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نيم قرن پيش وقتي ميخواستند كشوري پيشرفته
را نش��ان دهند ،مهمترين معیار و شاخص براي اين
كار ،سطح سرانه توليد ناخالص داخلي آن كشور بود.
كمكم به اعتبار و كارآيي اين معيار ش��ك ش��د ،زيرا
كشورهايي بودند كه به داليل متعدد از جمله داشتن
منابع زيرزميني ،سرانه توليد بااليي كسب ميكردند،
ب��دون آنكه در واقعيت اجتماع��ی مردم آنان تحولي
متناسب ديده ش��ود .از اين رو دو شاخص آموزش و
بهداشت (كه نتيجه آن اميد به زندگي بود) را به توليد
اقتص��ادي اضافه كردند ،و از مجموع این س��ه مولفه
شاخص توسعه انس��اني به دست آمد .بعدها عدهاي
نسبت به وجود سطح توليد سرانه اعتراض كردند ،و
معتقد بودند كه بايد توليدي را معيار قرار داد كه همه
مردم از آن استفاده ميكنند در نتيجه پيشنهاد كردند
كه اين ش��اخص به تناس��ب نابرابريهاي اقتصادي
(ضريب جيني) تعديل گردد .از اين رو اگر دو كشور
داراي سرانه تولید ناخالص داخلي ده هزار دالر بودند،
ولي كشور اول با ضريب جيني  0/4و دومي  0/3بود،
در تعديل رقم مذكور ،س��رانه توليد در كشور اول 6
هزار دالر و دومي  7هزار دالر محسوب ميشود.
عدهاي ديگر به ايس��تا بودن اين معيارها اعتراض
كردند ،و معتقد بودند كه بايد عناصر پويايي در جامعه،
مثل كارآفريني و نظام تدبير یا حاکمیت شايسته را هم
لحاظ كرد ،زيرا با وجود اين دو مولفه مهم در جامعه و
حكومت است كه امكان حفظ و تداوم رشد و توسعه
اجتماعي و اقتصادي فراهم ميشود و اينها هستند كه
معرف يك جامعه پيشرفته و مرفه هستند .پس از آن
عدهاي ديگر به نتايج مهم حاصل از جامعه پيشرفته
و مرفه پرداختند ،يعني امنيت و آسايش؛ و نيز ميزان
وجود آزاديهاي ف��ردي را هم به عنوان معيارهايي

براي س��نجش و تمايز ميان جوامع پيشرفته و مرفه
با ساير جوامع پيشنهاد كردند .آخرين معياري كه به
اين مجموعه اضافه ش��د كه تا حدي فصل مشترك
برخي از شاخصهاي پيشين نيز هست ،ميزان سرمايه
اجتماعي است .اگر يك جامعه فاقد سرمايه اجتماعی
مناسب باشد ،آن را نميتوان پيشرفته و مرفه ناميد.
اين معيارها اگرچه با يكديگر مرتبط و بر هم موثر
هس��تند ،ولي بخشهايي از آنها ميتواند واجد معنا
و ويژگي مستقلي باش��د .براي نمونه اياالت متحده
آمريكا به لحاظ سطح درآمد سرانه در سطوح بسيار
باالي��ي ق��رار دارد ،ولي هنگامي كه اين ش��اخص با
معيار نابرابري و ضريب جيني تعديل شود موقعيت
اين كشور پايين ميآيد ،هرچند از زاويه كارآفريني و
خالقيتهاي فردي جايگاه برتري دارد ،ولي با منظور
داشتن تعداد زياد زندانيان كه معرف وضعيت امنيت
يا جرم و جنايت و سرمايه اجتماعي است ،جايگاه آن
پايينتر خواهد آمد.
اكنونبايدببينيمكهوضعيتكداميك از معيارهاي
فوق ،در جامعه ما نامناسبتر بوده و نيازمند آن است
كه براي بهبود وضع خود ،كوشش اصلي را معطوف
به بهبود آن نماييم.
توليد و اقتصاد

تولي��د و اقتصاد كش��ور به داليل متع��ددي در
وضعيت خوشايندي نيستند .و از بيثباتي سياستها
و از سطح توليد سرانه نامناسب در رنج است .با وجود
اين ترديدي نيست كه منشأ اين مشكل نه در اقتصاد
كه در جاهاي ديگر است ،زيرا ايران در سالهای اخیر،
هم به لحاظ منابع اقتصادي اعم از مواد اوليه و منابع
پولي و ارزی و نيز به لحاظ نيروي انس��اني كارآمد و

شركتهاي صاحب تجربه و نیز به لحاظ وسعت بازار و
موقعيت جغرافيايي ،در شرايط بدي قرار ندارد ،سهل
است كه از همه اين نظرات در موقعيت مناسبي است،
كافي است كه شرايط براي جهش اقتصاد آن فراهم
شود تا گامهاي بزرگي به جلو بردارد .ایران اکنون در
وضعیت پنجره جمعیتی(باال بودن س��هم جمعیت
میانس��ال نسبت به جمعیت پیر و کودک و نوجوان)
قرار دارد که زمینه را برای رشد شتابان اقتصاد فراهم
میکند و این پنجره فقط برای چندین سال باز خواهد
بود ،اگر در این مدت از آن استفاده شود.
نابرابري

پس از انقالب ضريب جيني و نابرابري حدود يك
پنجم كاهش يافت ،و از رقم باالي  50درصد به حدود
 40درصد رسيد و طي اين سه دهه ،كمابيش حول و
حوش همين مقدار باقيمانده است ،ولي از ابتداي دهه
هشتاد روند ملموس��ي در جهت كاهش در آن ديده
شد ،و با توزيع يارانهها انتظار ميرود كه رقم نابرابري
كمتر شده باشد ،ولي از آنجا كه اين مسأله محصول
تحول در ساختار توليد و باال رفتن سهم نيروي انسانی
در ارزش افزوده نيس��ت ،بدون تردي��د روند مذكور
در ادامه معكوس خواهد ش��د و در مس��ير نابرابري
بيشتر گام خواهيم برداش��ت .البته در اين راه بايد با
نابرابريهاي منطقهاي نيز مبارزه جدي كرد ،چرا كه
بدون تعديل اين نابرابري و نيز نابرابريهاي جنسيتي
و زباني و ...جامعه روي ثبات و آرامش نخواهد ديد.
كارآفريني و فرصتهاي شغلي

آنچه كه طي سالهاي اخير وضعيت ناخوشايندي
يافته است ،سطح فعاليت و اشتغال است.طي سالهاي

 1385تا  ،1391تعداد شاغالن به نحو عجيبي ثابت
مانده و فقط  300هزار شغل كامل اضافه شده است
كه اين رقم كمتر از  2درصد كل مش��اغل اس��ت در
حالی که این س��الها به دالئل متعدد باید با جهش
ساالنه اشتغال باالی یک میلیون شغل در سال مواجه
میش��دیم .از س��وي ديگر بيكاري نيز افزايش يافته
اس��ت ،ضمن آنكه نرخ فعاليت نيز ح��دود  5درصد
كم ش��ده اس��ت و از  42درصد به  37درصد رسيده
است ،در حالي كه انتظار ميرفت اين نرخ افزايش هم
پيدا كند .همه اينها در حالي است كه نيروهاي بسيار
خالق و جوان و تحصيلكرده در دهه گذشته وارد بازار
كار شدهاند ،و در غياب فرصتهاي شغلی مناسب ،در
حال تحليل رفتن و بيثمر شدن هستند.
آموزش

نقطه قوت جامعه اي��ران ،تعداد زياد افراد آموزش
دي��ده در ميان زنان و مردان اس��ت ،هرچند س��طح
آموزشهاي داده ش��ده به لح��اظ كيفي تنزل يافته
اس��ت ،ولي همين تعداد نيرو نيز براي مشاركت در
جهش اقتصادي كافي و مناسب است.

بهداشت

شاخصهاي مهم بهداشت از قبيل اميد به زندگي،
مرگ و مير مادران هنگام زايمان ،مرگ و مير كودكان
زير يك و پنج سال ،همگي بهتر از گذشته شده است.
دسترسي به آب سالم و خدمات بهداشتي و درماني
نيز بهتر از پيش و در سطح پذیرفتنی است ،هرچند
به دليل معضالت اقتص��ادي پيش آمده هزينههاي
بهداش��ت و درمان و نيز تأمين مايحتاج ضروري آن
دچار مشكالتي شده است .ولي اينها نكاتي نيست كه
قابل حل نباشد.
امنيت و آسايش

امنيت مولفههاي گوناگوني دارد ،از امنيت اقتصادي
گرفت��ه تا امنيت جاني و رواني را ش��امل ميش��ود.
مهمترين مش��كل جامعه ما ازاين منظر وجود تورم
باالس��ت كه امنيت اقتصادي و رواني را از همه سلب

كرده اس��ت .بدون حل اين مشكل از طريق انضباط
اقتصادي و مالي و ت��وازن ميان هزينهها و درآمدها،
نميتوان امنيت مذكور را به مردم بازگرداند .انعكاس
اين وضع در امنيت جاني و نيز جرم و جنايت و ...نيز
قابل مش��اهده است .امنيت ابعاد ديگري هم دارد ،از
جمله امنيتي كه در تردد و عبور و مرور ميبينيم كه
وضعيت جامعه ما را جزو ناامنترين جوامع جهان از
حيث عبور و مرور زميني و هوايي قرار داده است.
نظام تدبير شايسته

يك نظام تدبير شايسته ،داراي مولفههاي متعددي
است ،كه متأس��فانه جايگاه ايران در ميان 21كشور
منطقه ،بهتر از  16نيس��ت! عوامل متعددي موجب
نامناسب بودن وضعيت نظام تدبير شايسته در ايران
شده است ،از جمله ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
 تعداد مراکز تصميمگيري كثرت و شدت مداخلههاي بيثمر در امور گوناگوناقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي
 فقدان فلسفه و اندیشه مناسب براي تدوين قوانينو مقررات و در نتيجه وجود قوانين متضاد و دس��ت
و پا گير
 تمركز بيش از حد و غير منطقي امور حاكميتي وحتي تصديگري دولت در تهران
 س��نگينتر ب��ودن كف��ه وظاي��ف دول��ت در امورتصديگري ب��ه امور حاكميت��ي ،در نتيجه معطل
ماندن وظايف حاكميتي كه وظيفه اصلي و غير قابل
چشمپوشي دولت است
 بزرگ و سنگين و غير چاالك بودن دولت فقدان بصيرت و بينش آيندهنگرانه و مسألهمحور وجود بوروكراس��ي پرهزين��ه ،ناكارآمد و طلبكار وفاسد ،بهويژه در استانها
 فق��دان يك نظام نظارتي موث��ر و مدرن ،عليرغموجود كثرت دستگاههاي نظارتي
 غي��ر ش��فاف و غير پاس��خگو ب��ودن مدي��ران وسياستمداران
 بيثباتي سياستها و مقيد نبودن به قانون -وابستگي بيش از حد دولت به درآمدهاي حاصل از

منابع نفتي كه ساختار مالي آن را رانتي كرده است
 فساد مزمن و ريشهدار در نظام اداري كشوراينه��ا مواردي از علل و عواملي اس��ت كه مانع از
شكلگيري يك نظام تدبير شايسته كه شرط ضروري
بهبود امور و رسيدن به يك جامعه پيشرفته و مرفه
عنصري كه در
است ،ميشود.
سرمايه اجتماعي

در كن��ار نظام تدبير شايس��ته ،مفهوم س��رمايه
اجتماعي از جديدترين شاخصهايي است كه از سوي
دانشمندان علوم اجتماعي براي سنجش وضعيت يك
جامعه پيشرفته و مرفه در نظر گرفته شده است .بحث
درباره تعريف و مفهوم آن از حوصله اين نوشته خارج
است ،ولي دو مولفه مهم آن انسجام و اعتماد اجتماعي
است ،كه بسيار مهم است .متأسفانه توجه ما به مسأله
سرمايه اجتماعي در جامعه چندان كه بايد نيست و
كمي و عينيتر اقتصاد و
تمركزمان بر ش��اخصهاي ّ
اجتماع بوده اس��ت ،ولي مطالعات موجود نشان داده
اس��ت كه ضعف اساسي جامعه ما در فقدان يا ضعف
سرمايه اجتماعي و به طور مشخص انسجام و اعتماد
اجتماعي است ،بازسازي جامعه بايد از خالل بازسازي
اين دو مولفه مهم انجام ش��ود :اعتم��اد ميان افراد و
نهادهاي اجتماعي ،اعتماد ميان دولت و مردم .بحث
رفتارهاي اخالقي ،پایبندی به قول وقرار و پيروي از
صداقت و پرهيز از دروغگويي ،همه اينها اجزاي مهم
سرمايهاجتماعيهستند.
در مي��ان همه موارد فوق بايد گفت كه عنصري
ك��ه در جامعه ما كمبود آن بيش از بقيه احس��اس
ميش��ود و نيازمند حل آن هس��تيم ،در درجه اول
فقدان ساختار تدبير شايس��تهاي است كه در شأن
م��ردم و جامعه و انقالب ما باش��د و در مرحله بعد،
فقدان سرمايه اجتماعي مناسب براي آنكه هرگونه
جهش و پيشرفتي بايد با اتكا به اين سرمايه صورت
گيرد .ما از نظر س��رمايه اقتصادي و سرمايه انساني
چندان كم و كس��ر نداريم .آنچه كه كمبود ماست،
سرمايه اداري و تشكيالتي و مديريتي و نيز سرمايه
اجتماعي است.

جامعه ما كمبود
آن بيش از بقيه
احساس ميشود
و نيازمند حل آن
هستيم ،در درجه
اول فقدان ساختار
تدبيرشايستهاي
است كه در شأن
مردم و جامعه و
انقالب ما باشد
و در مرحله بعد،
فقدانسرمايه
اجتماعيمناسب
براي آنكه هرگونه
جهش و پيشرفتي
بايد با اتكا به اين
سرمايه صورت
گيرد
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نرسی قربان
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ایران بیش��ترین مصرف فرآوردههای نفتی و گاز را در
کشورهای حوزه خلیجفارس و دریای خزر دارد و سالهای
زیادی اس��ت که ایرانیان فقط درصد کمی از هزینههای
اکتش��اف ،تول��ی ،پاالیش و پخ��ش فرآوردههای نفتی و
گاز را میپردازند .سیاس��تهای غلط چهل سال گذشته
منجر به افزایش تقاضا برای حاملهای انرژی ،اس��راف در
مصرف فرآوردههای نفت��ی ،گاز و برق و عدم برنامهریزی
برای استفاده بهینه از انرژی شدهاست ،آنچنانکه مصرف
نفت خام برای تولید فرآوردههای مورد نیاز کش��ور در ده
سال قبل از تصویب قانون هدفمند کردن یارانهها از 1/2
میلیون بشکه در روز به بیش از  1/7میلیون بشکه یعنی
حدود  42درصد افزایش پیدا کرده اس��ت ،در حالیکه در
همان مدت کاهش مصرف نفت در آمریکا ،انگلیس ،آلمان
و ژاپ��ن ب��ه ترتیب  14 ،6 ،4و  21درصد بوده اس��ت .بنا
بر چنین ارقامی سازمان بین المللی انرژی ( )IEAشدت
انرژی (مقدار انرژی اولیه مورد نیاز برای تولید یک دالر در
تولید ناخالص ملی GDPبا قیمت دالر در سال )2000
در ایران را  4برابر متوس��ط جهانی و 12برابر ژاپن برآورد
کرده بود.
چه آیندهای برای قانون هدفمند کردن یارانهها
ترسیم میشد؟

حذف یا هدفمند کردن یارانهها در چندین دهه گذشته
از اهداف دولتهای مختلف در ایران بوده اس��ت .در دوره
ریاس��تجمهوری جناب آقای خاتمی افزایش س��الیانه
حاملهای انرژی به تصویب رس��ید و به اجرا گذاشته شد
ولی در سال اول ریاست جمهوری جناب آقای احمدینژاد
این برنامه که میتوانس��ت به تدری��ج فاصله بین قیمت
حامله��ای انرژی در ایران و قیمتهای جهانی را کاهش
دهد به عوض تس��ریع و بهتر کردن آن کال متوقف شد.
قان��ون هدفمند کردن یارانهه��ا در  15دی ماه  1388در
مجلس به تصویب رس��ید و در  23دی ماه همان سال به
تأیید شورای نگهبان رسید .تصمیمگیری در مورد نحوه
اجرای این قانون و تدوین آئین نامههای مربوطه چندین
ماه به طول کشید و باالخره این قانون در سال  1389به
اجرا در آمد .اهداف قانون هدفمند کردن یارانهها در مورد
انرژی به شرح زیر اعالم شد :
 -1رساندن قیمت حاملهای انرژی به حدود قیمتهای
جهانی
 -2جلوگیری از اسراف و صرفهجویی در مصرف انرژی
 -3کاهش قاچاق فرآوردههای نفتی
 -4تقسیم عادالنه ثروت ملی

 -5افزایش ظرفیت صادرات نفت و گاز کشور
طبق قانون هدفمندکردن یارانهها قیمت فرآوردههای
نفتی میبایستی در مدت  5س��ال ( 1389تا  ) 1394به
 90درصد قیمتهای فوب خلیجفارس برسد .در مورد گاز
نیز طبق این قانون متوسط قیمت برای مصرفکنندگان
به  75درصد قیمت صادراتی منهای هزینههای حملونقل
در نظر گرفته ش��دهبود .طبق ای��ن قانون قیمت برق نیز
میبایس��تی به هزینههای تولید و پخش واقعی برس��د.
درآمدهای حاصله از این افزایشها طبق قانون میبایستی
 50درصد به طبقات کمدرآمد بصورت نقدی و غیر نقدی،
30درصد برای حمایت از صنایع و  20درصد برای خزانه
دولت به کار گرفته شود.
مشکالت اجرائی قانون هدفمند کردن یارانهها
قبل از کاهش ارزش ریال چه بود؟

بزرگتری��ن چالش در اجرای این قانون نحوه تقس��یم
درآمدهای حاصله به طبقات کم درآمد بود که عم ً
ال همه
جمعیت ایران را در برگرفت .بنا به گفته خود جناب آقای
رئیس جمهور به  73میلیون نفر ماهیانه حدود 450،000
ریال پرداخت میش��د ک��ه عددی نزدیک ب��ه 32،850
میلیارد ریال در ماه (حدود  3میلیارد دالر) بالغ میگردید.
از آنج��ا که طبق بر آوردهای مختلف ح��دود  10درصد
ایرانیان حتی تقاضا برای اخذ یارانه ننموده بودند میتوان
نتیجه گرفت که بیش از  5میلیون نفر از خارج از ایران و یا
در داخل ایران بصورت غیر قانونی از این کمکها بهرهمند
میشدند .این نحوه اجرا چنان فشار مالی مستقیمی را بر
روی دوش دولت نهاد که عالوه بر کلیه درآمدهای حاصله
از افزایش قیمت حاملهای انرژی مجبور شد از منابع دیگر
خود از جمله درآمدهای ارزی اس��تفاده نماید و همواره با
کسر بودجه مواجه باشد و هدف تقسیم عادالنه ثروت ملی
محقق نشد.
از آنجا که کلیه درآمدهای حاصل از افزایش قیمتهای
حامله��ای انرژی به حس��اب مخصوص واریز میش��د،
ش��رکتهای ملی نفت و گاز و وزارت نیرو دسترس��ی به
س��رمایه مورد نیاز برای ایجاد افزایش ظرفیت را از دست
دادند و در بعضی مواقع از عهده پرداختهای به موقع خود
به پیمانکاران برنیامدند .عالوه بر آن قسمتی از درآمدهای
ارزی نیز به عوض تخصیص یافتن به سرمایهگذاریهای
الزم دربخ��ش انرژی ب��رای افزایش ظرفیت ب��ه یارانهها
تعلق گرفت .در نتیجه صنعت انرژی کش��ور نتوانست به
وظیفه خود ب��رای افزایش تولید ،پاالیش و پخش بهینه
انرژی عمل نماید و یک��ی دیگر از اهداف قانون هدفمند

قیمت بنزین و گازوئیل بطور متوسط

قبل از اجرای قانون یارانهها و در نظر

قبل از تحوالت ارزی اخیر و با در نظر

پس از تحوالت ارزی اخیر و با در نظر

با در نظر گرفتن قیمت خرید با

گرفتن ارزش دالر برابر  10،000ریال

گرفتن ارزش دالر برابر با  12،000ریال

گرفتن ارزش دالر  30،000ریال

کارت یا بصورت آزاد

( قیمت فوب بنزین و گازوئیل در خلیج

(قیمت فوب بنزین و گازوئیل در خلیج

( قیمت فوب بنزین و گازوئیل در خلیج

فارس حدود  80سنت به ازای هر لیتر)

فارس  100سنت به ازای هر لیتر)

فارس  100سنت به ازای هر لیتر)

 1،000ریال

 6،000ریال

 6،000ریال

برابر  10سنت

برابر  50سنت

برابر با 20سنت

 12/5درصد قیمت جهانی

 50درصد قیمت جهانی

 20درصد قیمت جهانی

 165ریال

 2،400ریال

 2،400ریال

برابر  1/65سنت

برابر  20سنت

برابر  8سنت

 2درصد قیمت جهانی

 20درصد قیمت جهانی

 8درصد قیمت جهانی

بنزین

گازوئیل

ک��ردن یارانهها محقق نگردید .هدف جلوگیری از قاچاق
فرآوردهه��ای نفتی تا حدودی موفق بود .علیرغم قیمت
باالی فرآوردههای نفتی در کشورهای همسایه بخصوص
ترکیه افزایش قیمتها و باالخص کارتی شدن سوختگیری
کاهش قاچاق را به دنبال داشت .قاچاق گازوئیل و بنزین
در مرزهای ایران از دو عامل مهم سرچشمه میگیرد که
یکی اختالف قیمت بنزین و گازوئیل با قیمتهای فوب
خلیج فارس است و عامل مهمتر نرخ تبدیل دالر به ریال.
همانطوریکه ذکر شد دو هدف از پنج هدف اصلی قانون
هدفمند شدن یارانهها حتی قبل از تحوالت ارزی اخیر با
نا کامی روبرو بود.
کاهش ارزش ریال چه بالیی سر همه محاسبات
آیندهنگرانه آورد؟

کاه��ش ارزش دالر در ب��ازار آزاد از ح��دود 12،000
ب��ه  30،000ریال ( 150درصد) تم��ام معادالت قبلی را
ب��ه یکباره برهم زد .جدول صفح��ه پیش نمایانگر اثرات
کاهش ارزش ریال در مقابل دالر در رابطه با قیمت بنزین
و گازوئیل اس��ت .الزم به ذکر اس��ت که ارقام این جدول
تقریبی است و فقط نمایشگر تغییرات پس از کاهش ارزش
ریال است.
جدول صفحه پیش نش��ان میدهد که تحوالت ارزی
اخیر یکی از مهمترین اهداف قانون هدفمند کردن یارانهها
که کم کردن فاصله بین قیمتهای حامل انرژی در ایران و
جهان بود را نیز با شکست مواجه نموده است .اگر بخواهیم
ب��ا ارزش فعلی ریال در براب��ر دالر به همان نقطه قبل از
شروع تحوالت ارزی برسیم قیمت متوسط بنزین میباید
به  15،000ریال و قیمت متوسط گازوئیل به  6،000ریال
برسد .برای رسیدن به هدف  90درصد قیمتهای جهانی
بنزین و گازوئیل تا س��ال  1394با فرض آنکه ارزش ریال
همان  30،000ریال به ازاء هر دالر بماند و قیمت بنزین
و گازوئیل هم در خلیج فارس هر لیتر  100س��نت باشد،
متوسط قیمت بنزین در  2سال آینده (باقیمانده از مهلت
قانون��ی) باید حدود  27،000ری��ال هر لیتر افزایش داده
شود.
راهکارهای کاستن از تأثیر کاهش ارزش ریال بر
اهداف هدفمندی یارانهها چیست؟

برنامه در غیاب
استراتژی
آزمون و خطا چگونه زمان را
به نفع دیگران از ما میگیرد؟

یحیی آل اسحاق

رئیس اتاق تهران

تركيه كه وضعيت
اقتصادي به
مراتبپايينتري
نسبت به ما داشت
و بدهي خارجي
آن در سالهاي
 65و  66در حدود
 70ميليارد دالر
بود با يك مدل
و الگوي خاص
و برنامهريزي
مناسبتوانست
بر مشكالت تورم و
بيكاري غلبه كند

نگر
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ما در س��ي سال گذش��ته بدون رس��يدن به یک
استراتژي مشخص ،به س��مت تدوين برنامه رفتهايم
و بدی��ن ترتیب وقتي نگرش حاکم ،نگرش دولتي بود
در کش��ور ما برنامهاي تنظي��م كردند كه همه منابع
را به بخش دولتي اختص��اصداد و در مقطعي ديگر
که كش��ور در ش��رايط جنگی قرار گرفت ،اقتصاد ما
هم جنگي ش��د و زمانی نیز برخالف روند گذشته به
سمت بازار آزاد يا اقتصاد هدايتشده حركت كرديم .از
همینرو در هر مقطعي ،نگرش حاكم ساليق و نظرات
خ��ود را اعمال كرد و ناهماهنگي و اختالفاتي هم كه
در برنامههاي مختلف مشاهده ميشود ناشي از همين
تفاوت نگرشهاس��ت .در این میان مردم كريمانه و با
سعه صدر فرصت كامل را در اختيار همه اين ديدگاهها
كه ب��ا روش آزمون و خطا عمل میکردند ،قرار دادند
و تئوريسينهاي مختلف ديدگاههاي مختلف را پياده
كردن��د .زماني به طور كامل دولتگرا ش��دند و اعالم
كردند كه نیازی به بخش خصوصي در اقتصاد نيست
و حتي تا پاي منحل ك��ردن اتاق بازرگاني هم پيش
رفتند و زمان��ي روي به اقتصاد رقابتي آوردند .اما این
روند سینوس��ی و غیر متداوم هزينه زيادي بر كشور
تحميل ک��رد .از آن مهمتر زمان در اين ميان به طور
كامل ناديده گرفته ش��د .آزمون و خطا در رفتارهاي
كامال متفاوت ،در حالي كه ما در يك رقابت منطقهاي و
جهاني قرار داشتيم باعث از دست رفتن زمان و شكاف
ميان ما و كشورهاي منطقه ش��د .نمیتوان فراموش
ک��رد که م��ا و ژاپن در يك مقط��ع همزمان تحوالت
اقتصادي را آغاز كرديم .درحالیکه ژاپن تعريف جامعي
از امنيت داشت و آن را در همه ابعاد سياسي ،اجتماعي
و اقتصادي گسترش داد پايبندياش به برنام ه مشخص
باعث شد كه به اقتصاد دوم دنيا تبديل شود .ولي ما در
همان مرحله شروع ،درجا زديم .پس از انقالب اسالمي
نیز ما در يك مقطع با تحوالت اقتصادي در كره جنوبي
تقارن زماني داش��تيم .كره جنوبي يك مدل بروننگر
توسعهگرا داش��ت و چشمانداز خاص خود را برهمین
اس��اس تدوين كرد و فاصله زيادي از ما گرفت .بعد از
آن برنامهريزي اقتصادي ما از مالزي هم عقب ماند كه
با تكيه بر پيمانها و همكاريهاي منطقهاي تحوالت
اقتصادي خوبي در كش��ورش ايجاد كرد .بعد از مدتي
تركيه كه وضعيت اقتصادي به مراتب پايينتري نسبت
به ما داشت و بدهي خارجي آن در سالهاي  65و 66
در ح��دود  70ميليارد دالر بود ب��ا يك مدل و الگوي
خاص و برنامهريزي مناسب توانست بر مشكالت تورم و
بيكاري غلبه كند و به وضعيتي رسد كه در حال حاضر
بیش از  400ميليارد دالر صادرات به ديگر كش��ورها
دارد .اين مثالها را از اين جهت آوردیم كه تاكيد كنیم
برنامه تابع تفكر و نگرش است.
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هر نوع راهکاری بر مبنای موفقیتها و شکس��تهای
گذش��ته این برنامه ش��کل خواه��د گرفت .ه��ر چقدر
موفقیتهای قبلی پر اثرتر باش��ند جبران کاهش ارزش
ریال فشار کمتری را روی جامعه خواهد داشت و بالعکس
اگر برنامههای قبلی از موفقیت کمتری برخوردار باش��ند
راهکارهای مقابله داروی تلخی برای ملت خواهد بود .برای
جب��ران اثرات کاهش ارزش ری��ال و حرکت مجدد برای
رسیدن به اهداف قانون هدفمند کردن یارانهها اما اقدامات
ذیل ضروری به نظر میرسد:
-1یکی از اقدام��ات مهم دولت باید برنامهریزی برای کم
ک��ردن نوس��انات ارزش ریال در مقاب��ل ارزهای خارجی
باش��د .تحوالت ارزی ش��دید و کاهش بیشتر ارزش ریال
قانون هدفمند کردن یارانهها را بی معنی میسازد .کاهش
تورم نیز میباید در س��رلوحه اقدامات اصلی دولت باشد.
در ش��رایط فعلی که تورم کشور چندین برابر کشورهای
صنعتی جهان است کاهش نقدینگی در گردش و افزایش
تولید از مهترین راهکارها میباشند.
-2بدون شک در حالیکه تورم بر مبنای ارقام رسمی کشور

بیش از  23درصد است ،قیمت بنزین ،گازوئیل ،گاز و برق
میباید افزایش یابد .به ش��رط آنکه قسمتی از این درآمد
فقط به اقش��ار نیازمند آن ه��م تا حد امکان بصورت غیر
نقدی برس��د .کمک به تحصیل فرزندان اقشار کم درآمد
ی��ا ارائه امکانات طبی و مس��کن از جمله این کمکهای
غیرمستقیم میباشند .پرداخت یارانه به  73میلیون نفر
به صورت قبل باید بطور جدی مورد بررس��ی مجدد قرار
گیرد و با مکانیزمهای جدیدی فقط به قشر نیازمند جامعه
کمک شود.
-3رسیدن به قیمت تمام شده در برق در گرو تعیین قیمت
گاز میباشد زیرا بیش��تر برق کشور از نیروگاههای گازی
تأمین میشود .مبنای قیمت گاز در اجرای قانون هدفمند
کردن یارانهها بهقدری غیر کارشناسانه و غیرشفاف تعریف
شده بود که در سال دوم اجرای طرح قیمت گاز علیرغم
فرمول پیشنهادی تغییر داده نشد .با تحوالت ارزی اخیر
بازنگ��ری در این فرمول تعیین قیمت گاز و س��پس برق
واجب است.
-4افزایش قیمت حاملهای انرژی میباید هوش��مندانه
ش��کل گیرد به نحوی که بنزین بیشترین افزایش و گاز
کمترین افزایش نسبی را داشته باشد .گاز در حال حاضر
و آینده مهمترین حامل انرژی در ایران است .تزریق گاز به
حوزههای نفتی بیشترین ارزش افزوده را به گاز میدهد.
استفاده بهینه از گاز برای تولید برق در سیکلهای ترکیبی
نیز از دیگر راهکارهای افزودن ارزش به گاز است .صنایع
گاز ب��ر با در نظر گرفتن منابع معدن��ی موجود و نیروی
انس��انی متخصص از مهمترین راهکاره��ای ایجاد ارزش
افزوده به گاز است .صنایع گاز بر ایجاد شغل و آبادسازی
مناطق محروم و کسب درآمد مالیاتی موثر هستند .سند
چشمانداز هم خامفروشی را منع کردهاست .در حال حاضر
باالنس صادرات و واردات گاز نزدیک به صفر اس��ت یعنی
به اندازه صادرات گاز به ترکیه از ترکمنس��تان به قیمت
باالتر گاز وارد میکنیم .در چنین شرایطی تعیین فرمول
گاز بر مبنای فروش گاز صادراتی که انجام گرفته منطق
اقتصادی ندارد و مبنای قیمتگذاری گاز نسبت به گذشته
میباید عوض شود.
-5گاز قیمت بین المللی ندارد و هم اکنون قیمت گاز در
آمریکا یک پنجم قیمت گاز در ژاپن اس��ت .فروض باطل
آنک��ه قیمت گاز بر مبن��ای ارزش حرارت��ی آن می باید
مساوی نفت باشد که هیچ گاه نبوده است و در چند سال
گذشته دورتر هم شده است و یا اینکه اگر در ایران گاز را
به بخش خانگی ،تجاری ،صنعتی و تولید برق ندهیم آن
را می توانیم به آس��انی به اروپا و یا شرق دور صادر کنیم
باید به فراموش��ی سپرده شود .یکی از راهکارهای موجود
آناست که قیمت گاز بر مبنای هزینههای تولید ،پاالیش
و پخش مورد بررسی قرار گیرد (در این رابطه واجب است
که مایعات گازی تولید ش��ده به همراه گاز و ارزش آن در
معادالت اقتصادی تولید دیده شود) .عالوه بر این هزینهها
دولت مبلغی نیز به عنوان ارزش ذاتی گاز به صورت مالیات
به آن اضافه کند .این مالیات باید به نحوی تعیین شود که
از اسراف گاز در بخشهای خانگی و تجاری جلوگیری به
عمل آورد و صنایع را برای استفاده بهینه و مصرف کمتر
تشویق کند و صنایعی که موفق به کاهش مصرف میشوند
از پرداخت مالیات برخوردار شوند .قیمت برق نیز بر مبنای
هزینههای تولید و پخش میتواند شامل مالیاتی شود که
همانند گاز از اسراف در بخش خانگی و تجاری جلوگیری
کند و صنعت را تشویق به بهینه کردن مصرف برق کند.
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نویسندگان خارجی

یادداشتها

چگونه ناپایداری را
دوست بداریم

نسیم نیکالس طالب

در دنیای غیرمنتظره امروز
باید از هر بینظمی و مشکلی بهره برداری کنیم .اما چگونه؟

نظریهپرداز
لبنانی-آمریکاییو
یکیازمعروفترین
استادانمدیریت
ریسکدرانستیتو
پلیتکنیکدانشگاه
نیویورک

نیکالس طالب در سال  2007میالدی
کتابی با عنوان «قوی سیاه» منتشر کرد و
توسط نشریه ساندی تایمز در فهرست یکی
از دوازده کتاب مهم دنیا در زمان بعد از
جنگ جهانی دوم قرار گرفت و بحث و جدل
در مورد آن هنوز ادامه دارد .این کتاب را

نگر
آینده
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پیش بینی بحران اقتصادی غرب قلمداد
کردهاند.

چند سال قبل از آن که بحران اقتصادی گریبانگیر
دنیا شود ،من مفهومی به نام «قوی سیاه» را مطرح
کردم؛ یعنی رخدادهای بزرگی که هم غیرمنتظرهاند
و هم منتج از رخدادهایی پیش از خودشان .ما هیچ
وقت متوجه آمدن قوهای سیاه نمیشویم؛ ولی وقتی
از راه برس��ند به شدت بر دنیای ما تاثیر میگذارند.
نمونه اش جنگ جهانی اول یا واقعه یازده سپتامبر
است و در حوزه تکنولوژیک هم ظهور اینترنت یا اوج
گرفتن گوگل .در حیات اقتصادی و تاریخی ما تقریبا
هر اتفاق مهمی از قوهای سیاه ناشی شده است .برخی
حوادث ،نتایج درازمدتی از خود به جا میگذارند .با
این وجود ،اکثر افراد با جهت گیریهای ذهنی خاص
خودشان گمان میکنند که به نحوی احتمال وقوع
آن حوادث را در ذهن داش��تهاند .این مساله به آنها
اعتماد به نفس��ی میدهد که ب��ه ارائه پیشبینیها
در حوزهه��ای مختلف بپردازند .اما ابزارهای ما برای
پیشبینی و مدیریت مخاطرات نمیتواند راهی برای
به دام انداختن قوهای س��یاه باشد .درواقع ایمان و
اعتقاد ما به آن ابزارها باعث میشود احتمال آن که
هزینه ریس��کهای بدتر و ناآگاهانهتری را بپردازیم
باالتر برود .بعضیها به اشتباه گمان کردهاند که من
به یافتن روشهای جدیدی برای پیشبینی قوهای
سیاه امید بسته ام.
عدهای دیگر هم این پرس��ش را مطرح کردهاند
که آیا ما باید تس��لیم ش��ویم و دستهایمان را در
برابر قوهای س��یاه باالی س��ر ببریم؟ اگر ما نتوانیم
مخاطرات بزرگ احتمالی را اندازه بگیریم ،پس چه
کاری از دس��تمان بر میآید؟ پاسخش ساده است:
باید تالش کنیم و نهادهایی به وجود بیاوریم که در
موقع مواجهه با قوهای س��یاه از هم نپاشند و حتی
در چنان زمانهای��ی بتوانند از حوادث غیرمنتظره
به سود خودشان اس��تفاده کنند« .آسیب پذیری»
درواقع کیفیتی اس��ت ک��ه در حال��ت ناپایداری و
بیثباتی خودش را نشان میدهد .مثال فنجان قهوه
یا چ��ای روی میزتان را در نظر بگیرید :این فنجان
خواه��ان آرامش و ثبات اس��ت و در صورت به هم
خ��وردن آرامش بر اثر وق��وع حادثهای غیرمنتظره،
آسیبی را متوجه خودش خواهد دید .اما نقطه مقابل
آسیب پذیری و ش��کنندگی را نمیتوان مقاومت و
سخت جانی تلقی کرد .نقطه مقابل آسیب پذیری
درواقع رسیدن به کیفیتی این چنینی است :چیزی
که شکستنش راحت نباشد .ما برای مواجهه با قوهای
سیاه به چیزهایی نیاز داریم که راه استفاده بردن از
بینظمی ،متغیر بودن و تنش در آنها فراهم باش��د.
اصطالحی که خودم برای توصیف چنین وضعیتی
به کار میبرم «غیرشکننده» است .نکته جالب قضیه
این است که هم شکنندگی و هم غیرشکنندگی را
میتوان اندازهگیری کرد .تاکید بر «غیرشکنندگی»
به این معنی است که بخشهای خصوصی و عمومی
ما باید قادر باش��ند ک��ه در مواجهه با بینظمی ،به
ش��کوفایی و بهبود وضعیت خودشان ادامه بدهند.
با کشف مکانیس��مهای غیرش��کنندگی ،میتوان
تصمیمهای بهتری گرفت و دچار توهم پیشبینی
ح��وادث بزرگ بعدی نب��ود .میتوان موقعیتهایی
را م��ورد توجه قرار داد که ش��ناخت زی��ادی از آنها

نداش��تهایم و نیاز به درک بیش��تری داشته و دارند.
اینجا پنج قانون سیاس��تگزاری را ک��ه میتواند در
زندگی اقتصادی-اجتماعی به ما کمک کنند و جلوی
شکننده بودنمان را بگیرند ،معرفی میکنم.
قانون اول :اقتصاد را به کوچکی یک گربه
ببینید ،نه به بزرگی ماشین لباسشویی.

م��ا قربانی دیدگاه��ی بوده ایم ک��ه بعد از عصر
روشنگری رواج پیدا کرد :اینکه دنیا مثل یک ماشین
پیچیده عمل میکند و باید مثل یک مساله مهندسی
با آن برخورد کرد .چنین دیدگاهی حاکی از آن است
که دنیا مثل بدن انس��ان نیست ،بلکه مثل یکی از
وسایل خانه عمل میکند .اگر این طور بود ،نهادهای
ما هیچ گونه خصوصیت خوددرمانگری نداشتند و
محتاج بودند به اینکه کسی به کار بیندازدشان و آنها
را مدیریت کند و ضامن امنیت ش��ان باشد .خالصه
اینکه آنها به خودی خود نمیتوانس��تند بقا داشته
باشند .اما در مقابل ،با سیستمهای طبیعی یا ارگانیک
مواجه هس��تیم :آنها برای بقا به اندکی بینظمی و
آش��فتگی نیاز دارند .نفی مساله «غیرشکنندگی»
یکی از بزرگترین اش��تباهاتی بوده که ما در دوران
مدرن مرتکب ش��ده ایم .وقتی هیچ آش��فتگی رخ
ندهد ،انرژی مشکالت اصلی به شدت باال میرود و
نتایج وحشتناکی هم به دنبال میآورد .با این وجود،
سیاستگزاران معموال به سمت حفظ حداکثر ثبات
تمایل دارند و همی��ن به بروز وضعیتهای تراژیک
میانجامد؛ مثل سیاستی که آلن گرینسپن داشت و
میخواست با تزریق پول به سیستم ،جلوی نوسانات
اقتص��ادی را بگی��رد و همین بود ک��ه در نهایت به
معضالت عمدهای مثل حباب بخش مسکن منتهی
شد .خوش��بختانه در انگلیس بارقهای از امید برای
پرهیز از اقدامات مش��ابه وجود دارد .مروین کینگ
ریی��س بانک انگلی��س تاکید کرده ک��ه بانکهای
مرکزی فقط در شرایطی که اقتصاد واقعا بیمار باشد
باید مداخله کنند و در غیر این صورت از هر اقدامی
پرهیز کنند .کال در نظامه��ای پیچیده ،مداخالت
دولتی باید محدود به مسائل بسیار مهم باشد .دولت
باید مثل بخش اورژانس بیمارس��تان عمل میکند
و ش��باهتی به بخشهای عادی بیمارس��تان ندارد.
مداخله اش کوتاه مدت اما حیاتی است.
قانون دوم :دنبال کسب و کارهایی باشید که از
اشتباهات شان سود میبرند.

قانون سوم :کوچک بودن خیلی خوب است،
اما بازده هم باید باال باشد.

بسیاری از کارشناسان امور کسب و کار میگویند
وسعت پروژهها و نهادها باعث میشود راه صرفهجویی
در هزینهها وجود داش��ته باشد .اما «پربازده بودن»
لزوما به معنای وس��عت پروژهها نیست .اگر وسعت
و حجم پروژهای خیلی زیاد باشد ،مخاطرات زیادی
را نی��ز با خود به همراه میآورد؛ مثال اینکه احتمال
ضرردهی پروژه را باال میبرد .یک پروژه صد میلیون
دالری ممکن است منطقی به نظر برسد ،اما احتمال
باالزدن هزینهها در چنین پروژهای نس��بت به یک
پروژه ده میلیون دالری هم اصال کم نیس��ت .وقتی
حجم و وسعت یک پروژه از آستانه مشخصی عبور
کند ،شکنندگی و آسیب پذیری آن را باال میبرد و
احتمال س��ود ب��ردن از آن را کاهش میدهد .پس
ما باید تصمیمات و پروژههای خود را تا حد ممکن
در گسترههای متفاوت پخش کنیم و با این ترتیب،
اشتباهات احتمالی را در ابعاد کوچکتر در بخشهای
مختلف مشاهده کنیم .به همین ترتیب ،تمرکززدایی
از دولتها ه��م میتواند باعث کاهش کس��ریهای
عمومی ش��ود .بخش زیادی از کس��ریها از اشتباه
در محاس��به هزینه پروژهها ناشی میشود و همین
مس��اله در دولت بزرگ و سیستم از باال به پایین به
شدت گسترش پیدا میکند و به مشکالت عدیدهای
میانجامد.
قانون چهارم :آزمون و خطا بهتر است از
دانش آکادمیک.

هی��چگاه در تاریخ بش��ر این هم��ه آدم بیدل و
جرات در دنیا بر س��ر کار نبودهاند .باید آن امتیازاتی
که نصیب مدیران موفق میش��ود در جهتی عکس
هم در نظر گرفته ش��ود :مدیرانی که مش��کالت را
میبینند اما به روی خودشان نمیآورند باید تقاص
پس بدهند .آنها حق ندارند مشکالت را با جارو زیر
فرش قایم کنند .هر کس باید مس��ئول کار خودش
باش��د .این رویه در گذشته هم سابقه داشته است؛
مثال وقتی در روم پلی س��اخته میشد مهندسانش
باید موقع تکمیل آن زیر پل میخوابیدند تا امنیت
آن تضمین شده باشد .نبود قوانین مشابه در دنیای
امروز عاملی بود که باعث بروز بحران بانکی عظیمی
شد و خیلی از مدیران هم از آن جان سالم بدر بردند.
نظام بانکی در معرض مخاطرات و مشکالت زیادی
قرار گرفت اما کسی مسئول شناخته نشد .از آن بدتر
اینکه مدیران در گذشته آن قدر امتیاز گرفته بودند
و پول جمع کرده بودند که حاال میتوانستند بیهیچ
مشکلی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند و مشکل
را بر گردن مالیات دهندگانی آوار کنند که آلترناتیو
دیگرینداشتند.

مدیرانی که
مشکالت را
میبینند اما به
روی خودشان
نمیآورندباید
تقاص پس بدهند.
آنها حق ندارند
مشکالت را با
جارو زیر فرش
قایم کنند .هر کس
باید مسئول کار
این پنج قانون را برای این گفتم که متوجه شوید خودش باشد

«غیرشکنندگی» چه مزیت بزرگی است .این مساله
فقط در بحث اقتصادی مطرح نیست؛ بلکه در تکامل
هر چیزی -از جمله آشپزی ،شهرسازی و نظامهای
قانونی -میتوان آن را مش��اهده کرد .از سوی دیگر،
بارها درباره «س��ندروم استرس بعد از تروما» حرف
ش��نیده و خوانده ایم .عوارضش را هم میدانیم .اما
هیچ کس در مورد «س��ندروم استرس بعد از رشد»
حرفی نمیزند .واقعیت این اس��ت ک��ه راه رفتن با
کفشهای مطمئن روی زمین صاف به شدت عضالت
پا و پشت ما را ضعیف میکند و دیگر در مواجهه با
زمین ناهموار قادر نخواهیم بود که واکنش مناسب و
بموقع را از خود نشان دهیم .ما در مشکالتمان هم
نیاز به تنوع داریم .مدرنیته باعث ش��ده که وسواس
راحتی و ثبات و آرامش داش��ته باشیم .اما واقعیت
این است که چنین وضعیتی مشابه همان شرایطی
است که آلن گرینس��پن برای اقتصاد آمریکا ایجاد
کرد :ش��کننده شدن .این چیزی نیست که مناسب
دنیای امروز باشد.

نگر
آینده

هر چه که «غیرشکننده» باشد قطعا از اشتباهات
خودش درس خواهد گرفت .آزمون و خطا به صورت
س��نتی در ابداعات و اکشافات غرب نقش مهمتری
نس��بت به علو ِم هدایت ش��ده داش��ته و از س��وی
دیگر ،پیش��رفت در علوم نظری خیلی اوقات از دل
پیشرفت تکنولوژیک حاصل شده است؛ که به نوبه
خودش ارتباط تنگاتنگی با کارآفرینی دارد .اما یکی
از ضروریات مهم آزمون و خطا این اس��ت که هزینه
خطا حتما پایین باشد و دستاورد احتمالی هم زیاد
باشد .این قرینهای است که باید وجود داشته باشد
و تنها شرایطی اس��ت که در چارچوبش میتوان از
بینظمی و آش��فتگی هم بهرهای برد.ش��اید بعد از
برخی موفقیتهای آمریکا در عرصه اتمی و فضایی
بود که نف��وذ و اهمیت برخی از چهرههای علمی و
دانش��گاهی به ش��دت باال رفت .آنها کتاب و مقاله
نوش��تند و این در حالی بود که عدهای دیگر -مثل
برخی از مهندسان و تعمیرکارها -به آزمون و خطا
مشغول بودند و چیزی هم نمینوشتند و کسی هم
نمیشناختشان .یکی از نمونههای بارز این قضیه را

قانون پنجم :تصمیم گیرندگان باید دل و جرات
داشته باشند.
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برخی از کسب و کارها و نظامهای سیاسی بهتر
از بقیه نسبت به اس��ترس واکنش نشان میدهند.
مثال صنعت خطوط هوایی بعد از هر حادثه سقوط
هواپیما سعی میکند خودش را بهبود ببخشد .بعد از
هر تراژدی هوایی ،تحقیق و بررسیهای گستردهای
انجام میشود تا علت حادثه به صورت دقیق مشخص
شود و جلوی وقوع آن در آینده گرفته شود .همین
وضعیت در صنعت رس��تورانداری دیده میش��ود.
کیفیت غذای آینده مشتری با توجه به ناکامیهای
گذش��ته رس��توران تعیین میش��ود و رو به بهبود
میگذارد .چنین صنایعی را میتوان «غیرشکننده»
خواند .وضعیت آنها شبیه به تکامل در دنیای طبیعی

است .مکانیسمی وجود دارد که خوب عمل میکند و
از فشارها و اشتباهات برای آینده درس میگیرد .اما
در مقابل ،هر ناکامی بانکی به شدت به تضعیف نظام
مالی میانجامد .اشتباهات به شدت بزرگ و تهدید
مالی اصالح شده باعث حذف
آمیز هستند .البته نظام ِ
این تاثیر دومینویی میشود و اجازه نخواهد داد که
اشتباهات منفرد ،کل نظام را به خطر بیندازند.

میتوان پیشرفتهایی دانست که انگلیس در دوران
انقالب صنعتی ص��ورت داد .از آن جمله میتوان به
ماش��ین بخار و نیز بافت پارچه اشاره کرد .در عصر
طالی��ی انگلیس هم چهرههایی مثل چارلز داروین،
هنری کاوندیش و ویلیام پارسونز همان کسانی بودند
که درگیر بوروکراس��یهای مختلف نش��ده بودند و
عالقهشان به تحقیق و اکتشاف بود که آنها را پیش
یبُرد .خالصه اینکه نوآوری و اکتشاف دقیقا احتیاج
م
به تعلیمات نظری ندارد .ممکن اس��ت پیشرفتها از
دل مطالعات نظری هم حاصل شود اما در هر حال
اکتش��افات و ابداعات میتوانند راه خود را به شکلی
جدا از تئوری نیز پیش ببرند.

9

نویسندگان خارجی

یادداشت ها

کنت روگوف
استاد اقتصاد و
سیاستعمومیدر
دانشگاه هاروارد و
برندهجایزهدویچه
بانک در اقتصاد
مالی .او در فاصله
سالهای 2001تا
 2003میالدی
اقتصاددان ارشد در
صندوقبینالمللی
پول بود.

نگر
آینده
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خدمت و خیانتهای تکنولوژی
کارآفرینی در آینده رو به افول میگذارد یا اوج میگیرد؟

از طلیع��ه عصر صنعت��ی تا به
امروز ،ه��راس بزرگی همواره ذهن
انسانها را مشغول نگه داشته است.
آیا تحول تکنولوژیک و پیشرفت در
این عرصه باعث بیکاری گس��ترده
م��ردم خواه��د ش��د؟ اقتصاددانان
نئوکالس��یک پیشبینی میکردند
که این اتف��اق نخواهد افت��اد؛ زیرا
مردم قادر خواهند بود ش��غلهای
دیگ��ری پیدا کنند و البت��ه دوران
تطبیق یافتن با این وضعیت خیلی
آسان نخواهد بود .آن پیشبینی تا
حد زیادی درس��ت از آب درآمده است .دویست سال
نفس گیر به ابداع و اکتشاف سپری شده است؛ یعنی از
طلیعه عصر صنعتی تا امروز استانداردهای زندگی مردم
عادی در بسیاری از نقاط جهان باال رفته است و بیکاری
بسیار گستردهای هم از این بابت نصیب آنها نش دهاست.
اما همزمان مش��کالت دیگری وجود داش��ته است ،به
خصوص عدم تس��اوی و تبعیضهای کاری و درآمدی
شدید و همچنین وقوع جنگهای مختلف .اما در نهایت
میتوان گفت که در دنیای امروز مردم عمر طوالنیتری
دارند ،ساعات کمتری کار میکنند و زندگیشان عموما
سالمتر از گذشته است.
ام��ا نبای��د این نکت��ه را از ی��اد برد که پیش��رفت
تکنولوژیک در دوران ما به ش��دت سرعت گرفته است
و دارد به معضالت و جابهجاییهای عمیقتر و مهمتری
منتهی میشود .اقتصاددان بزرگ واسیلی لئونتیف در
مقاله معروفش به س��ال  1983میالدی این نگرانی را
مطرح کرد که سرعت تحوالت تکنولوژیک در دنیا آن
قدر باال رفته که بسیاری از کارگران قادر به تطبیق یافتن
با وضع جدید نیستند و احتماال در نهایت به موجوداتی
اضافی بدل خواهند شد؛ یعنی همان وضعیتی که بعد از
ظهور اتومبیل برای اسبها پیش آمد .آیا امروز با چنین
وضعیتی مواجه شدهایم؟
اکنون که دس��تمزدها در آس��یا تا حدی باال رفته،
بسیاری از کارفرماها و مدیران کارخانهها دنبال راههایی
میگردند ک��ه بتوانند روبوته��ا را جایگزین کارگران
کنن��د .این وضع حتی در چین که دس��تمزد کارگران
پایین اس��ت هم وج��ود دارد .در همین حال تحوالت
دیگری نیز رخ داده اس��ت .مثال اینکه ظهور تلفنهای
هوشمند ارزان باعث شده دسترسی به اینترنت به شکل
قابل توجهی باال برود و میزان خریدهای آنالین هم به
همین ترتیب بیشتر شود .اما این وضعیت باعث میشود
فرصتهای شغلی به عنوان فروشنده و شغلهای مشابه
به شدت افت کنند و عدهای هم شغل شان را از دست

بدهند .محاسبات به گونهای دیگر نیز نشان میدهند که
تغییرات تکنولوژیک در سطح جهان میتوانند هر ساله
به از بین رفتن پنج تا ده میلیون فرصت شغلی در جهان
منتهی شوند .خوشبختانه تاکنون اقتصادهای بازار نشان
دادهاند که در جذب و تحمل این تحوالت میتوانند از
خودشان انعطاف زیادی نشان بدهند.
یک نمونه مشخص و شاید راهگشا در این خصوص
را میتوان در حوزه ش��طرنج حرفهای پیدا کرد و مورد
بررس��ی قرار داد .در دهههای  1970و  1980میالدی
خیلیها از این میترس��یدند که کامپیوترها جایگزین
بازیکنان حرفهای شطرنج شوند و از این جهت بسیاری
از ام��ور مالی در این ح��وزه -از جمله حضور بازیکنان
حرفهای و دستمزد گرفتن آنها -به شدت ضربه ببیند.
در س��ال  1997میالدی هم شاهد بودیم که کامپیوتر
«دیپ بل��و»ی ش��رکت آی.ب��ی.ام موفق ش��د گری
کاسپاروف قهرمان شطرنج جهان را در یک بازی کوتاه
شکست بدهد .بعد از این ماجراها بود که دیگر اسپانسرها
عالقهای به سرمایهگذاری گسترده در برگزاری بازیهای
حرفهای ش��طرنج از خودشان نشان ندادند .همه گمان
میکردند که قهرمان دنیا همان کامپیوتر شده است.
امروزه اما معدود بازیکنان واقعا حرفهای و بزرگ دنیا
هنوز وضع خوبی دارند؛ هرچند که مثل گذشته در اوج
و مرکز توجه نیستند .در همین حال بازیکنان درجه دوم
هم نسبت به گذشته (مثال دهه  1970میالدی) ،درآمد
کمتری از تورنمنتها و مناسبات دیگر دارند.
با این وجود ،اتفاق جالبی در این حوزه افتاده است:
عده بیش��تری از مردم در دنیا دارند از شطرنج پول در
میآورند .علتش همه گیر ش��دن بازیهای کامپیوتری
و آنالین اس��ت .درواقع توجه به شطرنج هنوز به شکل
گس��تردهای وجود دارد اما نوع آن عوض شده است .به
خصوص در نسل نوجوان این توجه زیاد است و بسیاری
از والدی��ن نیز گم��ان میکنند که ش��طرنج میتواند
جایگزین خوب��ی برای بازیهای کامپیوتری غیرفکری

باش��د .در بعض��ی کش��ورها مثل
ارمنس��تان حتی یادگیری شطرنج
ج��زء دروس مدارس ق��رار گرفته
اس��ت .در نتیجه ،ه��زاران بازیکن
ش��طرنج در سراس��ر دنی��ا دارند از
طریق آموزش گس��ترده و حرفهای
شطرنج به کودکان و نوجوانان درآمد
خوبی کسب میکنند .این در حالی
است که در زمان پیش از آن مسابقه
انسان-کامپیوتر ،کمتر پیش میآمد
که یک مدرس شطرنج بتواند درآمد
زیادی از این راه کسب کند .مثال در
برخی از شهرهای آمریکا مدرسان سطح باالی شطرنج
میتوانند س��اعتی بین صد تا صد و پنجاه دالر درآمد
کسب کنند .پس بیکاریهایی که پس از افول شطرنج
قهرمانی در دنیا اتفاق افتاد بعد از یک دوره س��خت در
نهایت به اوج جدیدی رسید .این تنها یکی از نمونههایی
است که تکنولوژی توانسته بعد از مدتی باعث درآمدزایی
متعادل و مناسب شود.
البته عوامل شکل دهنده بازار درآمد شطرنج ممکن
اس��ت پیچیده باش��ند و من هم ب��ا آوردن این مثال،
وضعیت را زیادی س��اده نش��ان داده ام .اما نکته اصلی
این اس��ت که بازار در هر حال راهی برای ایجاد ش��غل
دارد و امکان ایجاد موقعیتهایی در آینده وجود دارد که
امروز چندان قابل تصور نیستند .البته تحول تکنولوژیک
هیچگاه همیش��ه به یک رویه ادامه پیدا نخواهد کرد و
مراحل گذار گاهی بسیار دشوار و دردناکند .شاید یک
کارگر متخصص در امور خودرو در نهایت با از دس��ت
دادن کارش مجبور شود مهارتهای جدیدی یاد بگیرد
و به عنوان تکنیسین در یک بیمارستان مشغول به کار
ش��ود و شاید اصال هم عالقهای به این تغییر و آموزش
جدید نداش��ته باش��د .اما اینها همه تبعات پیش��رفت
تکنولوژی در دنیا است.
در عین ح��ال نباید تح��والت تکنولوژیک دو قرن
گذش��ته را با تحوالت احتمالی دو قرن آینده هم کاسه
دانست .شکی نیست که همراه با پیشرفت تکنولوژی،
انس��ان در آینده با پرس��شهای اقتص��ادی و اخالقی
پیچیده تری نس��بت به گذش��ته مواجه خواهد شد .با
این وجود ،دلیلی ندارد که پیشرفت تکنولوژی را علت
افول موقعیتهای شغلی و کارآفرینی در آینده قلمداد
کنیم .در آینده احتم��اال نرخ بیکاری باال خواهد رفت؛
به خص��وص در برخی نقاط جهان مثل اروپا .اما به هر
حال بیکاریهای امروزی در دنیا را باید بیش��تر نتیجه
بحران اقتصادی و مالی قلمداد کرد و بعد تکنولوژی را
مقصر دانست.

چرا بحران از آمریکا میرود ولی در اروپا میماند؟
بی توجهی به بخش خصوصی کار دست اروپا دادهاست

ژان پیزانی
فراری

استاداقتصاد
دردانشگاه

پاریس-دوفنو
مدیرموسسهبروگل
(موسسه پژوهش و
نظرسنجیاقتصادی
در بروکسل) .او
پیشترمشاوررییس
کمیسیونامور
اقتصادی و مالی در
کمیسیوناروپایی
نیز بوده است.
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پل کروگمن -استاد اقتصاد در دانشگاه پرینستون
و مقاله نویس -اخیرا جهت حرکت اقتصاد کشورهای
دو س��وی اقیانوس اطلس -یعنی آمریکا و کشورهای
اروپای��ی -را که کامال هم از هم جدا ش��دهاند چنین
توصیف کرده اس��ت« :در آمریکا اوضاع بهتر است ،در
اروپا وضع بدتر ش��ده است» .این اظهارنظر کروگمن
خیلی تعج��ب آور و تامل برانگیز اس��ت .علتش هم
این اس��ت که در سال  2009میالدی ،سیاستمداران
و صاحبنظران اروپایی رویه انتقاد شدید از آمریکا را در
پی��ش گرفته بودند و آمریکا را علت اصلی بروز بحران
مالی میدانستند و در عین حال به شدت به تحسین و
تمجید از یورو میپرداختند و آن را نجات دهنده اروپا
از بحران قلمداد میکردند.
حاال اما آن هواداران اروپا میدانند که اوضاع تغییر
ک��رده و آمار هم دارد این مس��اله را به وضوح نش��ان
میدهد .بنابر آمار ارائه شده توسط کمیسیون اروپایی،
انتظار میرود که سرانه تولید ناخالص داخلی آمریکا در
سال آینده میالدی به همان سطح مشابه سال 2007
میالدی برگردد .این در حالی است که انتظار میرود
آمار مشابه در کشورهای حوزه یورو سه درصد پایینتر
از آمار مشابه سال  2007میالدی باقی بماند.
به همین ترتی��ب ،بیکاری در دو س��وی اقیانوس
اطلس-آمری��کا و اروپ��ا -و در فاصله زمانی س��الهای
 2009ت��ا  2010میالدی تقریبا در یک س��طح قرار
داشت اما حاال در آمریکا این آمار چهار درصد کاهش
نشان میدهد .مخارج کالن در آمریکا در حال حاضر
وضعیت بهتری نسبت به گذش��ته پیدا کرده است و
وضعیت صادرات هم دارد بهتر میشود .حتی نرخ تورم
هم احتماال در سال جاری میالدی در نهایت در آمریکا
کمتر از اروپا خواهد بود.
تنها حوزهای که اروپا در آن بهتر از آمریکا ظاهر
شده است ،حوزه مالی عمومی است .انتظار میرود
که در سال  2012میالدی ،کل کسری مالی
در کش��ورهای حوزه یورو کمی بیش از سه
درص��د از تولید ناخالص داخلی
باش��د و این رق��م در آمریکا
بیش از هشت درصد است.
دو عل��ت مکمل هم
را میتوان برای توضیح
وضعیت ناهنجار فعلی
اروپا ارائه داد .یکی این
مدعاست که اروپا دارد هزینه ریاضت اقتصادی
مدیریت ناشدهای را میپردازد .دومی این است
که آمریکا هم به تدریج روزی را خواهد دید که
همین مشکالت مالی بر سرش آوار شده باشند.
اروپا چارهای نداش��ته ج��ز آن که این وضعیت را

زودتر تجربه کند .همان طور که بحران یورو هم نشان
داده ،اگ��ر ریاضت اقتصادی در اروپا به تعویق میافتاد
اوضاع در اروپا از این هم بدتر میشد.
بارق��های از حقیقت در هر دو دی��دگاه وجود دارد؛
اما در عین حال هردویش��ان بخ��ش مهمی از قضیه
را م��ورد بیتوجهی ق��رار دادهاند .بع��د از وقوع رکود
بزرگ ،آمریکا و اروپا (از جمله انگلیس) استراتژیهای
متض��ادی را در پیش گرفتند .دولت باراک اوباما و نیز
خزانه داری آمریکا تصمیم گرفتند اولویت را به ترمیم
بخش خصوصی بدهند .آنها اول بانکها را مجبور کردند
آزمونهای سنگینی را از سر بگذرانند و بعد دوباره به
بانکها اطمینان کردند .سپس به خانوارها فرصتی دادند
ت��ا ترازنامههای خود را اصالح کنند .هدف سیاس��ت
اقتص��ادی این بود که ت��ا زمانی ک��ه خانوارها دوباره
وضعیت خ��ود را اعاده میکنند ،راه��ی برای جبران
کاهش تقاضاهای بخش خصوصی پیدا کند .تحکیم
وضعیت مالی به تعویق افتاد (هرچند که تا حدی هم
انجام شد و علتش هم قوانین تعادل بودجه در برخی
از ایالتهای آمریکا بود) و سیاستهای مالی به سمت
هموار کردن وضع پیش رفت.
در اروپ��ا اما وضعیت برعکس ب��ود .در اروپا تاکید
زیادی بر بازیابی قوت مالی میشد اما مشکالت بخش
خصوصی مورد بیتوجهی قرار گرفت .در اوایل نیمه دوم
سال  2009میالدی -یعنی پیش از آن که بازار اوراق
قرضه آشفته شود -اولویت اول سیاستگزاران این بود
که راهی برای

برون رف��ت از وضعیت مش��وقهای مالی پیدا کنند.
مش��کالت بخش خصوصی هم بعدا مورد بررسی قرار
میگرفت .مثال گفته میشد که بانکها وضعیت خوبی
داشتهاند و این در حالی بود که برخی از بانکها چندان
قادر به پرداخت بدهیهای خود نبودند .تصور میشد
که خانوارها قادر هستند رویکرد مصرف خود را دوباره
شروع کنند اما در اسپانیا و برخی از کشورهای دیگر،
خانوارها زیر بار بدهی بودند .سیاست ذخیره کار هم به
اجرا درآمد و هزینههای زیادی هم در بحث بازدهی و
سوددهی به جا گذاشت.
نتیجه اش این شد که اروپا از دل رکود این چنین
بیرون آمد :با بانکهایی شبح وار و با شرکتهایی که
فقط میخواس��تند به نحوی راه بق��ای خود را هموار
کنند .در آلمان بخش خصوصی آماده بود که احیا شود
اما در اروپای جنوبی و حتی در کش��وری مثل فرانسه
هم این وضع به وجود نیامده بود.
انگلیس که مس��تقیما از بحران یورو ضربه ندیده
اس��ت ،نمونه جالبی برای س��نجش اوضاع است؛ زیرا
که اس��تراتژیهای اروپا را تا حدی دنبال کردهاس��ت.
در ش��رایطی که آمریکا افزایش تولید را ش��اهد بوده
اس��ت ،انگلیس انگار نوعی تعطیالت تولید را پش��ت
س��ر گذاشته است و عواقب زیادی را هم متوجه خود
میبین��د .آخرین گزارش بانک انگلی��س درباره تورم
نشان میدهد که تولید در انگلیس ده درصد پایینتر
از وضعیت پیش از بروز بحران است و یک علتش هم
سرمایهگذاریهای کم بوده است .تولید در انگلیس هم
مثل سایر کشورهای اروپایی به خاطر عدم سوددهی
مناسب و نیز بازارهای سرمایهای که درست
عمل نمیکردند به ش��دت ضرب��ه خورده
است.
خالصه اینکه بیتوجهی به بخش
خصوص��ی باعث ش��ده ک��ه اروپا با
وضعیت دش��واری مواجه ش��ود .در
چنین شرایطی ،کشورهای اروپایی
قطعا نمیتوانند برنامه رسیدگی
ب��ه بخش عموم��ی را ناگهان رها
کنند و بر بخ��ش خصوصی متمرکز
شوند .اما آنها از آمریکا سه درس مهم
گرفتهاند .اول اینکه اصالح بخش بانکی
باید هم��واره اولویت اول سیاس��تگزاران
باشد .دوم اینکه تا وقتی که بخش خصوصی
محدودیتهایی را تجربه میکند ،سرعت تحکیم
وضعیت باید متعادل و مالیم باشد .در نهایت هم باید
تعادلی بین س��خت گیریهای مال��ی و اصالحات در
بخش عرضه وجود داشته باشد و هر گاه که الزم بود،
اولویت به یکی از آنها داده شود.
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نویسندگان خارجی

یادداشت ها

ابرتورم
اتفاقی نیست
تحلیل آیندهنگرانه
اقتصاد تورم:
تحقیقی براساس
کاهش ارزش پول
در آلمان پس از جنگ
وینستون دود

فارغالتحصیلاقتصادازبوستون
و از بنیانگذاران مرکز مشاوره
سرمایهگذاری«بلکسوان
اینسایتز»

اوضاع اقتصاد آمریکا خوب نیس��ت و این را همه
میدانند .کس��ری بودجه عظیم ممکن است دولت
را به این نتیجه برس��اند که باز هم پول عظیم بدون
پش��توانه چاپ کند  -مث��ل کاری که قبال کرده  -و
این در بلندمدت ( ۳تا  ۵س��ال) احتم��ال ابرتورم را
افزایش میدهد.
این پیشبینی مخالفان��ی دارد .ما میگوییم که
ورود مق��دار فراوانی پ��ول به بازار باع��ث تورم حاد
میش��ود (تورم س��االنه باالی  ۵۰درص��د) اما آنها
میگوین��د ماجرای ژاپن نش��ان میده��د که چاپ
اسکناس همیشه باعث ابرتورم نمیشود .من میگویم
به تمام کشورهایی که در طول تاریخ پول چاپ کردند
ن��گاه کنید و سرنوشتش��ان را ببینید .تمام چنین
کش��ورهایی  -به جز ژاپن  -دچار ت��ورم باال ،اگر نه
ابرتورم شدند .پس بهتر است فرض را بر این بگذاریم
که چاپ اس��کناس باعث تورم شدید میشود .به هر
حال هیچ کدام از کشورهایی که میشناسیم شرایط
خاص ژاپن را ندارند.
ب��ه نظرم برای آنکه بتوانیم ابرتورم را درک کنیم
و راهه��ای نجات از آن را بررس��ی کنیم به تجربهای
دس��ت اول نیاز داریم .و این تجربه دست اول را من
در کتاب «اقتصاد تورم :تحقیقی درباره کاهش ارزش
پول در آلمان پس از جنگ» اثر کنستانتینو برشانی
تورون��ی پیدا ک��ردم .او در ایتالیا به دنیا آمده بود در
جری��ان ابرتورم پس از جنگ جهان��ی اول در آلمان
زندگی میکرد .او هم اقتصاددان بود و هم با ابرتورم
در زندگی روزمره اش دست و پنجه نرم کرد .جالب

واکسینه کردن خانواده در برابر ابرتورم
 11راه برای آمادگی در برابر تورم حاد آمریکایی  
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احتماال برایتان پی��ش آمده که درباره آینده اقتصاد
کش��ور از اقتصاددانان سوال کنید  -یا مقاله هایشان را
بخوانید  -تا برای آینده آمادگی داشته باشید .اما اصوال
پاسخهای آنها به هم شبیه نیست و سردرگمیتان را کم
نخواهد کرد .عدهای میگویند آمریکا رکودی طوالنی را
پیشرو دارد و دیگران معتقدند که باید برای ابرتورم آماده
شد .مسئله اینجاست که ابرتورم نه فقط بر کسبوکار،
که بر زندگ��ی خانوادگی افراد هم تاثیر میگذارد چون
قیمت مایحتاج ضروری -بخصوص س��وخت و غذا  -به
ش��دت افزایش خواهد یافت و برای خرید دیگر چیزها
پولی باقی نخواه��د ماند .حاال باید چه کار کرد؟ چطور
میش��ود خانواده را برای دوران س��خت کاهش ارزش
واحد پول ملی و تورم حاد آماده کرد؟ موقعی که ابرتورم
آغاز میشود کارشناسان درباره علل آن توضیح خواهند
داد و سیاستمداران یکدیگر را مقصر اعالم میکنند .اما
وقتی مجبورید اوضاع خانواده را س��ر و س��امان بدهید
این مباحثات برایتان فایدهای نخواهد داشت .در دوران
ابرتورم چیزی به اس��م ثبات وجود نخواهد داش��ت اما
میتوان در ای��ن دوران بیثبات هم طوری آماده ش��د

که خانواده کمترین دردس��ر ممکن را تجربه کند .اگر
چند درصد هم احتمال میدهید که آمریکا وارد ابرتورم
میشود این راهنما را بخوانید.
بدهی ها
در کوتاهترین زمان ممکن از شر بدهیهای خود که
نرخ بهره آنها قابل تغییر است خالص شوید .بدهیهای
کارتهای اعتباری بخصوص بعدا باعث میشود بخش
بزرگی از درآمد خانواده از بین برود .مراقب آنها باشید.
اگر بدهیهای وام مس��کن را پرداخ��ت میکنید اما
مطمئن هس��تید که نرخ بهره آن ب��اال نمیرود به آن
کاری نداشته باشید و روی بدهیهای با نرخ بهره قابل
تغییر متمرکز شوید.

1

حمل و نقل
به فکر خودرویی باشید که کمترین میزان مصرف
سوخت را داشته باشد چون در دوران ابرتورم اوضاع بنزین
به هم خواهد ریخت و قیمتها از کنترل خارج خواهند
شد .در چنین حالتی اصال خودروی شما بدون استفاده

2

خواهد بود ،پس شاید بهتر باشد خودروهای دوم و سوم
خانواده را بفروشید تا هم پول بنزین آن را ذخیره کنید و
هم هزینه بیمه و نگهداری آن را ندهید .موقعی که ابرتورم
آغاز شود بهای حمل و نقل عمومی هم باال خواهد رفت
 البته اگر اصال سوخت اتوبوس وجود داشته باشد .بهتراست به کمهزینهترین و مستقلترین راههای حمل و نقل
فکر کنید :منظورم پیادهروی و دوچرخهسواری است!
نو و کهنه
تا آنجا که امکان دارد اجناس دست دوم بخرید.
در دوران ابرتورم اجناس لوکس معنایی ندارند پس پول
خود را در مغازههای خرده فروشی خرج نکنید و جنس
دست دومتر و تمیز را با بهایی خیلی پایینتر از صاحب
آن بخرید .اینطوری میتوانید کمی پول ذخیره کنید و
آن را در جای دیگری خرج کنید.

3

لوازمخانگی
باید برای استفاده از لوازم خانگی اصلی برنامه ریزی
کنید و نقشه دومی داشته باشید .اگر قیمت الکتریسیته

4

اس��ت تورونی در کتابش توضیح میدهد که چطور
گروه زیادی از اقتصاددانان آلمانی در آن زمان دلیل
میآوردند که چاپ اس��کناس در آن ش��رایط خاص
باعث تورم نخواهد شد.
یک نکته مهم کتاب تورونی این است که تورم و
ابرتورم تصادفی اتفاق نمیافتد .متاسفانه این دولتها
هس��تند که ابرتورم را عمدا ایجاد میکنند تا قدرت
ش��هروندان را کاهش دهند و آنها را فقیر و وابس��ته
به دولت کنند .به خاطر اینکه ع��ده زیادی از مردم
از علم اقتصاد سررش��ته ندارند و چیز زیادی درباره
تورم نمیدانند ،این تصور همگانی وجود دارد که تورم
پدیدهای طبیعی است .البته دولتها هم به این مسئله
دامن میزنند و تورم را تهدیدی بیرونی میدانند که
باید آن را شکست داد .دولتها تورم را با دو ابزار اصلی
به وجود میآورند :اول چاپ اس��کناس و دوم پایین
آوردن شدید نرخ بهره بانکی .متاسفانه هر دوی اینها
در ایاالتمتحده اتفاق افتاده اس��ت .پس بهتر است
که خود را برای ابرتورم آماده کنیم .اما چطور؟ کدام
سرمایهها در دوران ابرتورم از بین نمیروند؟ آیا باید
طال خرید یا در بازار بورس سرمایهگذاری کرد؟ تجربه
تلخ مردمان دیگر کشورها بخصوص آلمان میتواند
چراغ راه ما باشد.

ق��درت خرید خود را حفظ کنیم .بخش��ی از گفته
آنها درس��ت اس��ت :در دوران تورم پایین  -بین  ۲تا
 ۷درصد  -بازار بورس خوب عمل میکند و داشتن
س��هام به نفع ماس��ت ،اما بازارهای بورس در دوران
ابرتورم عملکرد بس��یار بدی دارند .تورونی در کتاب
خود توضیح میدهد که ارزش سهام در دوران ابرتورم
باال رفت اما نه آنقدر که با نرخ تورم هماهنگ باشد و
این یعنی قدرت خرید صاحبان سهام شرکتها واقعا
پایین آمد .این ضربهای ش��دید بود به زندگی تعداد
زیادی از مردم معمولی که فکر کرده بودند به کمک
بازار ب��ورس میتوانند خود را از ش��ر ابرتورم نجات
دهند .بر اساس نوش��تههای تورونی ،تا پایان دوران
ابرتورم ،اگر کس��ی سهام بازار بورس آلمان را حفظ
ک��رده بود  ۹۸درصد قدرت خرید خود را از دس��ت
داده ب��ود .بدترین دوران بازار بورس در اواخر تورم در
 ۱۹۲۲روی داد .س��هام ش��رکتها آنچنان بیارزش
و ارزان ش��دند که شرکت خودروسازی دایملر فقط
 ۹۸۰میلیون مارک میارزی��د ،آن هم در زمانی که
هر خودروی دایملر حدود  ۳میلیون مارک به فروش
میرسید .بازار ارزش این شرکت را فقط  ۳۲۷خودرو
میدانس��ت که این بس��یار پایینتر از تولید ساالنه
دایملر بود .به اعتقاد تورونی عملکرد بس��یار ضعیف
ب��ازار بورس در دوران ابرت��ورم دالیل مختلفی دارد:
از بین رفتن اطمینان مردم به هر س��رمایه کاغذی،
پایین آمدن تولید و قدرت خرید ش��رکتها و البته
مالیاتهای جدیدی که توسط دولت اعمال شده بود.
به نوشته تورونی ،مردم در دوران ابرتورم به نقطهای

سر به فلک بگذارد چه کار باید بکنید؟ کدام دستگاهها
را باید در انباری بگذارید و از کدامشان مجبورید حتما
اس��تفاده کنید؟ احتماال ماشین لباسشویی ،ماشین
ظرفش��ویی یا اتو جزو لوازمیاند که در دوران ابرتورم
نمیتوان از آنها استفاده کرد.

انبار کنید در دوران ابرتورم وقت آزاد بیشتری خواهید
داش��ت تا در مورد مسائل دیگر فکر کنید و دست به
کاره��ای تازه بزنی��د .فراموش نکنید ک��ه بهای مواد
خوراکی در دوران ابرتورم خیلی سریع باال میرود چون
میشود بدون تلفن همراه لوکس سر کرد اما بدون غذا
نمیتوان دوام آورد.

بازار بورس و ابرتورم

تعداد زیادی از مش��اوران مالی به مشتریان خود
میگویند که خرید س��هام شرکتها میتواند باعث
نجات م��ا در دوران تورم ش��ود و اینگونه میتوانیم
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گذرنامه
مطمئن ش��وید که هم��ه اعض��ای خانوادهتان
گذرنامه دارند تا در صورت لزوم بتوانید آمریکا را ترک
کنید .دچار سوءظن شدید نیستم و نمیخواهم شما
را بترس��انم اما ابرتورم بر رفتار دولتها تاثیر میگذارد
و گذرنام��ه را نمیتوان از فالن مغازه تهیه کرد .گاهی
اوقات ب��رای حفاظ��ت از اعضای خان��واده مجبورید
تصمیمات دشواری بگیرید.

8

شغل دوم
راههای دیگر پول درآوردن را بررس��ی کنید .تک
تک اعضای خانواده باید بتوانند به اقتصاد خانواده کمک
کنند و در دوران ابرتورم به کمک همه نیاز است .یک
کس��ب و کار جانبی که همه اعضای خانواده را درگیر
خود کند واقعا به کمک ش��ما خواه��د آمد .فراموش
نکنید که بچهها باید بدانند خانواده وارد دوران تازهای
شده است.
دزدگیر و دفاع شخصی
امنیت خانه و محل کار خود را باال ببرید .دزدی
در منازل و فروش��گاهها در دوران ابرتورم به شدت باال
میرود و گاهی اوقات این سرقتها مسلحانه هستند.
پس دزدگیر مناسبی برای خانه و ماشینتان پیدا کنید.
اگر بتوانید به همراه خانوادهتان آموزش دفاع شخصی
ببینید خیلی خوب اس��ت .این واقعا بعدها به کارتان
میآید.
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11

خوشبینی
با وجود همه اینها س��عی کنید خوشبین باقی
بمانید .درست است که نمیتوانید به آینده فکر کنید
اما خان��واده و دوس��تان در دوران ابرتورم به مهمترین
بخش زندگی ش��ما تبدیل میشوند و باید سعی کنید
که روحیهتان را نبازید .متخصصان روانشناس میگویند
هیچ چیز مثل خوش��بینی نمیتواند به بق��ا در دوران
سختی کمک کند .بهتر است از همین حاال خوشبینی
را تمرین کنید اگر چه سختترین کار دنیا باشد!
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انباری
سعی کنید تا آنجا که ممکن است غذا و مایحتاج
ض��روری خانه را انبار کنید .موادی را بخرید که دیرتر
از بقیه فاس��د میش��وند .هر چه بیشتر مواد خوراکی
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چه کسانی جان سالم به در بردند؟

یکی از نکات جالب کتاب تورونی درباره آن گروه
از کس��انی اس��ت که کمتر از بقی��ه از ابرتورم ضربه
خوردند .مثل کشاورزان و دامداران که هم بیشتر از
بقیه خودکفا بودند و خوراک خود را تولید میکردند و
هم بدهیهایشان به بانکها در جریان ابرتورم به صفر
تبدیل ش��د و البته محصوالتشان همراه با نرخ تورم
گران میشد .افرادی هم که طال و دیگر سرمایههای
غیرکاغذی داشتند اگر چه در دوران ابرتورم پولی به
جیب نزدند اما پس از آن متوجه ش��دند که قدرت
خریدشان حفظ شده و مثل بقیه تمام پس انداز خود
را از دست ندادهاند .گرسنگی و بیخانمانی مسئلهای
طبیعی در دوران ابرتورم آلمان بود و فقط عده کمی
از تجار و محتکران توانس��تند از ابرتورم سود ببرند.
به هر حال به نوشته تورونی ابرتورم به اکثریت ضرر
میرساند و هر خانوادهای بتواند غذا ،سرپناه و داروی
خود را بدون وابستگی به دولت یا دیگران تهیه کند
میتواند با دردس��ر کمتری این دوران را پش��ت سر
بگذارد .مقداری طال ،یک زمین کوچک کش��اورزی
و تعدادی گاو و گوسفند شاید بهترین سرمایهها در
دوران ابرتورم باشند!

اوضاع اقتصاد
آمریکا خوب
نیست.کسری
بودجهعظیم
ممکن است دولت
را به این نتیجه
برساند که باز هم
پول عظیم بدون
پشتوانه چاپ کند
 مثل کاری کهقبال کرده  -و این
در بلندمدت (۳تا
 ۵سال) احتمال
ابرتورم را افزایش
میدهد.

نگر
آینده

طال و نقره
به طالفروشیها بروید و اخبار طال و نقره را دقیق
دنبال کنید چون شما باید در دوران ابرتورم در خرید
و فروش طال و نقره متخصص شوید .در دوران هرج و
مرجوزیرفشارافرادتصمیماتاشتباهفراوانیمیگیرند
و سعی میکنند روی هر چیزی سرمایهگذاری کنند.
اما س��رمایهگذاری روی ناشناختهها در چنین دوران
حساس��ی میتواند زندگیتان را به ب��اد دهد .وقتی
واح��د پول کش��ور ارزش خود را از دس��ت میدهد
ارزش فلزات قیمتی بیش از هر چیز دیگر باال میرود.
نویس��نده کتاب «زنده ماندن در آرژانتین» میگوید:
«آنهایی که موقع سقوط واحد پول ملی در آرژانتین
پول خود را در بانک نگاه داش��ته بودند ،هر روز و هر
ساعت در حسرت دائمی بودند که چرا پول خود را به
طال تبدیل نکردند؟»

باغبانی
در دوران ابرت��ورم زیاد نمیتوانید به رس��توران
بروید یا از غذاهای نیمه آماده سوپرمارکتها استفاده
کنید .باید یاد بگیرید با سادهترین مواد اولیه غذا درست
کنی��د .حتی اگر امکانش را داری��د در باغچه و حیاط
خانه چیزی بکارید که بعدا بتوانید آن را بخورید .باید به
آب آشامیدنی مستقل از شبکه آبرسانی کشور هم فکر
کنید .اگر میتوانید زمینی را تهیه کنید که در آن چاه
آب آشامیدنی وجود دارد .بدون آب و غذا نمیتوان زنده
ماند پس این دو را در اولویت اصلی قرار دهید.

میرس��ند که میفهمند قدرت خریدشان لحظه به
لحظه پایینتر میآید و حتما باید چیزی بخرند که
بتوانند تاثیر آن را در زندگی شان حس کنند نه اینکه
به امید آیندهای نامعلوم سهام بخرند و روی شرکتها
و کارخانهها سرمایهگذاری بلندمدت داشته باشند.
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سایه دالر بر سر ریال

پرونده ویژه

پروندهای دربارهی
نوسان نرخ ارز ،چندنرخی بودن آن و تاثیر آن
بر صادرات و واردات

مصائب اقتصاد دالری

16

نقشهراهی برای حفظ ارزش پول ملی
محمدپارسا

 30ارز و چالشهاي صنعت نفت
غالمحسينحسنتاش

19

شوک و تدبیر
احمد پورفالح

 32آیا واقعا ما مشکل تامین ارز داریم؟

20

کتمان واقعیت به مثابه کتمان درد
توفیق مجدپور

 32اقشار ضعیف و اقتصاد دالری
وحید محمودی

20

حبابمالی
محمدحسین برخوردار

 34قاچاقچیها دست به کار میشوند
ابوالحسن خلیلی و مجیدرضا حریری

 22با نوسانات نرخ ارز چه کنیم؟
محمد مهدی راسخ ،محمد خوشچهره و سید موید حسینی صدر

 38اقتصاد سیاسی ارز
فرشاد مومنی

 28رونق صادرات ،فرصتی که میرود
فریالمستوفی

 40وقتی اقتصاد کشور دالری میشود
محسن ایزدخواه

 29نرخ ارز باید به اینجا میرسید
اکبر ترکان

 41نقدینگی هوشمند همچون آب روان
حمیدمیرمعینی

دالر و ریال :فرصتها و تهدیدها
تاملی در سياستهاي ارزي
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تنظيم بازار و
سياست ارزي به
چند عامل بستگي
دارد .ميزان ارز
كسب شده به
وسیلهاقتصاد
کشور؛ سطح
توليدناخالص
داخلي؛نقدينگي
و باالخره ميزان
نياز به مصرف ارز.
سياستي كه طي
اين سالها اجرا
شد ،فقط و فقط
از عامل اول يعني
ميزان ارز به دست
آمده متأثر بود
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فرق اصلي ميان يك جامعه توسعهيافته و پيشرفته
با جامعهاي كه پيش��امدرن اس��ت چيست؟ به نظر
ميرس��د نگاه افراد در ای��ن دو جامعه به پديدههاي
پيرامون خودش��ان ،بس��يار متفاوت است .در جامعه
توسعهنيافته ،رويدادهاي پیراموني به خوب و بد ،مفيد
و مضر تقسيم ميشوند ،و جامعه در برابر آنها و تبعات
آنها منفعل است .اگر باران ببارد خوب است و محصول
فراوان به دس��ت ميآيد ،و اگر نيايد ،كشاورز چارهاي
ن��دارد جز آنكه آن وضع را تحم��ل كند .اگر تحريم
نشويم خوب است و اوضاع روبهراه و اگر تحريم شديم،
چارهاي جز پذیرش و كنار آمدن با تبعات آن نداريم.
در اين جامعه ،خشكسالي ،زلزله ،سيل ،تحريم ،جنگ،
بليه هس��تند ،كه ما چارهاي جز پذيرش آنها
همگي ّ
نداريم .در قديم و جوامع پیشاتوحیدی گمان ميشد
بليات ناش��ي از جنگ ميان خدايان است! لذا
كه اين ّ
دست به دعا برميداشتند و از خدايان ميخواستند كه
بليات پايان
اختالفات خود را كنار بگذاريد ،بلكه اين ّ
پذيرد! ولي در جامعه پيشرفته و مدرن اينها بيش از
آنكه بال محسوب شوند ،مسأله هستند ،ويژگي مسأله
هم حلپذيري آن اس��ت ،و انس��ان پيشرفته خود را
موظف به حل مسأله ميداند .چنين انساني ميكوشد
بلیه
كه دچار بيماريهاي اپيدمي��ك به عنوان یک ّ
نش��ود ،و اگر شد ،پيش��اپيش خود را براي مقابله با
آن و كاهش تبع��ات آن آماده ميكند .جامعه مدرن
نميتواند مانع بروز زلزله و تا حدی برخی از سيلها
شود ،ولي ميتواند آنها را به عنوان يك “مسأله” ديده
و مانع از خسارات آنها شود يا در صورت بروز ،خسارت
را به سرعت جبران و ترميم كند.
در يك جامعه پيش��رفته ،اگر پديدههاي طبيعي
مثل زلزله و س��يل هم به مسألهای قابل حل تبديل
شدهاند ،به طريق اولي مسايلي مثل تحريم از اساس
مسأله بوده و در نتيجه قابل پيشگيري هستند ،و انسان
پیشرفته در برابر وجود یا تبعات چنین مواردی تسلیم
نیست .از اين رو مش��كل واقعي جامعه ما نه قيمت
ارز و نه تحريم و نه هيچ چيز مش��ابه ديگر نیس��ت،
بلكه فقدان نگاه مسألهمحور به پديدههاي اطراف خود
اس��ت .وقتي كه مسأله نداشته باشيم ،در پي راهحل
هم نخواهيم بود ،وقتي كه چنين ش��د ارتباط ميان
حواس ما با پديدههاي بيروني قطع ميش��ود ،گوش
خواهيم داشت ،ولي نميشنويم ،چشم خواهيم داشت
ولي نميبينيم ،و هنگامي هم كه بيدار ميش��ويم و
ميخواهيم كاري كنيم ،بجاي آنكه سرمه در چشم
آن نمایيم ،آن را كور ميكنيم ،بجاي باز كردن گره با
دستهاي عقالنيت ،آن را با دندان سفتتر و پرگرهتر
ميكني��م .اين تصوير واقعيت جاري سياس��تهاي
شمهای
اقتصادي كشور و مشكالت ارزي آن است كه ّ
از آن در يادداشتها و گفتگوهاي متعدد اين شماره
ديده ميشود ،و در اينجا در جهت اثبات ادعاي فوق
فق��ط به برخي از ویژگیها و نتایج اين رفتار اش��اره
ميشود.
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از س��ال  1384كه دولت جديد عه��دهدار امور
ش��د ،تا سال گذشته ،قيمت ارز تقريباً ثابت بود.
در حالي كه طي اين  6س��ال نقدينگي جهش چند
برابري ،و تورم جهاني هم در حد معمول قرار داشته
است ،مطابق قانون برنامه چهارم و حتي پنجم مصوب
مجلس ،دولت موظف بود نرخ ارز را متناسب با تورم
داخلي و تورم جهاني ،تعديل كند .بنابراين ،هم عقل
و منطق اقتصادي و هم قانون و وظيفه قانوني ،اقتضا
ميكرد كه هر سال يا هر چند ماه يك بار قيمت ارز
تعديل ميش��د ،ولي چرا در اين فاصل��ه هيچ اقدام
موثري نشد ،و ناظران اجراي قانون نيز هيچ تذكري
ندادن��د؟ از س��وي ديگر از همان س��ال  ،1384روند
تحريمها با تصويب قطعنامههاي شوراي امنيت شدت
گرفت ،ولي نه تنها اقدامي براي جلوگيري از آن نشد،
بدتر اين بود كه اقدامات پيشگيرانه براي نحوه تنظيم
بازار ارز با مراحل پيشرفتهتر اين تحريمها نیز صورت
نگرفت ،سهل است كه اقدامات انجام شده در جهت
كام ً
ال مخالف تمهيدات احتمالي بود .مثل آن است كه
ميديديم زمستان س��ردتري پيش روي خود داريم،
ولي بجاي ذخيره كردن سوخت و غذاي بيشتر ،و نيز
تمرين براي مصرف كمتر ،هم مصرف را بيشتر كرديم
و ه��م ذخاير را خالي كرديم ،گويي بجاي زمس��تان
سخت ،در انتظار بهاري دلنشين هستيم!
چه اقداماتي بايد انجام ميش��د؟ تنظيم بازار و
سياست ارزي به چند عامل بستگي دارد .ميزان
ارز كس��ب شده به وسیله اقتصاد کشور؛ سطح توليد
ناخال��ص داخلي؛ نقدينگي و باالخ��ره ميزان نياز به
مصرف ارز .سياس��تي كه طي اين س��الها اجرا شد،
فق��ط و فقط از عامل اول يعني ميزان ارز به دس��ت
آمده متأث��ر بود .وقت��ي درآمده��اي ارزي به دليل
افزايش قيم��ت نفت به باالي صد ميلي��ارد دالر در
سال رسيد ،به معناي آن بود كه هيچ محدوديتي در
عرضه ارز نيس��ت ،لذا قيمت آن را ثابت نگهداشتند.
ولي اين سياست به چند دليل واضح غلط بود .اولين
دلي��ل آن ،در پيش بودن تحريمهاي نفتي و بانكي و
تحريمهايي كه به مرور زمان سختتر و سختتر شد.
بنابراين بايد در مص��رف آن ارزها احتياط؛ و مطابق
منطق گنجشگ ،و نه بلبل رفتار ميشد ،و در هنگامه
جيكجيك مس��تان ،نبايد از فكر زمس��تان غفلت
ميشد .جالب اينكه كشورهاي غربي وقتي ميخواهند
هر مرحله از تحريم را عليه ايران برقرار كنند ،از ماهها
پيش تمهيدات الزم را فراهم ميكنند ،تا خسارت و
ض��رر احتمالی متوجه خود را حداقل نمايند ،ولي ما
كه به مراتب از آنها ضررپذيرتر هس��تيم بيتوجه به
اين مس��ايل رفتار ميكنيم .مشكل ديگر باال نرفتن
توليد ناخالص داخلي در حد مورد انتظار برنامه ،يعني
متوسط  8درصد در سال بود .اگر در  7سال گذشته
اين حد از رش��د را تجربه ميكرديم ،اقتصاد كشور با
رشد  70درصدي مواجه ميشد و قادر بود از پس اين
مشكالت احتمالي برآيد .ولي روشن است كه ربع اين

افزايش را نيز تجربه نكردهايم .روشنترين عاملي كه
در این سیاس��تگذاری ارزی به آن توجه نشد ،رشد
فزاينده نقدينگي در اين مدت اس��ت كه بيش از سه
برابر افزايش داشته است ،و باالخره و بدتر از همه اينكه
سياستهاي غلط ارزي موجب شد كه اقتصاد ايران هر
روز بيش از پيش به ارز نيازمندتر شود ،مثل معتادي
كه براي سرخوشي بيش��تر ،دوز مصرف مواد خود را
باالتر ميبرد و چنين فردي در اولين ايس��تگاهي كه
عرضه مواد به او كم ميشود ،دچار رنج و عذاب فراوان
و غیر قابل تحمل ميگردد .ثابت ماندن قيمت ارز با
تورم ساالنه حدود  20درصد در طي  7سال به معناي
آن ب��ود كه ،درآمد مردم ايران به لحاظ قدرت خريد
با ارز ،س��االنه حداق��ل  20درصد افزايش مييابد ،به
عبارت ديگر در اين فاصله قدرت خريد مردم ايران به
ارز حداقل  3/5برابر ش��د و در نتيجه و به عنوان یک
مورد مشخص میتوان گفت که ،گردشگري خارجي
از گردش��گري داخلي ارزانتر شد ،انجام يك سفر به
مالزي يا تركيه يا هند ،با توجه به سطح خدمات داده
شده به گردشگران ،بسيار مقرون بهصرفهتر از سفر به
كيش يا تبريز و اصفهان ش��د .و به همین دلیل بود
كه تقاضا براي ارز نيز روز به روز بيشتر و بيشتر شد.
و توليد داخل در براب��ر واردات ضربهپذيرتر گرديد و
صادرات س��ودآوري خود را از دست داد و دسترسي
كش��ور را به ارز محدود كرد در حالی که وابس��تگي
آن به ارزهاي نفتي بيش��تر شد .و این همان بیماری
هلندی مشهور است که هر اقتصاد خواندهای در سطح
کارشناسی هم با آن آشناست.
همه اينها روش��ن و اظهر من الش��مس بود ،پس
چرا هيچ اقدامي ص��ورت نگرفت و هيچ تغييري در
سياس��تهاي اقتصادي و ارزي بوجود نيامد؟ الزمه
پاس��خ به اين پرس��ش ،دس��ت گذاش��تن بر همان
اصليترين مشكل مديريت اقتصادي كشور است.
روشن بود كه اين وضعيت دير يا زود به بنبست
ميرس��د ،و همين شد كه طي دو مقطع و در
طول چند هفته قيم��ت ارز در هر نوبت بيش از 50
درصد افزايش يافت ،و كل بازار را دچار اختالل كرد.
در اين مرحله است كه مسئوالن وارد ميشوند ،ولي
بجاي آنكه نگاه خود را عوض كنند و مسألهمحور شوند،
مجددا ً در دام نگاه گذشته گرفتار ميشوند و اوضاع را
بدتر ميكنند .ابتدا جلوي واردات بسياري از اقالم را
ميگيرند تا بلكه تقاضا براي ارز را كاهش دهند ،غافل
از اينكه بخش مهمي از اين واردات براي توليد داخل
و تهيه كاالهاي صادرات��ي و تأمين درآمدهاي ارزي
است! سپس جلوي صادرات را ميگيرند تا قيمتهاي
داخلي افزايش پيدا نكند ،غافل از اينكه دسترسي به
ارز را كاهش ميدهند! آنگاه ارز را دو نرخي ميكنند،
مش��كل الینحل کنت��رل و عرض��ه و قيمتگذاري
كاالهايي كه با نرخ رسمي وارد شدهاند ،پيش ميآيد،
و چون قادر به حل آن نيستند ،صدها ميليارد تومان
سود بادآورده نصيب عدهاي ميشود .افزايش نرخ ارز
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كه ميتواند بخشي از توليد را متحول كند ،آن را دچار
ركود ميكن��د ،زيرا کارخانهها نقدينگي الزم را براي
مواجهه با اين افزايش يكباره ندارند! ميكوش��ند كه
اقتصاد را از وضع دالري آن خارج كنند ولي نادانسته
آن را دالريتر ميكنند .مطابق قوانين كش��ور براي
تنظيم واردات بايد از سياست تعرفهاي استفاده شود،
ولي به يكباره واردات بسياري از اقالم ممنوع ميشود،
سپس مجددا ً آزاد ميشود ،سياست پاندولي از واردات
بيروي��ه تا ممنوعيت آن ادامه مييابد و بازار را دچار
تنش كرده و دود آن به چشم همه و بيش از همه به
چشم مصرفكننده ميرود.
مهمتري��ن و محوريترين ش��عار اي��ن دولت،
عدالت بوده اس��ت ،اين كار طي  7سال گذشته
از طريق انتقال پول ،پرداختهای هدفمندي يارانهها
و نيز س��هام عدالت انجام ش��د ،ولي اكنون با سقوط
ارزش ريال بيشترين ضرر را طبقات محروم و ضعيف
متحمل ميش��وند .تغيرات نرخ ارز موجب ش��د كه
تعداد اندكي سودهاي كالن و تعداد زيادي ضررهاي
متناظري را متحمل شوند .طبقات كم درآمد جامعه
و اعضاي صندوقهاي تأمين اجتماعي و بازنشستگي
و افراد فاقد شغل ،ضرركنندگان اصلي هستند ،وقتي
كه تمامي ارزهاي حاصل صرف واردات شد ،بيكاري
افزايش يافت و متوسط شغلهاي ايجاد شده در كشور
از ده درصد ارقام تعيين شده نيز كمتر شد؛ نابرابري و
بيعدالتي اقتصادي نيز افزايش خواهد يافت .شاخص
بورس كش��ور نیز با احتساب نرخ ارز نزول فاحشي را
تجربه كرده است و این به معنای ضرر برای سهامداران
است.
و باالخره يكي ديگر از تبعات اين سياس��ت يا
در واق��ع بيسياس��تي ارزي ،بازگش��ت برنامه
هدفمن��دي يارانهها به نقطه صف��ر و حتي پيش از
آن است .برنامه هدفمندسازي يارانههاي حاملهاي
انرژي ،در پ��ي آن بود كه قيمت حاملهاي انرژي را
در ايران به سطح قيمت جهاني نزديك كند ،و از اين
طريق مانع از قاچاق آن شده و به مصرف بهينه انرژي
كمك كند و ضمن تقسيم عادالنه اين ثروت ،زمينه
را ب��راي افزايش ظرفيته��اي صادراتي نفت و گاز و
فراوردههاي آن فراهم نماي��د .ولي با اجراي ناقص و
غلط اين برنامه ،امروز به نقطهاي رسيدهايم كه شكاف
ميان قيمت حاملهاي انرژي در داخل ايران با قيمت
جهاني به مراتب بيشتر از زماني است كه قيمت بنزين
ليتري  100تومان بود ،زيرا در آن زمان فاصله هر ليتر
بنزين با قيمت جهان��ي  700تومان و اآلن  2300تا
 2600تومان است .در نتيجه این وضع قاچاق بنزين
افزايش يافته ،رقم يارانهها به مراتب بيش از گذشته
ش��ده ،عدالت مورد نظر به اغما رفته ،و امكانات الزم
براي ظرفيتسازي صنايع نفت و گاز نيز كاهش پيدا
كرده است.
در خص��وص ويژگيهاي مدي��ران كاريزماتيك و
كارآمد گفته ش��ده است كه آنان بيش از آنكه حرف
بزنند گوش ميدهند و همه حرفها را گوش ميدهند،
اگر فقط همين يك مورد را مديران و سياستگذاران
م��ا رعايت ميكردند ،و ب��ه حرفهاي ديگران گوش
ميدادند و وظايف قانوني خود را عمل ميكردند ،امروز
چنين مشكالتي را تجربه نميكرديم .اين مشكل و
مسأله اصلي اقتصاد ايران است و نه تحريم.
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تغيرات نرخ ارز
موجب شد تعداد
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متناظري را
متحملشوند.
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صرف واردات شد،
بيكاريافزايش
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نقشهراهی برای حفظ ارزش پول ملی
بررسی هدفگذاری واقعی كردن نرخ ارز
ام��روزه واردكنن��دگان ب��ا ارز
ترجيحی گرفتار بازرس��یهای
گوناگون هس��تند و قيمتهای
واردات��ی بايد كنترل ش��ود كه
مبادا كاالی مبتنی بر ارز يارانهای
به خارج قاچاق شود و همچنين
محمد پارسا
نهاده��ای نظارت��ی قيمتهای
كميسيون
رئيس
ف��روش را كنترل کنند و جرايم
تهران
اتاق
انرژی
سنگينیشاملحالفروشندگانی
شود كه احتماال گرانفروشی كردهاند .این اتفاقات طبیعی
است اگرچه راهکار عملیاتی شدن آن نمیتواند با بخشنامه
و امثال آن مش��خص شود و با هزارتوهای مشکالت اداری
مواجه خواهد بود .اما بههرحال س��يل قاچاق روغن نباتي،
شكر ،آرد ،دارو ،بنزين ،گازوئيل از مرزهای كشورمان بهسوی
كشورهای همسايه سرازير شده است .دولت میخواهد تورم
را كنترل كند و با صرف هزينههای س��نگينی سعی دارد
جلوی ظلم به اقشار آسيبپذير را بگيرد .از طرف ديگر به
قصد واقعی ساختن قيمتهای انرژی زمانی گفته میشد
ساليانه یکصد هزار ميليارد تومان يارانه به مردم داده میشود
و بهزحمت میتوان فاصله را كم کرد و آنرا به حدود شصت
هزار ميليارد تومان رسانيد و هر چند قصد داشتيم سه ساله
اين فاصله را صفر كنيم ولی يكباره با نرخ دالر كنونی اين
رقم يارانه به حدود بيش از سيصد هزار ميليارد تومان رسيد
و حال نوبت جراحی بزرگ اقتصادی رسیدهاست .از طرف
ديگر امروزه در هر تجمع يا تش��كل اقتصادی يا سياسي،
چگونگی مديريت ارز و اينكه تك نرخی باشد يا سه نرخی
يا چهار نرخی بحثهای متعددی انجام میشود .در بررسی
همه این مشکالت ،هدف بايد واقعی كردن نرخ ارز باشد و
از طرف ديگر نباید نگران كاهش يا افزايش برابری ريال با
ارزهای خارجی باشيم چرا كه ارزش پول ملی به توليد سرانه
ملی وابسته است .اگر ما در برنامهريزیهای خود سعی كنيم
بهرهوری ملی و بنگاهی را باال ببريم ،سطح اشتغال را ارتقا
بوكار هدفمان
دهیم ،رقابتپذيری و شفافسازی در كس 
بوكار را رعايت
باشد ،در محيط كسبوكارمان اخالق كس 
كنيم و محيط كس��بوكارمان را ج��ذاب كنيم بطوریكه
س��رمايه خارجی جذب شود ،توليد سرانه ملی باال میرود
و پول ملیمان با ارزش میشود.
باي��د توجه داش��ت كه در ه��ر تحليل ابتدا باي��د هدف را
مشخص كرد و سپس ابزارها و شايد تنها ابزار الزم را برای
رس��يدن به اهداف معرفی کرد .ت��ك نرخی کردن ارز يك
هدف نيست بلكه میتواند وسيلهای يا ابزاری برای رسيدن
به اهداف باشد .مث ً
ال فرض كنيم كه هدف رسيدن به موارد
زير باشد :
حذف بسترهای فسادزا در اقتصاد و رعايت اخالق كسبو كار.
واقعی كردن تدريجی قيمتها در تمامی زمينهها.فراهم سازی بسترهای ارتقاء بهرهوری بنگاهی و بهرهوریملی در تمام زمينهها بنحوی كه  2تا 3درصد رشد اقتصادی

ساليانه كشور از محل ارتقاء بهرهوری باشد.
رشد اقتصادی باالتر به همراه خصوصی سازی واقعیتر وكوچك سازی دولت.
حمايت از توليد ملی و سرمايههای ملی.ايجاد اشتغال واقعی.جلوگيری از قاچاق كاال با كمترين هزينه مالی.كاهش تدريجی و پايدار نرخ تورم و متناس��ب با آن نرخبهرههایبانكی.
جذب سرمايههای خارجی و جلوگيری از فرار سرمايه.ارتقای كارآفرينی و نه ثروت اندوزی سريع و بدون ريسكمالی.
ارتقا و حمايت از فرهنگ مصرف كاالهای ايرانی در مقابلكاالهای وارداتی.
جهت رس��يدن به اهداف فوق موثرترين راهكار ،واقعی
کردن نرخ ارز است و نه تك نرخی كردن آن .پس از واقعی
كردن نرخ ارز به صورت طبيعي ،تك نرخی ش��دن آن نيز
محقق خواهد شد .در خصوص اهداف فوقالذكر شعارهای
فراوان داده شده است و خصوصاً در رقابتهای انتخاباتی در
مجلس و رياس��تجمهوري ،تماماً به خيلی از اهداف فوق
اش��اره شده ولی آنچه كه مغفول مانده اين است كه با چه
سياستها و راهكارهايی قرار است به شعارهای فوق جامعه
عمل پوش��انده ش��ود .فراموش نکنیم که برای مدتهای
مديدی نرخ ارزمان تك نرخی بود ولی واقعی نبود و سعی
هم در واقعی شدن آن شايد نشد و حتی به احكام برنامههای
چهارم و پنجم در مورد تعديل نرخ ارز هر ساله معادل نرخ
تورم داخلی منهای تورم خارجی توجه نشد كه اگر به اين
احكام برنامه چهارم و پنجم توجه میشد نرخ ارز در همان
زم��ان حدود  25000ريال میش��د كه نزديكتر به قيمت
واقعی ارز بود .با ورق زدن مطبوعات در س��اليان گذشته با
جمالتی مانند جمالت زير در مقابله با واقعی کردن نرخ ارز
يا كاهش ارزش ريال آشنايی زيادی داريم :
افزايش نرخ ارز تورم زاست و مردم تحمل نمی كنند.كاه��ش ارزش پول ملی موجب صدمه ديدن قدرت ملیمیشود.
نرخ واقعی ارز كمتر است از آن چيزی است كه فع ًال وجود
دارد.
متاس��فانه اعالم كنندگان ش��عارها و بهانههای فوق بدون
آوردن هيچ دليل مس��تن ِد علمی و اقتصادی ،فقط به ذكر
ش��عارگونه نظرات خود میپرداختند .بهعالوه حتی حاضر
نيس��تند كه از تجارب عملی و نتايج حاصله از سياستها
و نظرهای كلی خود درس بگيرند .مث ً
ال نمیگويند كه چرا
پايين نگه داش��تن نرخ ارز خارجي ،اينگونه تورم و بيكاری
توانفرس��ا ايجاد کرده يا روشن نمیكنند كه معنی واقعی
قدرت ملی چيست؟ قدرت ملی يك كشور آيا بايد بر مبنای
نرخ ارز آن سنجيده شود؟ يا توان توليد ملی ،سطح علمی
كشور ،سطح اشتغال واقعی و رفاه و آسايش و رضايتمندی
مردم آن كشور مبنای سنجش قدرت ملی است؟
بر اساس نکات پیشگفته شايد مناسبتر باشد كه بيماری

اقتصاد خود را نه بيماری هلندی بلكه بيماری ايرانی بناميم.
بیماریای ک��ه در آن ارزش ارز خارجي ،واقعی نيس��ت و
مصنوعاً تمام دولتها از پنجاه سال پيش تاكنون به هزينه
مردم ايران و به نفع توليد كنندگان و سازندگان خارجی به
عن��وان رانت به آنها ،ارزش ارز را پايين نگه داش��ته اند .در

رژيم گذشته به دليل وابسته بودن ماهيت حاكميت ،شايد
چنين برخوردی طبيعی به نظر میرس��يد و همان هنگام
هم “ريال” به طور مصنوعی قوی نگه داش��ته میشد ولی
در سه دهه اخير نيز متأسفانه همچنان عليرغم دستيابی
به استقالل سياسی اين سياست با توجيهات ديگری ادامه

پيدا كرد .حال آنکه ارزش پول هر كش��وری در هزاره سوم
ديگ��ر بيش از آنكه تابع ذخاير طال ،ارز ،نفت و منابع ديگر
آن باشد ،وابستگی مستقيم به توان و دانش مديران از يك
طرف و بهرهوری سيستمهای توليدي ،اداری و كارگری آن
دارد .با يك چنين بينشی كام ً
ال طبيعی است كه كشورهای
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حوزههایتاثیرپذیر

تاثیرپايين نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز

تاثیرآزاد سازی نرخ تبديل رسمی ارز

مديريت ارز

بوجود آمدن طبيعی لزوم چند نرخی شدن ارز

به تك نرخی رسيدن ارز

گسترش ابعاد دولت در حوزههای گمركات و تعزير فسادهای اقتصادی ،توسعه

كاهش طبيعی يا از بين رفتن انگيزههای قاچاق ،رانت خواری و نهايتا ً حذف آنها و

چالشهای مديريتی در سطوح باال ،ايجاد و توسعه انگيزههای قاچاقچیگری و توسعه

در نتيجه كاهش هزينههای دولت و كوچك و چاالك شدن دولت

هزينههایدولت

شديد رانت خواری
وابستگی به بيگانه

نرخ واقعی ارز ( بازار آزاد ) و در نتيجه تورم ناشی از آن شديدا ً تحت تأثير تاكتيكها

سياستهای خارجی كمترين تأثير را روی نرخ ارز و نهايتا ً تورم میگذارند و با باال رفتن

و سياستهای كشورهای مقتدر خارجی و تبليغات آنها است.

توان صنعتی و مديريتی داخلی ،نرخ ارز و تورم كاهش میيابند.

ورود به عرصه تجارت

داليل سياسی و بيشتر بهانههای اقتصادی از جمله نرخ تعرفههای گمركی موجب عدم حضور

فقط داليل سياسی میتواند احتماال ً از ورودمان به اين بازار جلوگيری كند.

خارجی

میشود .صنعت كشور از ورود به بازار تجارت خارجی صدمه میخورد.

صنعت كشور میتواند از مزايای ورود به بازار تجارت جهانی بهره گيرد.

توان مالی دولت كاهش میيابد .دولت به بانكها ،بيمههای اجتماعی و غيره شديدا ً

توان مالی و اقتصادی دولت افزايش میيابد .بدهیهای خود را میتواند باز پس

مقروض میشود و دست به انتشار اسكناس میزند و در نتيجه تورم شديد به وجود

دهد .دولت میتواند نقش نظارتی خود را به بانكها و تأميناجتماعی و غيره به

میآيد .وابستگی بانكمركزی و ديگر بانكها به دولت بيشتر میشود.

درستی اعمال کند.

توان مالی دولت

سياست های گمركی

مقابله با تورم

فرهنگی

صنعتگردشگری

مقابله با تورم دولتی
رانتهای دولتی

وضعيت بازار

اختالف طبقاتی مردم

دولت برای حمايت از صنايع داخلی و تأمين اعتبار مالی  ،نرخ تعرفههای گمركی را

تعرفههای گمركی میتواند شديدا ً كاهش يابد و اين خود منجر به كاهش بسترهای

افزايش میدهد كه اين روش خود به خود به توسعه قاچاق ،رانت خواری و افزايش

تشويق قاچاقهای رسمی و غير رسمی و حذف رانتهای گمركی برای برخی از حوزهها

تورم منجر میشود.

میگردد.

دولت از ذخيرههای ارزی خود میتواند به طور قطعی با تورم قيمتها در بازار با

كارآفرينان با رقابت با هم ،با كاهش قيمت محصول و رشد كيفيت محصول نه بطور

اقدام به واردات محصوالت مورد نياز خود مقابله كند و بدين منظور طبيعتا ً توان

مقطعی بلكه با برنامهريزیهای ميان مدت و بلند مدت عمال ً موجب كاهش تورم و يا

مالی خود و كليه انگيزههای توليد و توسعه داخلی را نزد دست اندكاران اقتصادی

جلوگيری از ايجاد تورمهای احتمالی آتی میکنند و فتنه بيگانگان در ايجاد تورمهای

از بين ببرد.

مصنوعی به حداقل میرسد.

فرهنگ تجمل پروری كه اكثرا ً با استفاده از توليدات لوكس خارجی اشاعه يافته كم

تجمل خواهی پر هزينه میشود و دولت از منابع ملی هيچ رانت ارزی به

هزينه میشود و ذخيره ارزی كشور از بين میرود.

واردكنندگان اشيای لوكس و تجملی نمی پردازد.

گردشگردی داخلی (ايرانگردی) پر هزينهتر از سفر خارجی میشود و افراد مرفه

كم شدن سفرهای زائد و تفريحی افراد مرفه به خارج و جلب گردشگران

با استفاده از ارزهای ارزان به مسافرتهای خارجی غير الزم میروند و ورود

فرهنگی و مذهبی به كشور ،افزايش ذخيرههای ارزی و توسعه صنعت

گردشگران خارجی به ايران به حداقل میرسد.

گردشگری در كشور .

تورم افسار گسيخته در كشور به حدی میرسد كه زندگی عادی مردم چه مرفه و چه

افزايش نرخ رسمی تورم ،در شرايط حال ،حداقل تأثير را روی افزايش تورم موجود

آسيبپذير با بحران مواجه میشود و تصور نمیرود كه ذخيرههای ارزی دولت توان

دارد .برای مقابله با تورم بايد روی كارآفرينان و نه تجار واردكننده محصوالت خارجی

مقابله با تورم را داشته باشد.

حساب باز كرد و از آنها خواست كه به پا خيزند.

رسما ً و عمال ً سازندگان محصوالت خارجی و وابستههای ايرانی آنها بزرگترين رانتها

با قطع رانتهای مذكور توان مالی دولت شديدا ً افزايش يافته و بطور طبيعی توليد

را میگیرند.

داخلی ،توان الزم برای اثر گذاری كاری خود را خواهد يافت.

كاهش قيمت محصوالت خارجی و قاچاق در بازار برای مصرف كننده نهايی ،افزايش

افزايش نرخ كاالهای خارجی و قاچاق برای مصرف كنندگان ،امكان كاهش تعرفهها

نرخ تعرفههای گمركی روی واردات كاالهايی كه توليد داخلی دارند ،تحميل

و هزينههای گمركی ،زدودن حداكثری بسترهای فساد ،خود كنترلی توسط

هزينههای زياد به گمركات برای بررسیهای مكرر بمنظور كنترل و جلوگيری از

ب و فساد ،باال
واردكنندگان ،حذف تشريفات گمركی و هزينههای جلوگيری از تقل 

تقلبها و فسادهای اقتصادی ،پايين نگه داشتن قيمتهای اجناس وارداتی ،وجود

بردن قيمت اجناس وارداتی ،باال رفتن مقطعی نرخ تورم در كوتاه مدت ولی كاهش

اهرمهای دولتی جهت مقابله مقطعی با تورم قيمتها در بازار ،ايجاد انگيزه نزد سرمايه

سيستماتيك نرخ تورم در ميان مدت و بلند مدت ،حذف انگيزههای واردات و

داران و تجار برای واردات بيشتر ،ارائه رانت به سازندگان خارجی و واسطههای آنها،

ايجاد انگيزه برای سرمايه گذری در توليد ،حمايت از توليد داخلی و رقابتیتر شدن

اضمحالل توان اقتصادی مالی دولت ،تورم به داليل سياسي ،سياستهای مغرضانه

محصوالت ساخت داخل در مقابل واردات محصوالت خارجی ،افزايش توانايی مالی

خارجی و اشتباهات داخلی .

دولت ،ارتباط حداقلی تورم با سیاست.

توسعه اختالف طبقاتی اقتصادی شديد در نتيجه دسترسی قشر خواص به منابع

جلوگيری از توسعه تضاد طبقاتي ،امكان غنی شدن در اثر كار كردن و نه استفاده از

ارزی كشور و غنیتر شدن شديد و سريع آنها .

رانت برای اقشار خواص.

زيانمیبينند

نمی بينند ،زيان عمده آنها از نرخ تورم است كه عامل اصلی آن الزاما ً فقط نرخ ارز
نيست .همچنین توليدكنندگان ،كشاورزان و كارآفرينان زیان میبینند.

اصناف واسطه و توزيع كننده محصوالت خارجی و رانت خواران میباشند.

چه كسانی بيشتر بهره

شركتهای خارجی صادر كننده كاال به كشور ،رانت خواران ،واردكنندگان و توزيع

را میبرند

كنندگان كاالهای خارجي ،مصرف كنندگان كاالهای لوكس ،اقشار مرفه طبقه يك و

توليد كنندگان ،كارگران ،كشاورزان ،كارآفرينان ،صادركنندگان كاال.

بخشی از باقی ماندههای طبقه متوسط ،كسانی كه قصد مهاجرت به خارج را دارند.

نگر
آینده

چه گروههایی از مردم

اقشار كم در آمد و آسيب پذير كه مستقيما ً با ارز كاری ندارند در كوتاه مدت زيانی

اقشار كم در آمد تنها در كوتاه مدت زيان میبينند .زيان كنندگان اصلی اقشار مرفه،
طبقه متوسط با درآمد باالتر از  3ميليون تومان هر خانواده ،تجار واردكننده محصوالت،

تورم تدريجی ولی پايدار ،غير واقعی شدن ارزش ريال  ،افزايش توليد ناخالص

كاهش پايدار ميان مدت و بلند مدت تورم و واقعی شدن ارزش پول ملی -

تاثیرات در اقتصاد

ملی ناشی از داد و ستد  ،بيكاری قشر وسيعی از جامعه و توسعه اشتغالهای كاذب

افزايش توليد ملی ناشی از توليد صنعتی و ارزش افزوده  -ايجاد اشتغال واقعی

کالن

در سطوح مختلف واسطه گری و توزيع كنندگان  ،صادرات بيش از پيش مواد اوليه

برای كشاورزان و كارگران  -افزايش صادرات محصوالت توليد داخلي و مواد اوليه

بصورت مستقيم ،صادرات قراردادهای فنی مهندسی بر مبنای محصوالت خارجی،

تبديل شده به كاال  -صادرات فنی و مهندسی بر مبنای محصوالت و تجهيزات ساخت

خروج سرمايههای معنوی (فرار مغزها) از كشور.

داخل  -برگشت سرمايههای معنوی (مغزهای فراری) به كشور

سایه دالر بر سر ریال

پرونده ویژه

مثل ژاپن و آلم��ان و در آينده چين ،دارای پول ملی قوی
و قدرتمند باش��ند و كشورهايی كه بهرهوری و محصول با
كيفيت و با بهای تمام شده قابل رقابت ندارند ،به اجبار بايد
آخرين راه حل جلوگيری از فلج شدنشان را كاهش ارزش
پولشان متناسب با ضعف كلی و اقتصادیشان بدانند تا يك
تعادل نسبی برايشان ايجاد كند .بر اساس نکات پیشگفته،
در جدول ش��ماره یک (صفحه پیش) نتايج غايی و نهايی
پايين نگه داش��تن يا واقعی کردن نرخ ارز با هم مقايس��ه
شده است .نهايتاً بايد توجه کنیم كه اگر بخواهيم به اهداف
واقعی كردن ارز برس��يم بايد به شركت ملی نفت ايران به

عنوان يك شركت بين المللی و بزرگ بنگريم كه همچون
شركتهای بزرگ اروپايی بتواند منابع و درآمدهای خودش را
صرف توسعه ميادين نفت و گاز در داخل و خارج كشور کند
و مالك در آمدهای خودش باشد (هم درآمدهای ارزی و هم
ريالی ) و بهره مالكانه و ماليات به دولت بپردازد و هزينههای
دولت از محل بهره مالكانه و ماليات تأمين شود.
در چنين ش��رايطی به كمك همه بنگاهه��ای وارداتی و
صادراتی و از جمله ش��ركت ملی نفت و پتروش��يمیها،
صنعت و كش��اورزی در بازار عرضه و تقاضا ،نرخ ارز واقعی
تعيين میشود و نيازی به سياستگزاری خاص نيست .بانك

مركزی نقش خودش را به عنوان محور حفظ ارزش پول با
تزريق به موقع پول در عرصههای مختلف توليد و كشاورزی
و خدمات حفظ میكند و نقش اين بانك و وزارت اقتصاد
و دارايی اين اس��ت كه به كمك سياستگزاریهای درست
با همكاری تنگاتنگ با مجلس شورای اسالمی توليد سرانه
ملی را رش��د دهند و ارزش واقعی پولمان بر مبنای توليد
سرانه ملی تعيين شود و عرضه زياد يا كم ارز توسط بانك
مركزی در بازار تأثيری بر نرخ ارز نخواهد داش��ت و ما هم
مثل بقيه كش��ورهای دنيا نرخ ارز واقعی خواهيم داش��ت
و هي��چ قدرت خارجی نمی توان��د با تحريم اثرات مخرب

جدول  :2عوامل متاثر از افزایش نرخ ارز و راهکارهای پیشنهادی برای کنترل
عوامل متاثر از افزایش نرخ ارز

راهکارهایپیشنهادی

سهم وارداتی مواد اولیه و قطعات

بسته به اینکه سهم واردات یا قطعات یک کاال چند درصد ارزش کاال را تشکیل میدهد ،قیمت تمام شده آن متناسب با درصد واردات و نرخ تغییر ارز،

مورد استفاده برای تولید کاال

افزایش مییابد .ولی باید توجه داشت که ارزش کل کاالی مشابه وارداتی نیز متناسب با درصد افزایش نرخ ارز افزایش یافته و تولید کننده براحتی میتواند

(مواد مصرفی)

با کاالی مشابه وارداتی رقابت کند .تولیدکننده این امکان را خواهد داشت بخشی از مازاد عایدی فرصت ایجاد شده را صرف بهبود کیفیت ،تجهیز و توسعه
توانمندی خود کند .تا آمادگی رقابت تمام عیاری را در عرصه جهانی (به لحاظ کیفیت و قیمت) داشته باشد.

سهم وارداتی تجهیزات تولید و

سهم تجهیزات تولید و آزمون کاال ،در حد نرخ استهالک و متناسب با افزایش نرخ ارز ،قیمت تمام شده کاال را تحت تاثیر قرار میدهد که اثر بسیار ناچیزی

آزمون کاال (کاالی سرمایهای)

داشته و علیرغم این تغییر هزینه ،به علت تاثیر نرخ دالر در کاالی معادل وارداتی ،تولید کننده توان رقابتی کافی را خواهد داشت.

قراردادهای جاری بین پیمانکاران

ن میباید متناسب با ارزبری واقعی پروژه و موضوع پیمان و سهم تاثیر تغییر نرخ ارز
اجرای چنین قرارداهایی ،برای پیمانکاران زیان خواهد داشت و کارفرمایا 

و کارفرمایان (بخصوص کارفرمایان

در تعدیل پیمان اقدام کنند .بدین ترتیب توان کاری پیمانکار که از سرمایههای موثر اجرایی کشور میباشد ،برای انجام خدمات آتی حف ظ میگردد و در این

دولتی) که در مرحله آغازین

رابطه بهتر است توجه شود که کارفرما نیز که در نهایت دولت است متضرر نمیشود .زیرا بخش عمده بودجه دولت از منابع ارزی حاصل از فروش نفت تامین

میباشد.

ن میشود.
میشود .نرخ تبدیل ارز دولت نیز متناسب با افزایش نرخ ارز افزایش و بودجه کافی برای تعدیل مبلغ پیمان تامی 

قراردادهای آتی که فرآیند مناقصه

این قراردادها نیز مانند بند سه میتواند متناسب با ارزبری و تاثیر پذیری واقعی از ارز ،تعدیل و ابالغ شود و دستگاه کارفرما نیز به شرح فوق نگران تامین

و استعالم قیمت را سپری کرده ولی

بودجه تفاوت مبلغ قرارداد نخواهد بود.

قراردادهای جاری که در مراحل

برای چنین قرارداهایی نیز میباید بخش باقیمانده پروژه شناسایی و در صورتی که تجهیز وارداتی هنوز باقی است به سهم آن و به سهم فعالیتهای اجرایی

پایانی اجرای قرارداد ،قرار دارند.

باقیمانده طبق مطالب بند چهار عمل کرد.

هنوز قطعی و ابالغ نشده اند.

با عنایت به اینکه بودجه وزارتخانهها صرف انجام پروژهها و یا هزینههای جاری میشود ،جهت حفظ تعادل و قدرت تامین مالی وزارتخانهها و پروژه ها ،باید
باقیمانده مبلغ بودجه وزارتخانه ها

سهم باقیمانده پروژهها حسب ارزبری باقیمانده و هزینههای دیگر به همراه هزینههای جاری همانند بند چهار تعدیل و تامین شوند و طبق شرح سابق ،دولت با
تبدیل ارز به ریال با نرخ باالتر ،بودجه الزم را خواهد داشت.

موجودی حساب اشخاص در بانکها

در صورت که دید کالنی نسبت به سرمایههای مردمی داشته باشیم ،باید نسبت به حفظ ارزش سپردهها و پس اندازهای موجود در بانکها حساسیت داشت

به صورت سپرده حسابهای پس

و در چنین حالتیمیتوان مبالغ نقد موجود در بانکها را در یک مقطع زمانی مشخص استخراج و مبلغ موجود را با نرخ تورمی که در حدود پنج ماه بعد از تاریخ

انداز یا موجودی حسابهای جاری

افزایش نرخ ارز اتفاقمیافتد ،تعدیل و تفاوت آن را از محل منابع دولتی (حاصل از فروش ارز با نرخ باالتر) جبران کرد.
در مقطع زمانی که افزایش نرخ ارز اتفاق میافتد ،مطمنا ً شرکتها یا اشخاصی ،بدهی و اقساط ارزی به بانکها خواهند داشت .در چنین مواردی شاید راه

بدهی ارزی اشخاص یا شرکتها

بهینهای که حافظ منافع بانک ها ،اشخاص و شرکتها باشد به ترتیب زیر باشد :الف -اصالح ارزش کاالی وارداتی که بابت آن بدهی ارزی (سرمایهای یا مواد

به بانکها که هنوز سررسید

مصرفی) ایجاد شده است .در دفاتر متناسب با افزایش نرخ ،بدون آنکه ضرورت شناسایی سود بابت این تغییر ارزش برای پرداخت مالیات صورت پذیرد( .با

نشدهاند.

دستور و موافقت دولت ،وزارت اقتصاد) /ب -تا یکسال پس از تاریخ تغییر ارزش ارز ،اقساط با معادل ریالی فعلی (قبل از افزایش) پرداخت و پس از آن
معادل نرخ روز ارز اقساط تعدیل و پرداخت شود /.ج -جبران زیانهای احتمالی بانکها توسط دولت

بدهی ریالی اشخاص یا شرکتها

در زمان اجرای طرح ،برخی اشخاص یا شرکت ها ،بدهیهای ریالی به بانکها خواهند داشت .در این مورد بدهیهای کوتاهمدت با ریال بازپرداخت شوند و

به بانک ها

برای وامهای بلند مدت شاید به مصلحت باشد اقساط یک تا سه سال اول با همین ریال و باقیمانده متناسب با فزایش نرخ ارز ،مبلغ وام و اقساط اصالح و
بازپرداخت شوند .حفظ توان بانکها و در مقابل ارزش دارایی پرداختکننده وام (وامگیرنده) نیز افزایش یافته است.

کاالی موجود در بازار و مغازهها و

این اقشارمیباید متناسب با افزایش نرخ ارز ،ارزش کاال را تعیین و بفروشند .بدین ترتیب دارنده کاال با فروش آن به نرخ روز منابع الزم را جهت جایگزینی و

نزد تجار

استمرار فعالیت خواهد داشت.

دریافتی و حقوق حقوقبگیران و

ی هستند و با تغییر و افزایش نرخ
واحدهای تولیدی ،خدماتی ،تجاری و دولت (راسا ً یا از طریق سازمانهای بیمه) عمده پرداخت کنندگان حقوق و مستمر 

مستمریبگیران

برابری ارز ،درآمد بیشتری خواهند داشت .بنابراین باید متناسب با افزایش سطح قیمتهای ناشی از اجرای این تصمیم ،پرداختی خود را افزایش دهند.
م میتواند افزایش هزینهها را پوشش دهد و نیاز به تصمیم جدیدی نباشد).
(البته در این رابطه توجه بیشتر و سریعتر به قانون جبران پرداختی مطابق تور 

سطح تعهدات ،قراردادهای انواع

ت باید متناسب با افزایش سطح قیمتهایی که پیشبینیمیشود ،افزایش
با افزایش نرخ برابری ارز ،در حالیکه حق بیمه پرداخت شده تغییر نمییابد ،تعهدا 

بیمه (درمان ،عمر ،حوادث ،شخص

یابند و در این رابطه جبران منابع سازمانهای بیمه نیز که به صورت سرمایهگذاری یا موجودی در بانک ها میباشد ،قبال ً پیشبینی شده و حتی اگر جز این باشد

ثالث و)....

بهتر است دولت جبران زیان احتمالی را بکند .البته در صورتی که حق بیمه به قسط و برخی اقساط آن پرداخت نشدهباشد میتواند اقساط باقیمانده متناسب با
تغییر سطح قیمتها افزایش و پرداخت شوند.

قرارداد پیش فروش تولید کنندگان

در این رابطه ،شاید عادالنهترین تصمیم چنین باشد که ارزش کاال یا موضوع قرارداد و یا خدمات براساس نرخ جدید محاسبه و متناسب با سهم پیش پرداخت

بزرگ (مانند خودرو ،آهن ،خدمات و)...

با نرخ سابق و سهم باقیمانده با نرخ جدید محاسبه و پرداخت شوند.

دعاوی مالی و حقوقی که در محاکم

در این مورد نیز (چنانچه از نظر شرعی دچار اشکال نباشد) موضوع مال که به صورت نقد ،جنس یا ملک یا مسکوک یا ...باشد ،مبلغ ادعا ،متناسب با افزایش

قضاییمفتوحاند.

ارزش عین مال مورد ادعا ،تغییر و به ذیحق پرداخت شود.

چگونه میتوان از تهدیدها فرصتی برای آینده ساخت؟
ن��رخ براب��ري پ��ول ملي هر
كشور با ارزهاي خارجي بويژه
ارزه��اي مطرح ،متناس��ب با
مي��زان ارز قابل اس��تحصال،
توليد ناخالص ملي ،نقدينگي
در گ��ردش و ميزان نيازهاي
احمد پورفالح
ارزي تعیی��ن میش��ود.نرخ
كميسيون
رئيس
برابري نميتواند براي ساليان
كار،
و
كسب
فضاي
طوالنی ب��دون بازنگري و به
مقررات
و
كارآفريني
روزرس��اني و ب��دون توجه به
اتاقتهران
پارامترهاي متغير اقتصادي و
اجتماعي و سياسي ثابت باشد .این اصل مهم اقتصادی
از جمله اصولی است که سیاستگذاران اقتصادی ما در
سالهاي گذشته از آن غفلت کردهاند.
ارز مانند ه��ر كاال و خدمات ديگری قيمت دارد و در
پايان هر س��ال قيمت آن بايد م��ورد تجديدنظر قرار
گي��رد و ارزش آن با توجه به تورم موجود در کش��ور
تعديل ش��ود .اگر طبق برنامه چهارم توسعه در پايان
هر س��ال قيمت ارز در ایران متناس��ب با تورم داخلي
منهاي ميانگين تورم كش��ورهاي صنعتي و بازارهاي
هدف افزايش مييافت امروز اقتصاد کشور با اين شوك
گيجكننده مواجه نمیشد .سالهاي طوالني به يمن
دالره��اي نفتي فراوان و نگراني از باالرفتن تورم و بيم
از نارضايتي عمومي ،قيمت ارز فريز شده و پايين نگاه
داشتهش��د و امروز كه دالر كافي در اختيار نیس��ت و
زور ارزي کشور كم شدهاست و نميتوانيم كماكان فنر
اقتصاد را به صورت فشرده نگه داريم ،كنترل از دست
رفته و محدوديتها ما را ناگزير به رها نمودن فنر کرده
و جريان قيمت ارز همه ديوارهاي كنترلی را همچون
یک سونامي در نوردیده تا باالخره در نقطهاي نامعلوم
به آرامش برسد.
بي ترديد ناوگان توليد كشور كه در چند ساله اخير به
داليل مختلف و از جمله سياستهاي انقباضي سيستم
بانكي در زمينه نقدينگي در فش��ار و عس��رت بوده و
همزمان نگران وزش باد نامساعد حذف يارانه از انرژي
بود ،دفعتاً مواجه با طوفان و گردباد نرخ لجام گسيخته
ارز شد .افزايش  200درصدي نرخ ارز در فاصله زمانی
 6ماه هر اقتصاد مقاومي را از جا میکند.

صنايع کشور درحال حاضر با عدم امكان واردات مواد
اوليه و تجهيزات و همچنين ناتوان��ي براي جذب ارز
حتي با نرخهاي اتاق مبادالتي مواجهاس��ت .هم پولی
دراختیار ندارد كه ارز را با نرخ باال بخرد و هم اگر پول
داشته باشد ،نگران فروش تولیدات خود با قيمتهاي
جديد و با توجه به قدرت تعديل نش��ده خريد جامعه
اس��ت .اما ظاهرا ً چاره اي نيس��ت .بايد اين شرايط را
واقعيتي انكارناپذير دانس��ت ليكن ب��راي كاهش آثار
اين موج ميبايد همه طرفهاي درگير ،با س��عه صدر
و احساس مسئوليت نقش خود را كارشناسي شده و
مطالعهشده ايفا کنند .به نظر میرسد برای کم کردن
از آثار وضعیت موجود اقتصاد و آیندهنگری برای حل
پارهای از مشکالت توجه به موارد زیر ضروری باشد:
الف -از كارهاي هيجاني ،يكطرفه و بدون مش��ورت با
طرف ذينفع جدا ً پرهيز شود.
ب -امكان��ات موج��ود را به ش��كلي منطقي هدايت
کنند تا واحدهاي درگير با اين مس��ئله با برخورداري
از ُمس��كنهاي موجود رمقي براي گذر از اين بحران
داشته باشند.
پ -انديشمندان چارهاي بينديشند كه اين طوفان ادامه
نيابد و يا به تدريج كم شود.
ج -بخ��ش خصوص��ي به وي��ژه بنگاهه��اي فعال در
رش��تههاي توليدي با بازنگري در روشها و اس��تفاده
بهينه از امكانات و اعمال صرفهجوييهاي سختگيرانه
و باالب��ردن بهرهوري ب��دن رنجور خ��ود را آماده اين
جراحي سنگين کنند.
ح -مسئوالن تصميمگيري و تصميم سازي اقتصادي
كشور بويژه در مقوله پول و بانك از اين گردباد سهمگين
درس عبرت بگيرند و ضمن همراهي با درگيرشدگان،
مقرر دارند که در پايان هر س��ال نرخ ارز را باتوجه به
مي��زان تورم داخلي منهاي ميانگين تورم بين المللي
(كشورهاي صنعتي و ممالكي كه از نظر ما براي خريد و
فروش به عنوان هدف به حساب ميآيند) تعديل کرده
و هم زمينه را براي حض��ور صادركنندگان در فضاي
رقابتي به وجود بياورند و هم توليدكنندگان را تدريجاً با
افزايش نرخ ارز مأنوس و فرصت تطبيق با شرايط را به
آنها بدهند .در اينصورت است كه شايد بتوان اين تهديد
را به فرصتي براي آينده تبديل كرد.

مسئوالن
تصميمگيريو
تصميمسازي
اقتصاديكشور
بويژه در مقوله
پول و بانك از اين
گردبادسهمگين
درس عبرت بگيرند
و ضمن همراهي
با درگيرشدگان ،در
پايان هر سال نرخ
ارز را باتوجه به
ميزان تورم داخلي
منهايميانگين
تورم بين المللي
تعديلکنند

نگر
آینده
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روی ن��رخ ارزمان بگذارد .چرا كه ش��ركتهای بزرگ ما از
جمله ش��ركت ملی نف��ت ايران و پتروش��يمیها و ديگر
صنايعمان بينالمللی هستند و در بخشهای مختلف دنيا
س��رمايهگذاری كردهاند و هم چنين سرمايههای خارجی
در داخ��ل كش��ورمان وجود دارد .بديهی اس��ت به كمك
اين بنگاهها ،توليد س��رانه ملیمان نیز باال خواهد رفت و
اثرگذاری دش��منان خارجی طبعاً روی يك اقتصاد قوی و
توانا كمتر خواهد بود .همچنین باید راهکاری ارایه کرد تا
ضمن حرکت به سمت آیندهای متکی بر درآمدهای ناشی
از صادرات غیر نفتی ،به نحو س��زاواری از درآمدهای نفتی
استفاده شود .در این ارتباط خالصهای از مدل پیشنهادی
به شرح ذیل ارایه میشود:
 -1مجموعه شرکت ملی نفت (و دیگر شرکتهای مشابه
در صنعت نفت) به عنوان یک بنگاه اقتصادی در نظر گرفته
شوند.
 -2قانون استفاده از معادن برای ذخایر نفتی کشور تعمیم
داده ش��ود ،بطوریکه بتوان آنه��ا را در قبال پرداخت بهره
مالکانهای برای اس��تخراج ،بهره برداری و صادرات نفت در
اختیار شرکت ملی نفت قرار داد.
 -3مابه التفاوت فروش نفت نس��بت به نرخ درنظر گرفته
ش��ده در بودجه به صندوقی (مانند صندوق توسعه ملی)
واریز شود.
-4ش��رکت ملی نفت موظف باشد پس از کسر هزینههای
مرب��وط ب��ه قیمت تمام ش��ده تا مرحله تحویل (ش��امل
هزینههای نیروی انسانی ،استهالک ،و هزینههای متغییر
اکتشاف ،اس��تخراج ،انتقال و )...و تخصیص درصدی بابت
تحقیق و توس��عه آینده خ��ود  ،مانده (س��ود ناخالص) را
محاسبه کند .از مبلغ باقیمانده ،درصدی به عنوان مالیات
( مالیات سود ) کسر شده و به دولت پرداخت شود و آنچه
باقی باقیمیماند به صندوقی (مانند صندوق توسعه ملی)
واریز گردد.
 -5درصد مالیات مکسورهمیتواند طی یک برنامه مشخص
تعیین ش��ود .میزان مالیات روند کاهش��ی خواهد داشت،
بطوریک��ه حاصلضرب آن در قیمت ن��رخ ارز حدودا ً ثابت
باشد( .مبلغ مالیات مکسوره به دالر ضربدر نرخ برابری دالر
با ریال) .در این روش افزایش دورهای نرخ ارز (مث ً
ال سالیانه)،
جبران کننده کاهش درصد مالیات خواهد بود.
 -6مابه التفاوت س��ود ناخالص و مالیات کسرش��ده (سود
خالص) در اختیار صندوقی قرار داده ش��ود (مانند صندوق
توسعه ملی) تا در زمانهایی که نوسانات قیمت جهانی نفت
ر خ میده��د به عنوان یک ضربهگیر عمل کرده و در دامنه
تعریف ش��دهای نوسانات را کنترل کرده و به تعادل بودجه
ریالی دولت کمک کند.
 -7دولت از طریق فروش درآمد ارزی ناشی از مالیات فروش
نفت با نرخ ارز تعدیل ش��ده و دیگر عوامل درآمدی خود،
بودجه ریالی را تامین کند.
 -8ارز ذخیره ش��ده در صندوق ب��رای موارد خاص ،مانند
پروژههای توسعهای خاص ،جبران برخی از هزینههای ناشی
از تغییر نرخ ارز و ...استفاده و مابقی به عنوان پشتوانه برای
آینده باقی بماند.
-9هر نوع برداش��ت غیر سرمایهای از صندوق توسعه ملی
جرم دس��تبرد به اموال عمومی شناخته ش��ود و آمرین و
مجریان آن از هر نوع تخفیف در مجازات محروم شوند.
 -10نکته با اهمیت دیگر مرحله گذار از مشکالت نرخ باالی
برابری ارز با ریال است که طی جدول شماره دو به برخی از
راهکارهای مقابله با آن اشاره شده است.

شوک و تدبیر
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کتمان واقعیت به مثابه کتمان درد
از باال رفتن نرخ ارز تا قیمتگذاری در گمرکات
«اقتصاد» به عنوان یک رشته علمی ،بخشی با اهمیت از
«رفتارهای اجتماعی» را شامل میشود .رابطه تنگاتنگ
اقتصاد با جامعه به گونهای است که چالشهای اقتصادی
بالدرنگ و به طور مستقیم «جامعه» را تحتتاثیر قرار
میدهند و آن را دچار آسیب و بحران میکنند .به یک
معنا ،هر سوءمدیریت در اقتصاد ،اولین آثار خود را در
جامع��ه بر جای میگذارد .درک چنین ارتباطی از آن
جهت اهمیت دارد که بدانیم مسایل اقتصادی همواره
دارای جهتگیریه��ای اجتماعی هس��تند و تحلیل
و بررس��ی مس��ایل مرتبط با مدیریت اقتصاد جامعه،
از طری��ق راهکارها و راهبردهای اقتصادی ـ اجتماعی
ممکن است .در این میان ،گاه دولتها مجبور میشوند
برای برخورد با بحران ،متوسل به شیوههای قضایی و
حقوقی ش��وند.حتی ممکن است مسایل اقتصادی به
وجود آمده را نیز با رویکردهایی سیاسی بنگرند ،اما و در
این میان آنچه که اهمیت دارد،رعایت صددرصدی این
نکته است که حل مسایل اقتصادی ،نیازمند توجه به
راهحلهای اقتصادی است .در کشورهای توسعه یافته
و پیشرفته ،مرز فعالیتهای سیاسی و اقتصادی به طور
کامل از هم جداست و علت این جدایی نیز ،چیزی جز
این نیس��ت که «اقتصاد» ،با جریان زندگی ،با فضای
کسب و کار و با اعتماد و اطمینان مردم سر و کار دارد.
با این توضيح ،اگر به نوسانات نرخ ارز در ایران نگاهي
صادقانه بیندازیم متوجه میشویم که کتمان واقعیت،

درس��ت به مانند کتم��ان درد اس��ت و طبیعتاً هیچ
خردمندی ،کتمان «واقعیت درد» را ،نس��خه و طریق
خردمندانهای برای درمان نمیداند .بیایید مرور کنیم
مش��کالتی را که ش��رایط امروز ارز مولود آن میتواند
باشد و البته همواره با هشدار کارشناسان همراه بوده
است .بیشک وجود سلسلهای از اتفاقات ،میتوانست به
عنوان یک «زنگ هشدار و بیدار باش» ،بانک مرکزی را
متوجه دقت عملهای کارشناسی ،دقیق و حرفهای در
خصوص مدیریت ارز کند.
افزایش نقدینگی و کاهش نقدینگی در زیربخش
تولید- :نقدینگی در آخر ش��هریور ماه  ،1390سه
میلیون و یکصد و هشتاد هزار میلیارد ریال بودهاست
که طی ش��ش ماهه اول س��ال  1391ب��ا  25درصد
افزایش به سه میلیون و نهصد و پنجاه هزار میلیارد ریال
رسیدهاست .کارشناسان بسیاری ،برهمین اساس نسبت
ب��ه افزایش نرخ ارز هش��دار دادند .این درحالی بود که
بخش صنعت کشور و کارشناسان ،پس از اجرای قانون
هدفمند سازی یارانهها ،در خصوص افزایش هزینههای
تولید و کاهش نقدینگی هشدارهای متناوبی را مطرح
کردند و مخاطرهآمیز بودن افزایش نرخ ارز را با توجه به
افزایش هزینههای تولید ،اعالم داشتند.
اختالل بین رفتار اقتصادی بانک مرکزی و رفتار
نقدینگی و بازار ارز از یکسو ،آثار تحریمها بر
مساله صدور نفت و وضع محدودیتها در انتقال ارز،
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منابع ارزی را کاهش و هزینههای تامین ارز را برای
دولت افزایش داد .از سوی دیگر ،بانک مرکزی با ثابت
نگهداشتن نرخ ارز (هرچند با ُحسن نیت) باعث شد
تا تولید داخ��ل و بازار مصرف داخلی بیش از پیش
به ارز وابس��ته شود و تقاضای برای ارز را باال ببرد .بر
اساس قانون عرضه و تقاضا و با توجه به کاهش میزان
تزریق ارز به بازار از سوی بانک مرکزی ،شوک مورد
انتظار ،گام نخست خود را آغاز کرد.
روابط نامتعادل نرخ ارز ،نقدینگی س��رگردان،
واردات و تولید داخل :متاس��فانه در ش��رایط
مناس��ب ،حمایت به موقع از بخش تولید و صنعت
داخ��ل صورت نگرفت .در این ارتباط ،هش��دارهای
قابل توجهی از سوی کارشناسان ،فعاالن اقتصادی،
ات��اق بازرگانی ،صنایع و معادن ای��ران و تهران دال
بر آثار منفی کاه��ش نقدینگی در بخش صنعت و
تولید ،ض��رورت برنامهریزی برای هدایت نقدینگی
موجود در جامعه و منابع پولی به سمت تولید ،ارایه
ش��د اما چنین هشدارهایی ،به بار ننشست .افزایش
هزینههای تولید و کاهش انگیزههای سرمایهگذاری
در بخش صنایع ،دالیلی هس��تند تا فعاالن بخش
صنعت دورنمای «قابل اطمینان» و همراه با رونقی
را در بخش تولید داخل احساس نکنند .ضمن این
که باید اش��اره داشت که انسانها همواره دارای یک
رفتار عقالنی حساب شده در رفتارهای اجتماعی و
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در جریان توسعه اقتصادی کشورها ،اصوالً تحوالت
بخش صنعت از اهمیت خاصی برخوردار است .تولید
ناخالص ملی در هر کشور مجموع ارزش افزوده ایجاد
شده در بخشهای مختلف آن کشور را نشان میدهد.
افزایش میزان تولید ناخالص ملی میتواند  ،کاهش نرخ
بیکاری و نیز از طریق افزایش درآمد س��رانه ،افزایش
رفاه عمومی جامعه را به دنبال داشتهباش��د و در این
میان یکی از موضوعات اساسی که همواه مورد توجه
اقتصاددانان،سیاستگزاران و مدیران قرار گرفته  ،تأثیر
سیاس��تهای ارزی بر متغیره��ای کالن اقتصادی از
جمله تولید اس��ت که مباحث تئوریک و بررسیهای
تجربی بسیاری را در مسیر دستیابی به موثرترین شیوه
مدیریت سیاستهای ارزی رقم زدهاست .تجربه جهانی
حاکی از آن اس��ت که ای��ن موضوع،یکی از مهمترین
بحثها و چالشه��ای مطرح در علم اقتصاداس��ت.
چالشهای مستمر تاکید میکند که اثر نوسانات نرخ
ارز بر متغیرهای کالن اقتصادی ،اثراتی نامتقارن است.
بدین معنا که اثرات کاهش نرخ ارز بر متغیرهای کالن

اقتصادی از جمله تولید و قیمت تمام شده متفاوت از
اثرات افزایش نرخ ارز میباش��د .تعيين نرخ ارز از يك
طرف نقش موث��ري در صادرات و واردات و به تبع آن
تنظيم و تعديل تراز تجاري و تراز پرداختهاي كشور
دارد و از ط��رف ديگر از نقش موثري در تعيين قدرت
رقابتي توليدكنندگان داخلي در برابر رقباي خارجي در
بازاره��اي داخلي و خارجي و به تبع آن تعيين ميزان
توليد و اشتغال برخوردار است .تعيين نرخ ارز همچنين
ميتواند بر س��طح عمومي قيمتها و به تبع آن تورم
نيز موثر باشد.اما فارغ از تعارضاتی که در خصوص نوع
مدیریت ن��رخ ارز در اقتصاد وجود دارد آنچه که مورد
تایید و تصدیق عموم کارشناس��ان است این است که
تغيير ناگهانی و غیر پیشبینی ش��ده و شوکآور نرخ
ارز،آنه��م در یک بازه زمانی کوتاه و در طیف قیمتی
گسترده ،مجموعهاي از واکنشهای متوالی و تکانهها
را در بخش داخلي اقتصاد به همراه خواهد داشت كه
برآيند آن ميتواند عملكرد اقتصاد كشور را تحت تاثير
جدی قرار داده و ریل گذاریهای انجام شده در مسیر

بالنده س��ازی صنعت را ناتمام و ابتر سازد .اين امر در
شرايط فعلي اقتصاد كشور ،به خصوص پس از اجراي
طرح هدفمندك��ردن يارانهه��ا و افزايش تحريمهاي
اقتصادي اهميت بيش��تري نيز يافتهاس��ت به طوری
که قضاوت کنونی بس��یاری از صاحبنظران گواه این
مطلب اس��ت که كمر تولید زیر فشار نوسانات ارز خم
شدهاس��ت .در چند سال اخیر افزایش نرخ غیررسمی
دالر از  9918ریال در س��ه ماهه سوم سال  1388به
 9996ریال در پایان س��ه ماهه چهارم همان س��ال و
رسیدن آن به  10341ریال در چهار ماهه پایانی سال
 1389و  10600ریال در س��ه ماهه اول سال 1390
بیانگر ش��یب مالیم افزایش ن��رخ ارز در دوره مذکور
است .اما افزایش شتابنده نرخ ارز طی دو ماه آذر و دی
سال  1390ارزش پول ملی را در مقایسه با دوره قبل
بیشتر کاهش داد .به طوری که نرخ ارز از  13200ریال
برای ه��ر دالر در  30آبان به  20500ریال در چهارم
بهمن  1390رسید یعنی طی حدود دو ماه ارزش پول
مل��ی  55درصد کاهش یافت.مهمتر از افزایش قیمت
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ارز ،نوسانات ش��دید آن و آثار مخرب آن طی یکسال
و نی��م اخیر بر تولید و توزیع درآمد ملی اس��ت .دالر
از بهمن  90تا ش��هریور 91ب��ه  24420ریال تغییر
قیمت داد یعن��ی در ادامه ارزش پول ملی مجددا 55
درصد دیگر کاهش یاف��ت .از آنجا که بالندگی تولید
ریشه در کاهش هزینه تمام شده کاال دارد باید اذعان
کرد که يكي از مسائل مهم و تعيين كننده در هزينه
تمام ش��ده واحدهاي صنعتي نرخ ارز و نوس��انات آن
است .نوساناتي كه امكان برنامهريزي را از اين واحدها
خصوصا واحدهاي صادركننده گرفته و در اكثر مواقع
باعث باالرفتن هزين��ه توليد و در نتيجه پايين آمدن
توان رقابتي آنها شدهاست .افزایش نرخ ارز و به دنبال
آن نوس��انات طاقت فرسای آن به شدت حاشیه سود
اكثر صنایع كشور را كم كرده و هزینههای تولید آنها
را افزایش دادهاست.این نوسانات با افزایش نااطمینانی و
ریسک ،ضد سرمایهگذاری مولد و تولید عمل میکند و
با افزایش انتظارات تورمی و غیر قابل پیشبینیتر شدن
تورم ،به افزایش قیمت تمام شده دامن میزند .
از س��وی دیگر هر چند نوسانات کنترل نشده نرخ
ارز اساس��ا اثری عمومی بر عملکرد كلیه صنایع دارد،
ولی مبتنی بر پژوهشها و مقاالت نوش��ته شده ،سه
ويژگي ميتواند بر سود يا زيان يك واحد توليدي در اثر
نوسانات نرخ ارز موثر باشد .اين سه ويژگي عبارتند از:

-1سهم نهادههاي وارداتي :هرچقدر سهم نهادههاي
وارداتي در توليد يك محصول بيشتر باشد ،هزينههاي
توليد آن در اثر نوس��انات نرخ ارز ،افزایش بيش��تري
خواهد داشت.
 -2مزيت صادراتي محصول:هر چقدر صنعت دارای
مزیت صادراتی پایینتری باشد،میزان آسیب پذیری
آن از نوسانات ارزی بیشتر خواهد بود.
-3كش��ش قيمتي :رفتار مصرف کنن��ده در قبال
افزایش قیمت چگونه اس��ت؟ با نوسانات متوالی نرخ
ارز و افزايش هزينه تهيه مواد اوليه ،انتظار مي رود كه
ي��ك واحد توليدي با افزايش قيمت محصوالت خود،
بتواند اين افزايش هزينهها را جبران كند .اما بسياري از
واحدهاي توليدي به دالیل مختلف،ازجمله فشار دولتی
بر ثابت ماندن قیمتها و نیز عدم کشش قیمتی محصول
در بازار قادر به افزايش متناسب قيمت محصوالت خود
نيستند و مسلما درمقابل نوسانات نرخ ارز،با مشکالت
بیشتری مواجه خواهند بود.
عالوه بر آس��یب شناس��ی اثرگزاری نوسانات نرخ
ارز بر میزان اس��تفاده از ظرفيته��ای توليدي موجود،
نکت��ه قابل توجه دیگر توجه جدی به چگونگی تاثیر
نوس��انات نرخ ارز بر می��زان ايجاد ظرفيتهاي جديد
تولیدی از طري��ق س��رمايهگذاري جدید در صنعت
اس��ت چرا که بقای صنعت در بلندمدت وابستگی تام

به س��رمایهگذاری جدید،از طری��ق ایجاد ظرفیتهای
تولیدی دارد .بدون تردید افزایش نوسانات ارزی با ایجاد
بیاعتمادی به سودآوری منطقی تولید ،موجب توقف
سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی در حوزه صنعت
شده و کارهای واسطهای،داللی و سفتهبازی و تمایل
افراد برای فرار ارز به خارج ازکشور را افزایش میدهد.
مسلما داللی زمانی رخ میدهد که افراد به طمع کسب
سود ،ارز خریداری میکنند تا آن را به قیمت بیشتری
بفروشند .در شرایط اقتصادیای که تركيب سرمايه به
سمت س��رمايهگذاريهاي مالي زودبازده بسيار كوتاه
مدتي تغيير ميكند ك��ه داراي گردش روزانه و حتي
دقيقهاي اس��ت،بی شک س��رمايه توليدي صنعتي و
معدني كه نياز به زمان بلندمدتي براي شكلگيري دارد
و دوره زماني بازگشت سرمايه آن طوالنيتر است جاذبه
خود را براي س��رمايهگذاري از دس��ت ميدهد .پيامد
نهايي چنين وضعيتي كاهش سهم سرمايهگذاريهايی
با بازدهي اجتماعي باالتر و اشتغالزايي بيشتر است .با
همه اینها اما مس��ئله حادتر این است که رشد بيش
از اندازه بخ��ش مالي و داراييه��اي نقدپذير موجب
شكلگيري حبابهاي ماليای ميشود كه با تركيدن
خ��ود بخش واقعي اقتصاد را ني��ز ميتواند در گرداب
بحران فرو ببرد و این هشداری است که پیش از وقوع
باید جدی گرفته شود.
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الجرم در رفتارهای اقتصادی خود هس��تند .همین
رفتار عقالنی س��بب میشود تا در برابر عدم تعادلی
که احساس میکنند ،تالش کنند تا منابع پولی خود
را به نوعی از «دارایی» تبدیل کنند که ارزش آنها
در شرایط نامتعادل ،حفظ شوند.
در ش��رایط بح��ران ،نفع یکی ،عم� ً
لا به زیان
دیگری تمام میش��ود .در چنی��ن وضعیتی،
تفریطه��ا و افراطه��ا در تصمیمس��ازیها ،باع��ث
میش��وند تا زمینهها و بس��ترها برای شتاب شوک
ارزی ،فراهم شوند .به عنوان مثال و در وضعیتی که از
زنگ هشدارها میتوان احساس کرد که هزینه تامین
ارز برای دولت باال رفته و روند نقدینگی نیز کماکان
رو به تزاید است ،تخصیص ارز به قیمت نرخ مرجع،
همچنان (حتی برای کاالهای لوکس) ،طی چهار ـ
ج ماهه اول سال  1391در جریان بود .اما بالفاصله
پن 
در شهریور ماه با اخذ تصمیمات افراطی تخصیص ارز
محدود به برنامهریزی برای گروههای کاالیی شده،
ن در مهرماه ،توقف تزریق ارز به بازار نیز اتفاق
ضمن آ 
افتاد .این نحوه عمل ،زمینه را برای کاهش اطمینان
به تصمیمهای مدیریتی تس��ریع کرد .در نهایت و
در وضعیتی که انتظار همافزایی نظرات کارشناسی
میرفت ،متاسفانه این هم افزایی بین عناصر بازدارنده
و تهدید کننده اتفاق افتاد و به جریان شوک ،شدت
بخشید .صدور دس��تور ممنوعیت صادرات  52قلم
کاالی اساسی ،هرچند که در ظاهر مناسب بود اما در
عمل ،تهدیدی برای منزلت صادرات به حساب آمد.
افزای��ش نرخ ارز آن هنگام خوب و باعث رونق
امر صنعت و تولید ملی است که بتواند انگیزه
خوبی را برای جذاب ش��دن بازار سرمایهگذاری در
صنعت و تولید فراهم آورد و همپا با س��ازوکارهای
دولتی و بانکی که موجب افزایش س��طح نقدینگی

در جامعه میش��ود ،نقدینگی موجود را به س��مت
سرمایهگذاری در بخش صنعت و تولید هدایت کند.
افزایش متناسب نرخ ارز ،ضمن هدایت نقدینگیها به
بخش تولید و صنعت ،باعث تقویت نقدینگی حوزه
تولید ،فعال ساختن انبوهسازان داخلی در زیربخش
مسکن و حمایت از قطعهسازان ،کارخانجات نساجی،
صنایع تبدیلی میشد و  ...به طور قطع مانع از تهدید
فضای کسبوکار و صعود تورمی قیمت تولید داخل ـ
حتی کاالهای مصرفی ـ تا به این سطح میشد .اما
افزایش نرخ ارز ،آن هنگام به وجودآورنده اثر منفی
است که باعث افزایش قیمت تولیدات داخل شود و
عم� ً
لا ،مابهالتفاوت نرخ ارز ب��ازار با نرخ ارز مرجع را
در چارچوب آثار تورمی متوجه تولیدکننده و مصرف
کننده کند.
قيمتگذاري كاالهاي وارداتي ،که در مصوبهای
از سوی دولت اعالم شده ازجمله تصميمهاي
غيرپايداری است كه در عمل برخالف آنچه كه انتظار
ميرود نتيجه خواه��د داد .قيمتگذاري آزمودهاي
اس��ت كه آزم��ودن دوباره آن خطاس��ت« .انتخاب
عقالني» در اقتصاد چيزي نیس��ت جز« نفع و سود
حاصل از فعاليت اقتصادي» با حفظ شخصيت فرد
و طبعاً در ش��رايطي كه اوض��اع اقتصادي نامنظم و
آشفته ميشود ،تمايل به سمت حفظ منافع فردي،
بيش��تر نمايان مي ش��ود .قيمتگذاري محصوالت
در فرايند آزموده ش��ده قبلي مساله سهميهبندي را
همراه داش��ته و همين سهميهبندی منجر به ايجاد
«رانت» در اقتصاد ميش��ود كه باعث آسيبي جدي
به حوزه تجارت و توليداس��ت .از سوي ديگر ،وقتي
كه بازرگان و تجار ،با سختي تمام «ارز»مورد نیازشان
را ب��راي خريد كاال تهيه كنند يا آن كه براي خريد
مواد اوليه صنعتي با ارز بازار آزاد نياز خود را برطرف

سازند ،طبعاً محصول تولید شده آنها با قيمت تعيين
شده براي محصوالت وارداتي ،تناسب منطقي واقعي
نخواهد داشت و اين عدم سازگاري يا باعث كشف راه
جديد براي عرضه كاال ميشود يا آنكه توليدكننده و
تاجر از دور فعاليت خارج و ميدان به دست دالالن و
واسطهگرانمیافتد.
ناگفته نماند که بیش از هفتاد درصد واردات کشور
را مواد اولیه ،کاالهای واسطهای و سرمایهای تشکیل
میدهند و اقتصاد کش��ور ما در زیربخش صنعت و
تولید ،به مواد اولیه وابس��ته است .این درحالیست
که برای مواد اولیه ارز مرجع درنظر گرفته میش��ود
اما مطابق همین مصوبه دولت ،مواد اولیه مش��مول
قیمتگذاری در گمرک نمیشوند .این درحالیست
که این تبعیض که در حقیقت ناش��ی از ناتوانی در
قیمتگذاری اس��ت منج��ر به س��ودهای غیرقابل
محاسبه و غیر قابل قیمتگذاری در برخی تولیدات
میش��ود به رغم قیمتگ��ذاری و محدودیتها در
برخ��ی اجناس وارداتی دیگر .اگ��ر مواد اولیه با نرخ
مرجع وارد ش��ود و با ن��رخ ب��ازار آزاد ارز به فروش
رس��انده شود ،بار تورمی سنگینی را تحمیل جامعه
میسازد ،که در این صورت دولت مجبور خواهد شد
که قیمت خردهفروشی را هم کنترل کند .دقیقاً در
همین ارتباط اس��ت که بسیاری میپرسند :قیمت
مرغ چه ارتباطی با نرخ ارز دارد و این در حالی است
که ارتباط آن را میباید از وجود رابطه بین «خوراک
مرغ» ب��ا پرورش مرغ دریافت .در ش��رایطی که در
حوزه واردات مواد اولیه ،تولید ،عمده فروشی و خرده
فروشی ،ساختار مناسبی برای کنترل الزم بر قیمت
کاالها و خدمات وجود ندارد نمیتوان افزایش نرخ ارز
و دونرخی شدن آن را برای اقتصاد ،صنعت و تولید و
خدمات مفید و مطلوب دانست.
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پرونده ویژه

با نوسانات نرخ ارز
چه کنیم؟
میزگرد آیندهنگر با حضور
محمد مهدی راسخ ،محمد خوشچهره
و سید موید حسینی صدر
عظیم محمودآبادی :افزایش بیسابقه قیمت دالر خیلی از معادالت اقتصادی را بر هم
زد و گرچه تا پیش از این بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقد بودند که باال رفتن
نرخ ارز به محدودیت واردات به نفع تولید و صادرات منجر میشود که میتواند رونق
اقتصادی را رقم بزند اما آنچه در عمل واقع شد غیر از این بود« .آیندهنگر» با دعوت
از محمد خوشچهره کارشناس اقتصادی ،سید موید حسینی صدر نماینده مجلس
شورای اسالمی و محمد مهدی راسخ نماینده پارلمان بخش خصوصی در میزگردی
در این خصوص به بررسی آثار افزایش قیمت دالر بر اقتصاد کشور و حوزههایی چون
تولید ،صادرات ،و واردات پرداخت .میهمانان میزگرد ما بعد از سالم و احوالپرسی و
زمانی که هنوز مصاحبه شروع نشده بود مشغول نوشیدن چای و گپ زدن با یکدیگر
شدند .محمد خوشچهره از حسینی صدر در مورد حال و هوای این روزهای مجلس
پرسید .خوشچهره همچنان که مشغول باز کردن شکالتی بود که در دفتر دبیر کل
اتاق تهران با آن پذیرایی ش�ده بود گفت« :انصافا ش�کالتهایی که در داخل تولید
میشوند از کیفیت خوب و ظاهر جذابی برخوردار هستند» .محمدمهدی راسخ هم
بی درنگ جواب داد« :اینها به برکت رقابت با خارجیها است و اگر رقابت نبود شک
نکنید که ما همچنان در حال تولید ش�کالتهایی با کیفیت و ظاهر همان  30س�ال
پیش بودیم ».مطرح شدن این بحث و ادامه پیدا کردن آن کافی بود تا میزگردی که
ما با موضوع افزایش نرخ ارز ،ارز مبادلهای و مشکالت قیمتگذاری در گمرکات برگزار
کرده بودیم بیش از آنچه انتظارش را داشته باشیم رنگ و بوی تولید بگیرد.
موض�وع بحث م�ا ارز چن�د نرخی و تاثی�ر آن در
قیمتگ�ذاری در گمرکات ،افزای�ش قیمت دالر یا
کاهش ارزش پول ملی و تاثیر آن در تولید ،واردات
و صادرات است .اما در ابتدا بهتر است که برای ورود
به بحث هر ک�دام از میهمانان از زاویه نگاه خود به
تحلیل وضعیتی که اکنون به لحاظ اقتصادی در آن
قرار داریم بپردازند.
حس�ینی ص�در :من معتقدم آن زمانی که ن��رخ ارز در
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حال افزایش بود یک مدیر هوشمند باید میفهمید که
این مساله در چه بخشهایی اثرگذار خواهد بود .چنین
مدی��ری به محض اینکه میبیند چنین اتفاقی در حال
وقوع است به سرعت اقدام به تشکیل یک ستاد میکند
و به تمام واحدهای تولیدی ،صنعتی و اقتصادی در مورد
تبعات افزای��ش نرخ ارز آگاهی رس��انی میکند تا آنها
بتوانند برای شرایط جدید خودشان را آماده کنند .ضمن
اینکه من معتقدم این ش��رایط محصول عملکرد خود
ما است .کس��ی که میگفت که تحریمها کاغذ پارهای
بیش نیستند باید فکر امروز را میکرد و میدانست که
این حرفها در نهایت به جایی خواهد رس��ید که االن
رس��یده ایم .آیا واقعا ی��ک مدیر مدبر و کارآمد نباید در

تیم اقتصادی خودش کسی را داشته باشد که در مورد
دنیا به لحاظ اقتصادی دارای اطالعات درس��تی باشد؟
من همینجا ب��ه آقای دکتر خوشچهره – با توجه به
اینکه ایش��ان هم زمانی مجلسی بودند و ما آقای دکتر
خوشچه��ره را از خودمان میدانی��م -قول میدهم و
میگویم که بسیاری از مسئوالن ما اصال معنای سوئیفت
را نمیفهمیدند و نمیدانس��تند ک��ه در صورت تحریم
ما توس��ط آن ،حتی از ورود یک دالر هم به کش��ور ما
جلوگیری میکنند .ضمن اینکه توجه داشته باشیم که
االن غربیها حتی میتوانند ترانزیت ما را تحریم کنند.
چه کسی میگوید نمیتوانند؟ مگر تحریمهای دیگر را با
توجه به قانون تصویب و اعمال کردند؟ حاال اگر ترانزیت
ما هم تحریم شود واقعا میخواهیم چه کار کنیم؟
البته آقای حسینیصدر فقط رییس دولت نبود که
آن سخنان را در مورد تحریمها گفت بلکه همکاران
خود ش�ما در مجل�س هم با ادبیات�ی در مورد این
مساله حرف میزدند که تفاوت چندانی نداشت.
راس�خ :اصال مشکل به نظر من مربوط به خیلی قبلتر

اس��ت .یعنی وقتی در س��ال  81نرخ ارز را ثابت کردیم
همانجا ریشه این گرفتاریها درست شد.

خوشچهره :به نظر من الزم است که در ابتدا به ضرورت
حمایت از تولید بپردازیم .چرا که من معتقدم اهمیت این
مس��اله به قدری است که اگر این حمایت وجود داشت
االن وضعیت اقتصادی ما طور دیگری میش��د و شاید
افزای��ش قیمت دالر هم ب��ه وجود آمدن چنین وضعی
منجر نمیشد .نکتهای که در خصوص حمایت از تولید
به باور من از اهمیت زیادی برخوردار است این است که
آنجایی هم که ما از تولید حمایت کرده ایم ،متاس��فانه
نتیجه عکس داده و به جای اینکه صنعت ما را به بلوغ
برس��اند به عقب افتادگی آن منجر ش��ده است .مساله
حمایت از تولید با تاثیرگ��ذاری افزایش نرخ ارز ارتباط
مستقیم دارد که حاال توضیح میدهم .حمایت از تولید
از آنجایی که عنصر کلیدی در اقتصاد اس��ت مسالهای
مهم است .شما اگر سیر تحول صنعتی شدن جوامع را
از همان انقالب صنعتی مالحظه کنید میبینید که در
مراحل اولیه به بحث حمایت توجه زیادی داشتند .مثال
یکی از مهمترین صنایع کش��ور انگلستان در آن زمان
که آغازکننده انقالب صنعتی بود نس��اجی بود .با وجود
اینکه در آن مقطع پارچههای کشمیر هند به مراتب با
کیفیتتر از پارچههای انگلیسی بود اما دولت انگلیس

عکس:
امید ایرانمهر
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بودیم اما نه به این ش��کلی که االن ش��اهدش هستیم.
مطابق قانون برنامه بنا بود که هر ساله تفاوت بین تورم
داخ��ل و خ��ارج به تدریج به نرخ ارز افزوده ش��ود تا در
یک فرایند طوالنی مدت هم��واره تولیدکننده و صادر
کنند بتوانند به فعالیتهای اقتصادیش��ان ادامه دهند
و به خصوص صادرکنن��دگان ما امکان رقابت با رقبای
خارجی را داشته باشند .اما متاسفانه این پروسه چیزی
حدود  10س��ال کامال متوقف شد .یعنی از سال  81که
نرخ ارز  800تومان بود تا س��ال  1390به هزار تومان و
هزار و پنجاه تومان رس��ید و بعد هم ظرف یک سال به
هزار و  226تومان .این اتفاقات باعث ش��د که یک دفعه
جهشی ایجاد شود و همین مساله باعث به وجود آمدن
مش��کالت متعددی برای اکثر فعاالن اقتصادی ما شده
است .به هر حال بعضیها بدهیهایی داشتند یا بعضی
دیگر مطالباتی داشتند که به هر حال گرفتاریهایی را
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استفاده از پارچههای کشمیر هند را ممنوع کرد تا جایی
که اگر کسی از پارچههای کشمیر لباسی به تن میکرد
به مناطق دوردست استرالیا تبعید میشد که بزهکاران
را به آنجا میفرس��تادند .در واقع دولت انگلستان در آن
مقطع زمانی با این شدت قوانین حمایتی به کمک صنعت
نساجی خود آمد تا جایی که بعدها صنعت نساجی این
کشور تبدیل به صنعت بالغی شد که در همه جای دنیا
حرف اول را میزد .در واقع کش��وری مانند انگلیس هم
روند صنعتی ش��دن را با حمای��ت از تولید داخلی طی
ک��رد .زمانی که من مجلس بودم (مجلس هفتم) چهار
سال پشت سر هم به ژنو رفتم .در همان زمان میدیدم
که  100میلیون تقاضا برای کفش چینی در ژنو وجود
داشت اما آنجا سهمیهبندی کرده بودند و با وجود اینکه
این کشور عضو س��ازمان تجارت جهانی است و قاعدتا
نباید محدودیتی برای تجارت ایجاد کنند اما فقط اجازه
واردات یک میلیون جفت کفش چینی را داده بودند .در
واقع این کش��ور رفاه مصرفکننده را در نظر نمیگیرد
بلکه اشتغال ،بیکاری و متغیرهای کالن اقتصادی را در
نظر میگیرد .از طرف دیگر حمایت هم نباید طوری باشد
که به ایجاد رانت و فرصتطلبی منجر شود.

آقای راس�خ ش�ما آث�ار افزایش ن�رخ ارز را چطور
ارزیاب�ی میکنی�د؟ آیا آنطور ک�ه برخی معتقد به
تقویت تولید از طریق باال رفتن نرخ ارز بودند االن
این اتفاق افتاده است یا نه؟
راسخ :واقعیت این است که ما به دنبال افزایش نرخ ارز

برای خیلیها درست کرد .اما اصل حادثه که به هر حال
نرخ ارز از آن رقم غیر واقعی خودش حرکت کرد حتما
میتواند اتفاق مبارکی باش��د .چرا که در واقع در طول
آن  10س��ال ما در حال پرداخت یارانه به تولید کننده
خارجی بودیم .یعنی با ثابت نگه داشتن نرخ ارز در حالی
که ما در کشورمان دارای تورم و از کنترل آن هم ناتوان
بودیم چیزی نبود مگر اینکه به صنعت بیگانگان یارانه
بدهیم و همین مساله هم بود که باعث شد حجم واردات
ما به کشور تا این اندازه سنگین شود .االن هم مهم این
است که مسئوالن اقتصادی ما و به ویژه بانک مرکزی و
شورای پول و اعتبار بتوانند این جریان را به نحو درستی
برنامهری��زی کنند و دوباره ما به همان ارز تکنرخی باز
گردیم .توجه داشته باش��یم که االن ما شاهد یک نرخ
هزار و  226تومان ،یک نرخ بازار مبادله و یک نرخ بازار
س��وم هس��تیم که خود این چند نرخی بودن مسائل و
گرفتاریهای خاص خودش را به وجود آورده اس��ت که
در بخشهایی منجر به وجود آمدن رانت و فس��اد شده
است .مثالش همین بخشنامه قیمتگذاری در گمرکات
اس��ت که با مش��کالت زیادی در اجرایی شدن مواجه
است .اگر در بخشهایی دولت احساس میکند که باید
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خوشچهره:
بعضیها
مداخالت دولت
را با تصدیگری
و مالکیت دولتی
یکی میگیرند اما
برخی دیگر نه.
االن در غرب مساله
مداخالت دولت
یک اصل کامال
جا افتاده است.
یعنی همه با اصل
مداخلهموافقند.

نگر
آینده
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از اقش��اری از مردم حمایت کند ،میتواند این حمایت
را در غالب یارانههای مستقیم و غیر مستقیم پرداخت
کند هرچند که به نظر میرسد حمایتها هر چقدر غیر
مستقیمتر باشد با دس��تآوردهای بیشتر و آثار منفی
کمتری مواجه خواهد ش��د .دقت کنید که همین االن
نرخ هزار و  226تومانی که برای برخی کاالهای اساسی
در نظر گرفته شده همچنان تولید همان کاالها در داخل
را متضرر س��اخته است .اما در کل همین که نرخ ارز به
هر حال به میزان واقعی خودش نزدیک شده است حتما
میتواند اتفاق میمونی باشد گرچه بروز مشکالتی را در
پی داشت که از ناگهانی بودن آن به وجود آمد.
حس�ینی ص�در :م��ن الزم میدان��م چند نکت��ه را به
صحبتهای آق��ای دکتر خوشچهره و همچنین آقای
راس��خ اضافه کنم .اوال بیشتر در سالهای اخیر بود که
ضرورت افزایش قیمت ارز احساس میشد .به این دلیل
که قبال ح��دود  750تومان ت��ا  800تومان بود که هر
س��ال حدود  5درصد بر آن افزوده میش��د تا به همین
رقم هزار و  226تومان رسید .خاطرم هست در جلسهای
که ما در این خصوص در سال  89با وزیر اقتصاد ،معاون
اول رییس جمهور و رییس کل بانک مرکزی داش��تیم
گفتم که حداقل نرخ ارز باید به رقم هزار و  400تومان
برس��د و هر سال هم  10درصد افزایش یابد که در این
صورت رقم آن امسال به چیزی حدود هزار و  700تومان
میرسید .مشخص است که اگر این روند طی میشد ما
دیگر شاهد این جهش  3برابری نرخ ارز نبودیم .چنانچه
میدانیم نرخ فعلی ارز ناش��ی از فشاری است که پشت
قیمت غیرواقعی ارز در س��الهای گذشته انباشته شده
بود .نکته دیگری که در صحبتهای آقایان به آن اشاره
شد رابطه افزایش قیمت ارز و تقویت تولید است .به باور
من این سخن که باال رفتن نرخ ارز به نفع تولید است تا
حدی میتواند درست باشد نه کامل .ارز  3هزار تومانی
تولید ما را در یک س��ال آینده نابود خواهد کرد .واردات
مواد اولیه با ارز گران در حالی که هنوز صنایع داخلی و
مردم ما به آن عادت نکردهاند یک بحران است .طبیعی
است که مصرف کننده هم نمیتواند ظروف چینی تولید
داخ��ل را یک مرتبه با قیمت  3برابر بخرد .این مس��اله
به خصوص در صنایعی که مصرف داخلی آنها بیش��تر
است از اهمیت به مراتب باالتری برخوردار هستند .برای
نمونه خوب است به محصوالت پتروشیمی نگاه کنیم.
االن ب��ه دلیل افزایش نرخ ارز تمام مواد پتروش��یمی را
صادر میکنند و مراکز پتروشیمیهای داخلی ما ناتوان
از تامین مواد الزم خود هستند .این مساله فقط منحصر
به پتروشیمی نیست بلکه چنانچه میدانیم صنعت کیف
و کفش ما با بحران جدی مواجه شده است .توجه داشته
باش��یم که چیزی حدود ششصد هزار نفر در این صنف
ارت��زاق میکنند و االن قیمت مواد اولیه این صنعت در
ظرف مدت بس��یار کوتاهی به چهار برابر رسیده است.
بنابراین افزایش نرخ ارز فقط تا حدی معقول و درس��ت
است .یعنی نه آن پایین نگه داشتن نرخ ارز با یک رقم
غیر واقعی کار درس��تی بود که ت��وان رقابت را از تولید
کننده داخلی و انگیزه را از صادر کننده سلب میکرد و
اشتهای زیادی برای وادات به وجود آورده بود تا حدی که
شرکتهای چینی محصوالتی مانند شیرآالت را با برند
شرکت ایرانی تولید و وارد کشور میکردند کار درستی
بود و نه اینکه االن حمایتها کال برداشته شود بازار ارز
به موج دریای پر تالطمی سپرده شود که آینده آن واقعا

معلوم نیس��ت و هیچ بعید نیست که اقتصاد ما را ورطه
هالکت بکش��اند .در مورد تکنرخی کردن ارز هم باید
بگویم که از نظر من این مساله امکان پذیر نیست هرچند
که معتقدم  3نرخی بودن آن هم روش درستی نیست
و ب��ه باور من دو نرخی ک��ردن آن حتی برای کاالهای
اساس��ی میتواند راهکار مناسبی باش��د .اختصاص ارز
دولتی صد اشکال دارد که واردات کاالی اساسی با نرخ
دولت��ی ارز و فروش آن در داخل با نرخ آزاد یکی از این
اشکاالت است .همین مساله به صادرات معکوس منجر
میشود که معنای آن واردات یک کاال با نرخ ارز دولتی
و بعد صادرات آن است که اینجا فقط یک حفره سودی
برای کسانی که نقش واسطهگری و سوداگری داشتهاند
ایجاد کرده است.

ش�ما در مجلس هستید بهتر میدانید که این کار
ممنوع ش�د و ممنوعیت قانونی صادرات کاالهای
وارداتی به تصویب رسید.
خوشچهره :به هرحال تااالن کلی اجناس به این شیوه

صادر شده است و حاال تازه غیر قانونی بودن آن تصویب
شده است .غیرممکن نشده است بلکه غیر قانونی شده
است.
حس�ینی صدر :بله ،این کار هنوز هم از طریق مرزها به
ص��ورت قاچاق و غیر قانونی ادامه دارد .گذش��ته از این
برخی محصوالتی ک��ه صادرات آن غی��ر قانونی اعالم
نشده دارای چنین وضعیتی هستند .برای نمونه صادرات
شکالت و بیسکویت ممنوع اعالم نشده ولی میدانیم که
این محصوالت با همان موادی تولید شده که از خارج با
نرخ ارز دولتی وارد شده بود .خب در سوال اول شما هم
درباره بحث قیمتگذاری در گمرکات سوال شد .گفتهاند
اجناسی که مواد اولیه هستند و از ارز مرجع یا مبادلهای
استفاده کردهاند ش��امل قیمتگذاری نمی شوند .حاال
س��ئوال اینجا است که آیا واقعا این ارز ارزان قیمتی که
برای مواد اولیه درنظر گرفته شده فقط برای نان ،روغن
و مواد غذایی استفاده میشود؟ مشخص است که اینطور
نیس��ت بلکه این امکان برای واردات شکر و موادی که
برای ش��یرینی و خوراکیهایی که بیشتر مورد استفاده
قش��ر مرفه جامعه اس��ت وجود دارد که عادالنه نیست.
و میتوان��د صادرات این اقالم را س��ودآور کند .خیلی از
اشکاالت دیگر هم در این خصوص وجود دارد که شاید
فرصت اش��اره به همه آنها نباش��د .در اینکه ما باید به
شکلی از اقشار محروم جامعه حمایت کنیم شکی نیست
ام��ا نباید ارز مواد غذای��ی و دارو را خرج کاالهای دیگر
کنیم .اساسا این دستهبندیها به نظرم چندان درست
نیست .یعنی قابل کنترل نیست .تقسیم بندیها به هر
شکلی که باشد منجر به رانت و فساد خواهد شد .اما در
عین حال الزم است که شرایط امروز خودمان را نیز در
نظر داشته باشیم و متناسب با آن تصمیم گیری کنیم.
واقعیت این اس��ت در شرایط کنونی که ما با کمبود ارز
مواجه هس��تیم الزم است جلوی خیلی از کارها گرفته
ش��ود و در مورد نرخ ارز هم چارهای جز دو نرخی بودن
آن نداریم .آن بخشی که به تولید اشتغال دارند و نیازهای
جامعه را تامین میکنند باید جای مشخصی در اقتصاد
ما داشته باشند و بتوانند ارزشان را تامین کنند .بخشی
که صادر کننده هستند و به هر نحوی از امکانات دولتی
اس��تفاده میکنند و از این طریق کاالهای خودشان را
صادر میکنند باید ارز به دس��ت آوردهشان را دوباره به
سیستم منتقل کنند .اینکه کسی مواد اولیه پتروشیمی

را با نرخ ارز هزار و  226تومان تهیه کند و محصول خود
را با ارز بازار آزاد به فروش برساند و مابهالتفاوت آن را در
جیب خود بگذارد و شاید هم در کشورهایی مانند امارات
یا ترکیه به سرمایهگذاری بپردازد چیزی جز رانت نیست.
اینها واقعا موضوع کوچکی نیست .نکته دیگری که اینجا
الزم میدانم به آن اش��اره داش��ته باشم اینکه متاسفانه
ذهنیت ما بر مبنای بی کیفیت ب��ودن کاالهای ایرانی
است .بسیاری از کاالهایی که در کشور ما تولید میشود
و از کیفیت مناس��بی هم برخوردار است اما متاسفانه با
استقبال خوبی در داخل مواجه نمیشود و مردم چندان
مشتاق به خرید این کاالها نیستند .متاسفانه هنوز برای
این معضل کاری نشده تا مردم از کاالهای ایرانی بیشتر
اس��تفاده کنند .در مجموع باید بگوی��م که اگر ما فاقد
سیاست حمایتی صحیحی باشیم حتی اگر کاالیی که
وارد کشور میشود گران هم باشد باز هم مردم ترجیح
میدهند آن کاالی خارجی را خریداری کنند .من قبل
از اینکه نماینده مجلس ش��وم در یکی از دانشگاههای
تبریز شیمی تدریس میکردم .خاطرم هست که یک بار
برای بازدید از یک کارخانه تولید کننده پیستون خودرو
رفتیم .خیلی برای من جالب بود که کیفیت پیستونهای
تولیدی آن کارخانه به حدی بود که آن پیستونها اصال
در ایران کاربرد نداشت و مستقیما برای کارخانه «بنز»
آلمان صادر میشد .میخواهم بگویم که تولید داخلی ما
در شرایط فعلی مظلوم واقع شده و نتیجه بگیرم که ارز
 1226تومانی برای قش��ر پایین جامعه ما هیچ سودی
ندارد .ضمن اینکه تورمی که شاهدش هستیم واقعا به
وضعیت نگرانکنندهای رسیده است و از آن مهمتر اینکه
این میزان تورم هنوز به سطح کامل خود نرسیده بلکه
فعال در حال رشد است و حتما تا  6ماه دیگر ما عواقب
و تبعات آن را به مراتب بیش از االن درک خواهیم کرد.
به همین دلیل فکر میکنم الزم اس��ت که دولت واقعا
ب��رای تامین معاش ضروری م��ردم راهکاری پیدا کند.
آقای دکتر توکلی االن در مجلس بحث کوپن را مطرح
کردهاند .به نظر من این راهکار چندان درستی نیست اما
معتقدم باید به هر حال شیوههایی در نظر گرفته شود
تا اقشار کم درآمد جامعه بتوانند مایحتاج خودشان را به
نوعی تامین کنند .این بحثهایی هم که گاهی مطرح
میش��ود از جمله ارائه ارز در بورس و موارد مش��ابه آن
به نظرم سیاس��تهای صحیحی نیستند چرا که هیچ
صادرکنندهای نمیآید ارز خ��ود را در بورس به فروش
برساند و دولت هم تنها منبع ارز باقی خواهد ماند و در
چنین شرایطی دیگر اصال دلیلی ندارد که ارز در بورس
به فروش برسد و برای همین الزم است که دولت اقدام به
سیاستگذاریهای تنظیمی کند .در مورد نرخ واقعی ارز
هم باید بگویم رقمی که االن مورد نظر برخی کارشناسان
هست که قیمت حدود  2هزار تومان تا  2هزار و پانصد
تومان را پیشنهاد میکنند به نظر عدد معقولی میرسد و
اگر دولت بتواند نرخ ارز را روی  2هزار تومان تثبیت کند
تا حدودی میتواند وضعیت فعلی را مدیریت کند.
آقای خوشچهره آیا به نظر ش�ما الزم است که ارز
تکنرخی شود یا چنانچه آقای صدر معتقدند شما
هم تکنرخی کردن آن را در شرایط فعلی ناممکن
و نامطلوب میدانید؟ ضمن اینکه میدانیم همین که
ارز تکنرخی نباش�د به هر حال به نوعی تبعیض
اس�ت که حتما به ایجاد رانت و فساد منجر خواهد
شد .از طرف دیگر هم میدانیم که با کمبود دالر در

کشور مواجه هستیم و دولت هم باید این وضعیت
را کنترل کند و ش�اید راهی جز دو نرخی شدن ارز
نباش�د و خالصه به اعتقاد برخی کارشناس�ان در
وضعیت فعلی نمیتوان بازار ارز را به صرافان سپرد.
نظر شما در این خصوص چیست؟
خوشچهره :من در چند ماه گذشته در سطوح مختلف

یعنی در چنین ش�رایطی برای افزای�ش نرخ ارز و
ب�اال رفتن قیم�ت دالر نمیتوان ح�د یقفی تصور
ک�رد و به تعبیر دیگر نقطه پایانی ندارد مگر اینکه
مکانیس�مهای دیگ�ری ب�رای تقویت و م�داوای
اقتصادی درنظر گرفته شود.
خوشچهره :بله همینطور است .به همین دلیل است که
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معتقدم قبل از اینکه الزم باشد به مساله تعیین نرخ ارز
رسیدگی شود باید فکری برای جلوگیری از سقوط ارزش
پول ملی بکنیم .االن ظاهرا کارهایی در دست انجام است
که البته معلوم نیس��ت تا چه حد پایدار باشد .توجه به
مساله حساس سقوط ارزش پول ملی از آن جهت دارای
اهمیت است که میدانیم برخی میگفتند افزایش نرخ
ارز میتوان��د به رونق صادرات ما و امکان رقابت جهانی
منجر شود .در صورتی که چنین نظراتی نسبت به سقوط
ارزش پول ملی کام�لا بی توجه بود .در وضعیت فعلی
علیرغم اینکه شاهد افزایش شدید نرخ ارز هستیم ،تولید
و صادرات ما هم بی رونق اس��ت .اینجاست که اهمیت
توجه به اینک��ه «ارز» در نظام تصمیم گیری اقتصادی
به عنوان یک ابزار سیاستی است مشخص میشود .در
توضیح ابزار سیاستی باید بگویم که دولتها هدفهای
اقتصادی ،واردات ،مصرف ،سرمایه گذاری ،صادرات و از
همه مهمتر تولید ناخالص ملی را با ابزارهایی محقق یا
آنها را کنترل و هدایت میکنند که از آنجمله میتوان به
سیاستهای پولی اشاره کرد .ضمن اینکه سیاستهای
پول��ی باز خودش دارای یک ابزار سیاس��تی اس��ت که
اصطالحا به آن «نرخ بهره» میگویند .برای تصمیمگیری
در خصوص اینکه مثال حجم پول باید باال برود یا پایین
بیاید ،یا اینکه سیاستهای پولی باید انبساطی بشود یا
انقباضی از ابزارهایی استفاده میشود که یکی از مهمترین
آنها نرخ بهره اس��ت .ابزار هدایت و کنترل حوزه تجارت
هم نرخ ارز است که به وسیله آن بازار صادرات و واردات
را تنظیم میکنند .ابزار سیاس��تهای مالی هم مالیات
است .بنابراین هر کدام از این سیاستها دارای ابزارهایی
هستند که این سیاستها و ابزارها تنها به تناسب اهداف

راسخ :کسانی که
کاالی خود را با
نرخ ارز مرجع وارد
میکنندحتماباید
با نرخ ارز مرجع
هم آن را در اختیار
مردم بگذارند اما
آیاقیمتگذاری
در گمرکات برای
اجناس وارداتی
درحالی که مواد
اولیه را شامل
نشودنمیتواند
منشاتبعیض
شود؟
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تصمیم گیری از رییس قوه تا جاهای دیگر مورد مشورت
ق��رار گرفتهام که در این صحبتها همان اظهار نظرها،
پیش بینیها و هشدارهایی را که در یکی دو سال گذشته
بیان کرده بودم یادآوری کردم .متاس��فانه در آن موقع
محدودنگریها ،خوشباوریها و خامخیالیها در بعضی
از سطوح سیاستگذاری و تصمیمگیری وضعیت را به
اینجا رس��انده و االن هم میبینیم ک��ه با این وضعیت
به صورت انفعالی برخورد میش��ود .صحبت آقای دکتر
صدر هم درست است و واقعا بسیاری از این مسائلی که
االن به آن مبتال هستیم قابل پیشبینی و پیشگیری
بود .اقتصاد حاصل «کنش» و «واکنش» اس��ت .وقتی
م��ا آنگونه تصمیمگیری و سیاس��تگذاری میکردیم،
نتیجه آن هم دقیقا همین وضعیتی میش��ود که االن
به آن دچار هس��تیم .من نمیدانم چرا برخیها حاضر
نیستند نتایج تصمیمگیریهای خودش��ان را در حوزه
سیاس��تهای اقتصادی بپذیرند .نکته دیگری که اینجا
الزم میدانم به آن اشاره کنم اشتباهی است که در مورد
عدد نرخ ارز یا تکنرخی یا چند نرخی بودن آن میشود
و متاسفانه مطبوعات و رسانهها هم به نوعی این اشتباه
را تکرار میکنند همانطور که در همین جلس��ه هم با
تکرار این اش��تباه مواجه هس��تیم .به اعتقاد من قبل از
اینکه م��ا در مورد ن��رخ ارز و تکنرخی یا چند نرخی
بودن آن صحبت کنیم الزم اس��ت در مورد چه نرخ ارز
بحث کنیم .در مورد این چهنرخی هم باید ببینیم ما در
چه شرایطی قرار داریم .آیا ما در یک نقطه تعادلی قرار
داریم و از ثبات مناسب برخوردار هستیم و یا در شرایطی
معلق و بیثبات به سر میبریم؟ االن ما در شرایط تعادل
اقتصادی قرار نداریم و ارزش پول ملیمان هم در وضعیت
کاهش قرار گرفته و اگر با همین شیب به کاهش خود
ادامه دهد احتمال دارد که با س��قوط کامل ارزش پول
ملی کشورمان مواجه شویم .من اینجا نمیتوانم به نتایج
برخی صحبتهای خصوصی که با س��ران و مسئوالن
داش��تهام استناد کنم .اما حرف من این است که آقایان
مسئول ارزش پول ملی هستند و بانک مرکزی اگر خطا
میکن��د اول از همه باید به س��راغ آن رفت .ارزش پول
ملی اگر در سراش��یبی س��قوط قرار بگیرد یک اقتصاد
در اوج ناباوری س��قوط میکند .همین اقتصادی که ما
دائما تاکید میکنی��م که بنیه قوی دارد و  ...اما کاهش
ارزش پول ملی میتواند اقتصاد ما را به س��قوط برساند.
ظاهرا االن کس��ی به این مساله فکر نمیکند یا دست
کم دغدغه کسی نیست .فراموش نکنیم که اقتصادهای
ق��وی دنی��ا در اوج ناباوری به این پدیده مبتال ش��دند.
برای مثال میتوان به ش��وروی سابق اشاره کرد .اتحاد
جماهیر ش��وروی دارای اقتصاد قویای بود که از انرژی
فراوان ،گاز ،نفت ،تجهیزات نظامی و  ...برخوردار بود .اما
ارزش روبل (واحد پول شوروی سابق) یک مرتبه سقوط
کرد .از پی همین مس��اله بود که فسادهای اقتصادی و
اجتماعی و همچنین شکلگیری مافیای قدرت و غیره
به وجود آمد .آرژانتین در آغاز هزاره س��وم در سالهای
 2001و  2002در اوج اقتدار اقتصادی ضربه ش��دیدی

را متحمل ش��د و  3دولت عوض ک��رد تا بتواند خود را
بازس��ازی کند .بنابراین دغدغه اول م��ا باید ارزش پول
ملی باش��د و در پی آن به مسائل دیگر نیز توجه داشته
باشیم .من ترجیح میدهم برای روشنتر شدن بحث از
مثال پزشکی استفاده کنم .در حال حاضر اقتصاد ما به
مثابه مصدومی است که در عرصههای مختلف شاهد آثار
مصدومیت آن هستیم .این مصدوم هم دارای شکستگی
عمومی است که معنای آن فشل بودن تولید است ،هم
دارای تورم ناشی از ضربات است که در واقع همان تورم
قیمتها است .از طرف دیگر استخوانهای این مصدوم از
جای خود حرکت کردهاند که منظورم آمار باالی بیکاری
است و همچنین دچار خونریزی هم شده است .ذکر این
مثال از آن جهت مهم اس��ت که نشان میدهد ما باید
بدانیم در چه شرایط حساسی قرار داریم .گاهی بعضی
حرفها از نهادهایی همچون مجلس و جاهای دیگر به
گوش ما میرسد که انگار اصال متوجه نیستند در مورد
یک مصدوم اورژانسی صحبت میکنیم .این مصدوم به
ترتیب نیازمند یک س��ری اقدامات آنی ،اقدامات کوتاه
مدت ،اقدامات میان مدت و اقدامات بلند مدت اس��ت.
خطای مدیریت استراتژیک است که نتوانیم وضعیت و
اقدام مناسب شرایط حساس کنونی را تشخیص دهیم.
اشکال مدیریت اس��تراتژیک ما این است که نتوانسته
اولویتها را تشخیص دهد .اصال به نظر من معیار ارزیابی
کارآم��دی مدیریت اقتصادی ما این اس��ت که ببینیم
توانسته اولویتهای اقتصادی ما را به درستی تشخیص
دهد یا نه .تردیدی نیست که در وضعیت کنونی ما آنچه
در اولویت قرار دارد و از همه مهمتر هست همان اقدامات
آنی و بعد از آن اقدامات کوتاه مدت است .من چند بار در
همین خصوص با رییس مجلس صحبت کردم و گفتم
االن باید به دنبال تشخیص اولویتها و انجام اقدامات آنی
الزم باش��ید .در صورتی که نسخههایی که االن شما در
حال پیچیدنش هستید بیشتر نسخههایی است که برای
کوتاه مدت به س��مت بلند مدت مناسب است .این در
حالی است که اقتصاد مصدوم ما هنوز از خطرات مهلک
و اولیه نجات پیدا نکرده اس��ت و برای همین نمیشود
که نقش��ه درمان بلندمدت برای آن در شرایط حساس
فعلی ترس��یم کرد .حرف من به هیچ وجه این نیس��ت
که نیازمند برنامههای کوت��اه مدت ،میانمدت و حتی
بلندمدت نیس��تیم اما میگویم که اگر نتوانیم اقدامات
آنی الزم را تشخیص و انجام دهیم شاید اصال به مراحل
بعدی هم نرسیم .معنای خونریزی مصدومی که به آن
اش��اره کردم هم چیزی نیس��ت جز کاهش ارزش پول
ملی .اهمیت خونریزی به قدری اس��ت که یک مصدوم
ممکن است در اوج ناباوری بمیرد .پس ضمن اینکه نگاه
ما معطوف به مساله ارز است اما باید تنظیم اقدامات آنی
بر اساس مساله را در نظر داشته باشیم .فراموش نکنیم
ک��ه در مدل اقتصاد کالن قطعا ارز به عنوان یک متغیر
شناخته میشود که جزء ابزارهای کنترلی است .االن اگر
به وضعیت این مصدوم رس��یدگی نشود در اوج ناباوری
ش��اهد س��قوط اقتصاد ملی خواهیم بود و با اینکه من
چندین بار این مساله را تذکر دادهام اما هنوز مورد توجه
آنهایی که باید به آن توجه کنند قرار نگرفته است .اقتصاد
ما دچار ترکها و شکستگیهایی شده که بی تردید اگر
دقتهای الزم را نداش��ته باشیم این ترکها به ریختن
منجر خواهد ش��د .اقتصاد مقاومتی چیزی نیست مگر
تش��خیص نقاط آسیب پذیر .در شرایط آنی به نظر من

اساسا نباید به این بپردازیم که آیا راننده هشیار بوده یا
نه و  . ...حتی بحث با راننده هم در چنین شرایطی جایز
نیست .شاید در اقدامات میانمدت به سمت بلندمدت
الزم باش��د از دول��ت و مجلس بخواهیم ک��ه در مورد
عملکرد و سیاستگذاریهای خود پاسخگو باشند .اما در
اقدامات آنی اصال فرصت پرداختن به این مسائل نیست.
خیلیها کاهش ارزش پول ملی ما را کامال به مساله ارز و
افزایش قیمت دالر مربوط میدانند در حالی که من این
مطلقاندیشی در این خصوص را قبول ندارم .یعنی من
باور ندارم که مساله ارز عامل مطلق کاهش ارزش پولی
ماست گرچه به تاثیرگذاری آن بر این مساله اعتقاد دارم.
مجموعهای از مسائل نظیر تورمهای لجام گسیختهای
که مربوط به جاهای دیگر است ،همچنین عوامل روانی و
غیره موثر است .توجه داشته باشید که ارز و سیاستهای
ارزی از جمله ابزارهای است که برای تحقق هدفها به
کار میرود .در واقع سیاس��تهای ارزی به خودی خود
هدف نیستند بلکه آنها وسیلهای برای رسیدن به اهداف
هستند .به همین خاطر در شرایطی که ما شاهد سقوط
ارزش پول ملی هستیم ،تعیین نرخ ارز ،یک بحث درجه
دوم و انحرافی است .چرا که اگر شیب سقوط ارزش پول
ملی تند ش��ود در این صورت ب��رای دالر هر قمیتی را
میتوان تصور کرد .این مساله مهمی است.
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پرونده ویژه

میتوانند معنادار باشند .این اهداف ،سیاستها و ابزارها
باید در یک مدل اقتصادی تنظیم شوند .یعنی اینجا باید
بررسی شود که مثال با افزایش نرخ بهره چه تبعات مثبت
و آثار منفی احتمالی به وجود خواهد آمد .در مورد نرخ
ارز هم چنین مسالهای وجود دارد .در مورد افزایش نرخ
ارز اولین چیزی که به ذهن همه میآید این است که این
افزایش میتواند صادرات را تقویت کند .اما در عین حال
الزم است که تبعات و پیامدهای آن در سایر موارد مورد
بررسی قرار گیرد .خب ،این در تفکر اقتصادی غایب بود
و نتیجهاش را دیدیم .اگر بعضی معتقدند که افزایش نرخ
ارز میتواند از یک جهت مفید باشد ،باید به تبعات این
افزایش در سایر حوزهها نیز توجه داشته باشند.

االن به نظر ش�ما افزایش نرخ ارز چه تبعات و آثار
مختلفی در حوزههای مختلف اقتصادی ما خواهد
داشت؟
خوشچهره :اگر افزایش نرخ ارز ادامه داشته باشد چنین

حسینیصدر:در
اینکه باید به شکلی
از اقشار محروم
جامعهحمایت
کنیم شکی نیست
اما نباید ارز مواد
غذایی و دارو را
خرج کاالهای
دیگر کنیم .اساسا
ایندستهبندیها
قابل کنترل نیست.
تقسیم بندیها به
هر شکلی که باشد
منجر به رانت و
فساد خواهد شد

نگر
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پیامدهایی خواهد داش��ت؛ اول اینکه ش��اهد صادرات
گس��تردهای خواهیم بود .این همان چیزی است که هر
کس��ی ببینید از این افزایش استقبال میکند .اما آنچه
متاس��فانه چندان به آن توجه نمیشود اینکه صادراتی
که در چنین ش��رایطی باشد ،ناشی از یک پروسه تولید
نیس��ت بلکه در واقع فروش داراییهاست .به بیان دیگر
این اصال صادرات نیست بلکه زدن چوب حراج به اموال
و داراییهاست .در یکی دو سال گذشته مدیریت پولی
کالن و بانک��ی کش��ور ارز را که قاعدتا کارک��رد آن در
صاردات ،واردات و تجارت است خارج کرده و تبدیل به
یک کاالی س��وداگرانه داخلی و بعد هم به کاالیی برای
حفظ داراییها تبدیل کرده است .چنانچه خیلیها برای
حفظ سرمایهشان به فروش داراییها و تبدیل آن به دالر
روی آوردهان��د .این یعنی همان وضعیت خطرناکی که
اکنون ما در آن قرار داریم .چنین وضعیتی به معنای این
است که هیچ ذخیره ارزی در کشور نمیتواند پاسخگوی
این نیاز سوداگرانه یا حفظ این داراییها بشود مگر اینکه
نوعی بازسازی اعتماد ملی در خصوص حفظ ارزش پول
ملی ش��کل بگیرد .برای همین مدیریت عرضه به نظرم
یک اشتباه است و آنچه میتواند منطقی باشد مدیریت
تقاضا است.
اخیرا هم دولت ممنوعیت واردات کاالهای بسیاری
را اعالم کرده است .به نظر شما این از جمله اقدامات
آنی موثر و مفیدی که گفته بودید ،میتواند باشد؟
خوشچهره :فقط همین مقدار بگویم که ما برای انجام

اقدامات آنی به شدت باید از شتابزدگی و انجام کارهای
ناپخته اجتناب کنیم .اقداماتی در حال انجام اس��ت که
واقعا کارهای ناپختهای اس��ت .اص�لا هنوز خیلیها به
ضرورت اقدامات آنی قائل نیستند .یعنی اختالف من با
شما این است که من مطمئن نیستم که نظام تصمیمگیر
اقتصادی ما معتقد به ضرورت انجام اقدامات آنی باشد.
اصال مطمئن نیستم که نظام تصمیمگیری ممنوعیتی را
که برای واردات برخی کاال ایجاد کرده اقدام آنی بنامد.

البته ممکن اس�ت این عنوانی که ش�ما میگویید
را به کار نبرد اما به هر حال معلوم اس�ت که انجام
چنین اقداماتی در نتیجه تش�خیص ضرورتهایی
آنی صورت گرفته.
حسینی صدر :اجازه بدهید من توضیحی بدهم .آنچه

من از صحبته��ای آقای دکتر خوشچهره فهمیدم
این است که وضعیت فعلی اقتصاد کشور نیاز به توجه

فوری و تصمیمگیری در سطوح مختلف دارد .االن هم
در وضعیتی هستیم که اوال با منابع محدود ارز روبهرو
هستیم و برای ارز موجود هم دو نوع تقاضا وجود دارد.
یکی تقاضایی اس��ت که برای سوداگری ،حفظ ارزش
اموال ،س��ودآوری ،رفع نگرانیها و غیره وجود دارد که
م��ن نام آن را تقاضای غیرواقعی میگذارم .یک تقاضا
هم که کامال واقعی است برای تامین مواد اولیه تولید،
تامی��ن کاالهای م��ورد نیاز کش��ور و همچنین برای
س��فر و رفت و آمد به خارج از کشور وجود دارد .برای
بخش اول که تقاضای غیر واقعی اس��ت ما میتوانیم
از ابزارهای کنترلی که آقای خوشچهره به آن اش��اره
کردند استفاده کنیم .اما برای تقاضای دوم باید محاسبه
کنیم که آیا ارزی که دارد به تامین مواد اولیه ،واردات
و از این قبیل مسائل اختصاص میگیرد کارایی الزم را
دارد یا اینکه کاالیی با ارز مثال  2هزار و پانصد تومانی
وارد و بعد به صورت ص��ادرات معکوس با ارز بیش از
 3هزار تومانی خارج میش��ود .این همان کاری است
که متاس��فانه االن انجام نمیش��ود و به اعتقاد من از
جمله مهمترین اقدامات آنیای اس��ت که آقای دکتر
خوشچهره به آن اش��اره کردند .ما از دو س��ال پیش
تاکید میکردیم که الزم اس��ت بازار ارز مدیریت شود
که مورد توجه مسئوالن قرار نگرفت اما االن ظاهرا آش
آنقدر ش��ور هست که آشپز هم نتواند آن را انکار کند.
االن زمانی اس��ت که دولت باید بپذیرد که مساله ارز
نیاز به توجه اورژانسی دارد .من معتقدم که مساله ارز
همچنان از یک نظارت معنادار و واقعی محروم اس��ت
و متاس��فانه باید بگویم نظام تصمیمگیری اقتصاد ما
از فق��دان حتی یک مدیر حرفهای که بتواند ش��رایط
ح��اد امروز را درک کند ،مدیر ورزیده باش��د ،در مورد
تجربههای اقتصادی کشورهای دیگر اطالعاتی داشته
باش��د ،بداند که بستههای حمایتی به چه معنا است،
معنای نظ��ارت را بفهمد و از همه مهمتر متوجه این
باشد که سقوط ارزش پولی ملی تا کجا میتواند ادامه
پیدا کند در رنج است .به همین دلیل است که معتقدم
یکی از اقدامات آنی که آقای خوشچهره بر آن تاکید
کردند اقدامات مدیریتی و استفاده از مدیری کارآمد و
مدبر است که بتواند این وضعیت را به درستی درک و
تجزیه و تحلیل کند .حداقل انتظار از مدیران فعلی این
است که از مدیران خبره و باسابقه بخواهند که اتاق فکر
تشکیل دهند و دولت را در تصمیمگیریهای اقتصادی
هدایت کنند .االن زمانی نیست که مدیران و مسئوالن
اقتصادی به سفرهای استانی بروند و خودشان را درگیر
جزئیات کنند .بلکه الزم است قبل از هر چیز به تشکیل
اتاق فکری برای اقتصاد کشور بپردازند که اعضای آن
را کارشناسان زبده اقتصادی و مدیران خبره و باسابقه
تشکیل دهند .از سوی دیگر الزم است به همه آنهایی
که برای حفظ اموالشان نیازمند ارز و تبدیل داراییهای
ش��ان به دالر هستند اطمینان خاطری داده شود که
ارزش اموالشان حفظ میشود .در مورد تشکیل اتاق
فکر اقتصادی هم باید بگویم که ما در زمان دولت آقای
هاشمی یک بار تجربه آن را داشتهایم .در سالهای ،73
 74بود که دولت آقای هاش��می از کارشناسان خبره
اقتصادی دعوت کرد و از آنها خواس��ت که برای مهار
تورم طرحی ارائه دهند .تازه در آن زمان قیمت ارز ،یک
و نیم برابر افزایش یافته بود که در واقع  50درصد تورم
داشتیم .نکته دیگری که اینجا الزم میدانم به عنوان

عضو کمیسیون صنایع مجلس بگویم اینکه تورم خطر
بزرگی برای کش��ور است و تورم لجام گسیختهای که
االن شاهدش هستیم میتواند به نابودی تولید منجر
شود .به همین دلیل است که من معتقدم دولت قبل از
هر کاری باید از کارشناسان اقتصادی برای تشکیل آن
اتاق فکر دعوت کند و حتی اگر دولت این کار را انجام
نمیدهد من و همکارانم در مجلس باید هرچه سریع
تر این کار را انجام دهیم .این کار هم به نظرم ش��دنی
است که مجلس از چند اقتصاددان دعوت کند و برای
وضعیت فعلی که در آن هستیم فرمولی تدوین کنند
و بع��د ما دولت را ملزم کنیم ک��ه بر طبق آن فرمول
عمل کند .اینکه االن آقای رحیمی معاون اول رییس
جمهور میگوید ما میخواهیم ب��ر اجناس وارداتی و
قیمتگذاری آنها نظارت کنیم سخنی نیست که االن
کارایی داشته باشد بلکه این نظارت باید مدتها پیش
آغاز میش��د تا کار به اینجا نرسد .من میتوان صدها
مورد نش��ان دهم که فردی با دالر هزار و  226تومان
هشتاد میلیون دالر فوالد وارد کشور کرده و آن را با نرخ
غیر دولتی توزیع میکند .در پتروشیمیها نیز اتفاقاتی
از این دس��ت بسیار میافتد .حاال سئوال این است که
نباید بر چنین وضعیتی نظارت داشته باشیم؟
آق�ای راس�خ یک�ی از اقدام�ات ب�ه تعبی�ر آقای
خوشچه�ره «آن�ی» دول�ت ممنوع اعلام کردن
واردات طیف وسیعی از کاالهایی است که تا پیش از
این بازار مصرف ما را تامین میکردند .حاال سئوال
اینجا اس�ت که آیا تولید داخلی ما توان و ش�رایط
پاسخگویی به نیازی را که قبال توسط واردات تامین
میشد دارد؟
راس�خ :ما در اقتصاد نمیتوانیم بخشی از سیاستها را

بگیری��م و اعمال کنیم و بخشه��ای دیگر را رها کنیم
و نس��بت به آن بی تفاوت باشیم .بلکه در اقتصاد همه
بخشها باید در کنار هم دیده ش��وند و به بیان دقیقتر
اجرای مجموعه سیاستهای یک مدل اقتصادی است
که میتواند مفید و موثر باش��د .نکته دیگر اینکه بخش
وس��یعی از مش��کالت فعلی ما اقتصادی نیس��ت بلکه
مشکالتی سیاس��ی هس��تند و میدانیم که مشکالت
سیاس��ی هم دارای راهکارها و راه حلهای خود را دارد.
در واق��ع راهکارها و راه حلهای اقتصادی ناتوان از حل
معضالت سیاسی هستند .اما برای نتیجهگیری از یک
تصمیمگیری اقتصادی باید به مجموعه بخشها توجه
داشته باشیم خوب است که ملموستر و دقیقتر صحبت
کن��م .اگر بخواهم مصداقیتر در این مورد صحبت کنم
بای��د بگویم که ما نمیتوانیم نرخ ارز را کنترل کنیم در
صورتی که نقدینگی در جامعه رها ش��ود .ما نمیتوانیم
با وجودی که میدانیم نرخ تورممان  25درصد هس��ت،
نرخ س��پردهگذاری را  18درصد تعیین کنیم .اگر برای
اقتص��ادی که ت��ورم آن  25درصد اس��ت ،ن��رخ بهره
18درصدی تعیین ش��ود اتفاقی که میافتد این است
که به سرعت س��پردهها از بانکها خارج میشوند و به
بازار ارز تزریق میش��ود و وضعیت این بازار را به جایی
میرس��اند که اکنون شاهدش هستیم .این سیاستها
اص�لا با هم همخوانی ندارد و برای همین اس��ت که ما
تا کنون از اعمال چنین سیاستهایی نتیجه نگرفتهایم.
اما مورد دیگری که باید به آن توجه ش��ود و در پرسش
شما هم مطرح بود مساله چند نرخی بودن ارز است .ما
مدتهاست که مشکالت ناشی از وضعیت ارز چند نرخی

در صحبتهایت�ان اش�اره ش�د به دس�تورالعمل
دولت برای قیمتگذاری اجناسی که با نرخ مرجع
یا مبادلهای وارد کش�ور میش�وند در گمرکات .به
نظرتان تا چه حد واقعا میتوان با چنین راهکارهایی
جلو فساد را گرفت؟
راسخ :ببینید ما واقعیتها را قبول داریم و برای همین

ما هم اعتقاد داریم کس��انی که کاالی خود را با نرخ ارز
مرج��ع وارد میکنند حتما باید با نرخ ارز مرجع هم آن
را در اختیار مردم قرار دهند و در غیر اینصورت این ظلم
بزرگی به مردم و کشور است .اما توجه داشته باشید که
نظارت بر اینکه این کاالها با قیمت متناس��ب با نرخ ارز
مرجع به دست مصرف کننده برسد کاری بسیار دشوار
است و برای همین هم هست که بر ضرورت تکنرخی
ک��ردن ارز اصرار کردم .برای اینکه بگویم این کار چقدر
دشوار اس��ت خوب است مثالی بزنم .مثال کاالیی مثل
شکر اینطور نیست که فقط در یک قندان یا یک بسته
بندیهای مش��خص عرضه شود .بلکه این کاال در 100
رش��ته صنعتی و هزاران محصول ب��ه کار میرود .حاال
آیا واقعا نظارت بر چنین فرآیندی اصال ش��دنی است؟
به همین دلیل است که ما میگوییم این کنترل با این
وسعت اساسا امکان پذیر نیست بنابراین چارهای نداریم
جز اینکه نرخ ارز را تعدیل کنیم.
آقای خوشچهره به نظر شما دولت میتواند کاالیی
را که تاجر با نرخ مرجع وارد میکند ،با قیمتی که در
گمرک تعیین شود به دست مصرف کننده برساند؟
خب ،اینجا سیستم توزیع هم باید دولتی شود.
خوشچه�ره :ببینید اگ��ر دولت این سیاس��ت را برای

چنین نظارتی اعمال شود.

آیا افزایش نظارتی که ش�ما از آن سخن میگویید
و البت�ه ظاهرا به نوعی آن را امکان پذیر میدانید،
نیازمند راه اندازی سیس�تم توزیع دولتی و برپایی
فروش�گاههای کامال دولتی که فقط آنها به عرضه
برخی کاالهای اساسی بپردازند نیست؟
خوشچه�ره :اینجا باید ببینیم که تعریف ما از نظارت

چیس��ت .یک بحثی که در دنیا مطرح است و متاسفانه
در ایران هم به درس��تی جا نیافتاده ،بحث «مداخالت
دولت» است .بعضیها مداخالت دولت را با تصدیگری
و مالکیت دولتی یکی میگیرند اما برخی دیگر نه .االن
در غرب مساله مداخالت دولت یک اصل کامال جا افتاده
است .یعنی همه با اصل مداخله موافقند .اما اختالفی که
وجود دارد بر سر شیوههای مداخله است که این مداخله
باید نظارتی و کنترلی یا در سایه و  ...باشد .اینکه بحث
توزیع دولتی و عرضه کوپن و اینها مطرح ش��ود مساله
را غلیظتر میکند .در صورتی که این مس��اله مربوط به
زمانی است که ابزارهای نظارتی از قوت و قدرت چندانی
برخوردار نباشند .بنابراین ما قبل از اینکه به شیوهها به
صورت خاص بپردازیم باید به ماموریتها توجه داش��ه
باشیم .در این تردیدی نیست که در شرایط فعلی دولت
قطعا باید به س��بد غذایی مردم وارد ش��ود برای تامین
نیازهای اساس��ی آنها .یکی از امکانهای ورود دولت به
این س��بد میتواند از طریق ارز باش��د اما در عین حال
حمایتهای غی��ر ارزی از تولیدکننده هم یکی از راهها
است .یعنی ما اجازه دهیم که مثال قیمت نوشابه به هر
رقمی که میخواهد برسد ولو اینکه قیمت آن صدبرابر
شود .گرچه این پدیده خوبی نیست اما به هر حال سبد
غذایی مردم را تهدید نمیکند .به همین دلیل الزم است
دولت به هفت ،هشت نوع کاالی اصلی که فقدان آنها به
سوءتغذیه منجر میشود توجه ویژه داشته باشد .بنابراین
به اعتقاد من باید بپذیریم که در ش��رایط فعلی مداخله
دولت برای رس��یدن کاالهای اساس��ی به دست مردم
الزامی است.

نگر
آینده

چند کاالی خاص بخواهد اعمال کند نیازمند یک مدل
کنترلی اس��ت و اگر قرار باش��د موارد متعددی را در بر
بگیرد مدل دیگ��ری الزم دارد .اما اکنون به جای مدل
صرفا بخشنامه و شعار صادر میشود.
راسخ :آقای دکتر خوشچهره! مشکل در مراحل بعدی
ب��ه وجود میآید .مثال در خصوص همین ش��کر توجه
داش��ته باشید که اگر این کاال فقط به مصرف مستقیم
مردم میرسید قابل کنترل بود .اما این شکر در هزاران

خوشچهره :االن
ما در شرایط تعادل
اقتصادی قرار
نداریم و ارزش
پول ملیمان هم
در وضعیت کاهش
قرار گرفته و اگر
خب ش�ما میگویید که نظارته�ا را باید افزایش
با همین شیب به
بدهد .اما واقعا با چه مکانیس�می ش�دنی اس�ت؟
کاهش خود ادامه
چطور میتوان قیمت کاالیی که چند دست ممکن
دهد احتمال دارد
است بگردد تا به دست مصرف کننده نهایی برسد
که با سقوط کامل
را کنترل کرد؟ خب میتوان با یک فروش س�وری
بازار
به قیمت مصوب ،و بعد فروش واقعی به قیمت
ارزش پول ملی
آزاد قانون را دور زد.
کشورمانمواجه
خوشچهره :بله با وضعیتی که االن هست و با نگرشی که
در حال حاضر بر سیاستها حاکم است قطعا نمیتواند شویم
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را درک کرده ایم در حالی که تجربه موفق ارز تکنرخی
را برای مدتی داشته ایم.
حس�ینی صدر :اتفاقا به نظرم ام��کان اینکه بتوان ارز را
در شرایط فعلی تکنرخی کرد جای تردید جدی دارد.
ببینید آقای راسخ من هم متوجه هستم که تکنرخی
کردن ارز یک مدل ایده آل است.
راسخ :اما من معتقدم که حتی در شرایط فعلی هم دست
کم امکان اصالح نرخ ارز مرجع همچنان وجود دارد.
حس�ینی صدر :بله .طبیعی است که دالر  1226تومان
کامال غیر واقعی است.
راسخ :اجازه بدهید من مثالی بزنم .ما در کشور ظرفیت
تولید  2میلیون تن ش��کر را در سال داریم اما همین
امسال که بعد از چند سال وضع تولید شکر نسبتا بهتر
شده حداکثر یک میلیون و  150هزار تن در حال تولید
اس��ت .دلیل این تولید کمتر از ظرفیت تصمیمگیری
غلط دولت در س��ال  85بوده اس��ت که تعرفه شکر را
به ش��دت پایین آورد 3 ،میلیون تن شکر وارد کشور
ش��د و کمر صنعت قند و شکر کش��ور را شکست .از
همه مهمتر اینکه متاسفانه از سال  85تا امروز ما هنوز
نتوانستهایم به همان میزانی که در سال  85شکر تولید
میکردیم برسیم .حاال با ارز  1226تومانی قیمت تمام
شده شکر وارداتی برای هر کیلو زیر نهصد تومان است
در حالی که قیمت تمام شده تولید داخلی این محصول
کیلویی هزار و  400تومان تمام میشود .خب این روند
به معنای این اس��ت که ما از یک طرف به واردکننده
این کاال رانت میدهیم و او ش��کر هزار و  226تومانی
وارد میکند و از طرف دیگر به تولید داخلی خودمان
لطمه میزنیم .بنده حتی خدمت معاون رییس جمهور،
وزیر اقتصاد و همچنین وزی��ر صنایع اعالم کردم که
ب��ا توجه به تجربهای ک��ه در این صنعت دارم اگر نرخ
کاالی اساسی را نمیخواهید به صورت یک جا تغییر
دهید دست کم قیمت شکر را بر اساس نرخ مبادلهای
ارز محاسبه کنید حاضر هستم به دولت تضمین دهم
که در ظرف کمتر از  2س��ال تولید داخلی ما به یک
میلیون و  800هزار تن برس��د .ما فقط  850هزار تن
ش��کر از چغندر تولید میکردیم که متاسفانه با یک
سیاستگذاری غلط این رقم در سال  87به عدد 233
هزار تن رسید .یعنی یک تصمیم غلط اینگونه میتواند
یک صنعت را از پای درآورد و آن را نابود کند .با همه
تالشهایی که در این خصوص شده امسال پیشبینی
تولید  600هزار تن شکر را داریم .یعنی هنوز رقم 850
هزار تن تولید شکر از چغندر هم نرسیده ایم .ما االن
هفت طرح نیشکری جدید در کشور ایجاد کردهایم و
 2طرح هم از قبل داش��تهایم .این طرحها باید بتواند
چیزی حدود یک میلیون تن شکر در سال تولید کند
اما کجاس��ت؟ االن پیشبینیمان این اس��ت که این
طرحها بتوانن��د  500هزار تن تولید کنند .خب حاال
حرف ما این است که اگر قیمت ارز برای کاالی شکر
واقعی شود مطمئن باشید که تولید شکر میتواند به
همان عدد سال  85برسیم .حاال شکری که با نرخ ارز
 1226تومانی وارد کردهایم کجا رفتهاست؟ خب ،حاال
با این مشکل شما بگویید که آیا اصال قیمتگذاری در
گمرکات ب��رای اجناس وارداتی درحالی که مواد اولیه
را شامل نشود نمیتواند منشا تبعیض شود؟ این شکر
طبق گزارشهای منتش��ر شده یا صادرات شده ،یا به
مصرف شیرینی و شکالت رسیده و باز آن را صادر کرده

ایم و اسم آن را هم صادرات گذاشته ایم .در صورتی که
اصال اینگونه نیس��ت .ما مواد اولیه با ارز  1226تومانی
را وارد ،آن را تبدی��ل به کاال و بعد هم صادر کرده ایم.
خب این که صادرات نشد .همینجا میخواهم نکتهای
را به فرمایشات آقای دکتر خوشچهره بیافزایم و بگویم
اقصاد ما عالوه بر اینکه مصدوم اس��ت این مصدومیت
در یک ش��رایط بحران��ی هم ق��رار دارد .در واقع یک
وقت م��ا یک مص��دوم را در یک بیمارس��تان مجهز
بستری میکنیم اما یک وقت یک مصدوم را در بیابان
میخواهیم معالجه کنیم .االن همه میدانند که اقتصاد
ما بیمار است و ما برای اصالح و معالجه آن در شرایط
عادی قرار نداریم .این مس��اله نشان دهنده این است
که تصمیماتی که ما میگیریم باید به مراتب بیش از
شرایط عادی دقیق و حرفهای باشد .انضباط مالی دولت
ها ،اضافه برداشت بانکها و جلوگیری از کسری بودجه
در شرایط فعلی اهمیتش دوچندان است .اگر قرار باشد
که ما کسری بودجه داشته باشیم ،دولت دارای انضباط
مالی نباشد ،بانکها نتوانند سیاستهای پولی خودشان
را تنظیم کنند ،قطعا نخواهیم توانست تورم و نرخ ارز
را کنترل کنیم و اعداد نرخ تورم و نرخ ارز به هر جایی
میتواند برسد.

اقالم دیگر به مصرف میرسد که در آنجاها اصال امکان
چنین نظارت و کنترلی وجود ندارد.
خوشچه�ره :بله .یک وقت یک کاالیی فقط به مصرف
مردم میرسد و جزو کاالهای اساسی محسوب میشود
اما یک وقت هست که کاالیی مثل همین شکر به مصرف
کاالهای دیگری مانند شکالت ،شیرینی ،آبمیوه ،نوشابه
و غیره میرس��د .بنابراین این تفکیکها کار را پیچیده
میکند .ضمن اینکه ما از ابتدای انقالب تا کنون چنین
تجربهای را داش��ته ایم که مثال ش��کر به اسم نیاز اولیه
وارد ش��ده و بعد س��ر از کارخانه نوشابه در آورده و سود
کالنی برای تولید کننده نوشابه ایجاد کرده است .با این
حال معتقدم که این نظارت امکانپذیر اس��ت .اما نه با
روشهای فعلی.
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رونق صادرات ،فرصتی که از دست میرود
در باب نسبت آشفتگی بازار ارز و میزان صادرات
اقتصاد یک علم است.علمی که به تحلیل تولید ،توزیع
و مص��رف کاال و خدمات میپ��ردازد و همانطور که آدام
اسمیت معتقد است؛ اقتصاد علم تولید ثروت است .این
علم قوانین و اصولی دارد که برای نیل به اهدافی خاص
طرحریزی شده و باید از این قوانین بدون هرگونه تغییر
و تحریف تبعیت کرد .همانطور که با دستور نمیتوان در
مورد قوانین فیزیک تغییری ایجاد کرد ،در موارد مرتبط
با علم اقتصاد نیز چنین است.بالطبع چشم بستن براین
واقعیت که دنیای صنعتی و پیش��رو ام��روزی از قوانین
علم اقتصاد تبعیت میکند ،اش��تباه اس��ت چرا که تنها
دلیل موفقی��ت در این مورد خالصه میش��ود .به طور
کل��ی یکی از با اهمیتترین مباحث اقتص��ادی در اداره
یک کش��ور مدیریت منابع و درآمدهای آن کشور است
و در خصوص درآمدها چه ارزی و چه ریالی بایس��تی به
موارد متعددی که زنجیروار به یکدیگر متصل هس��تند
توجه کرد.درآمد ارزي در يك كشور از نظر اينكه به چه
نحوي به دست ميآيد؛ چگونه ميبايستي هزينه شود و
چگونه ميبايس��تي تحت كنترل قرار گيرد جزو وظايف
بانك مركزي مستقل هر كشور است .ولي در صورتيکه
مبن��اي كار بانك مركزي ب ه صورت دس��توري باش��د
نتيجه اي جز مش��اهده شرايط حاضر در ایران نميتوان
انتظار داش��ت.یکی از فاکتورهای مهم و نقش آفرین در
رش��د و توس��عه اقتصادی ،رونق صادرات است و همین
مسئله بخش مهمی از سیاستگذاریهای خارجی را به
خود اختصاص دادهاس��ت .در اقتصاد ایران برای کاهش
وابستگی اقتصادی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت
خام ،تالش این است تا صادرات غیر نفتی رونق یابد و به
همین منظور ،کنترل تغییرات نرخ ارز به عنوان یکی از
عوامل تعیین کننده صادرات غیر نفتی ،تلقی میگردد.
نرخ ارز هم��واره کاهش و یا افزایش درجه رقابتپذیری
صادرات غیر نفتی ایران را به همراه داشتهاست .تغییرات
ن��رخ ارز ،مجموعهای از تغییرات متفاوت و حتی متضاد
را در بخش خارج��ی و داخلی اقتصاد به همراه دارد که
برآیند آن میتواند عملکرد اقتصادی کشور را تحت تأثیر
مثب��ت و یا منفی قرار دهد .تعیین نرخ ارز از یک طرف
نقش موثری در صادرات و واردات و به تبع آن تنظیم و
تعدیل تراز تجاری کش��ور دارد و از طرف دیگر از نقش
موثری در تعیین قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در
برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی و به تبع
آن تعیین میزان تولید و اشتغال برخوردار است .همچنین
تعیین نرخ ارز بر سطح عمومی قیمتها و در نتیجه تورم
نیز تأثیرگذار است.
از س��ال  1381ارز در ایران تک نرخی شد و این امر
نزدیک به  10س��ال ادامه داشت که این مسئله در تضاد
کامل با قوانین کشور بودهاست .در ماده  81قانون برنامه
پنجم بند ج چنین آمده است:
«نظام ارزی کشور ،شناور مدیریت شدهاست .نرخ ارز با
توجه به حفظ دامنه رقابتپذیری در تجارت خارجی و با
مالحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد
کالن از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین

خواهد ش��د».به عبارت دیگر دولت ابتدا باید نرخ ارزی
که اقتصاد ملی را ب ه صورت سالیانه در رقابت خارجی به
س��مت مطلوبی سوق میدهد و حد معقولی از ذخایر را
نیز باقی میگذارد ،تعیین کند و بعد در حدود مناسبی تا
سال بعد نگهدارد .یعنی بر اساس نرخ تورمی که سالیانه
مشخص میش��ود نرخ ارز نیز افزایش پیدا میکرد .اگر
بانک مرکزی طوری عمل میکرد که نرخ ارز به صورت
حساب شده و متناسب با مصالح اقتصاد کالن به تدریج
تغییر میکرد ،اکنون در چنین شرایطی به سر نمیبردیم
و به زبان س��ادهتر،اکنون میتوانس��تیم با بهرهگیری از
تجربیات کسب شده ،کیفیت محصوالت تولید داخل را
ارتقا بخشیم و آنقدر نیازمند واردات نباشیم و درنتیجه
میتوانستیم به سمت ایجاد بازارهای هدف خارجی و یا
گسترش آنها حرکت کنیم .اما با تدوین و اعمال قوانین و
مقررات لحظهای و اخذ تصمیمات عجوالنه بدون در نظر
گرفتن پیامدهای آن ،نرخ ارز به طور شتابندهای افزایش
یافت .رکود تولید و کاهش سرمایهگذاری به دلیل افزایش
ریس��ک و ناامنی اقتصادی ،سبب شد نقدینگی به بازار
سکه ،ارز و مسکن برسد.
جه��ت خ��روج از این وضعی��ت اما دول��ت تصمیم
گرفت که مرکز مب��ادالت ارزی را راهاندازی کند .هدف
از راهاندازی این مرکز چنین تعریف شده بود :این مرکز
به محلی تبدیل ش��ود برای صادرکنندگان تا ارز خود را
عرض��ه نمایند و واردکنندگان تقاضای خود را به میدان
بیاورند و در این میان قیمت آزاد ناشی از عرضه و تقاضا
آشکار شودو بانک مرکزی هم با نرخی بسیار نزدیک به
آن ،ارز دولت را بفروشد و از رانتخواری جلوگیری کند.
واردکنندگان کاالهای اساس��ی نیز با کنترلی که اعمال
میشود ،متناسب به ارز مرجعی که گرفتهاند ،کاالی خود
را بفروش��ند .ولی به دالیل خاص چنین اتفاقی نیفتاد و
این هدف حصول نشد .نهایتا این تصمیم نه تنها کمکی
به کنترل نرخ ارز نکرد بلکه س��بب ش��د نرخ به صورت
صعودی افزایش یابد .افزایش شتابنده نرخ ارز ،ارزش پول
ملی را به ش��دت کاهش دادتابدانجا در یک برهه ارزش
پول ملی  55درصد کاهش یافت .عدم س��رمایه گذاری،
کاهش تولید ،افزایش تورم و قیت کاالها و خدمات و غیر
قابل پیشبینی ش��دن تورم از جمله آثار مخرب بازار پر
نوسان است که در نهایت منجر به نابرابری توزیع درآمد و
حتی احتکار و عدم عرضه کاال میشود.
وقتیارزشپولملیبهاینشدتکاهشمییابد،ارزش
داراییهای مردم نیز به سرعت پایین میآید و در نتیجه
خرید ارز برای حفظ ارزش دارایی پولی متداول میشود.
کاهش ارزش پول ملی در این شرایط اما به نفع صادرات
است .اگرچه با کمبود نقدینگی و مواد اولیه و محدودیت
بازارهای صادراتی مواجه هس��تیم ول��ی میتوان با یک
برنامهریزی مناسب و بر مبنای اصول اقتصادی،به گونهای
حرکت کرد که به جای داشتن امکان صادرات مناسب به
صورت تئوری ،در عمل نیز چنین باشد.
در کشور چین،بهرغم فشارهای دولتهای غربی ،سعی
ش��د تا ارزش پول ملی در س��طح پایینی حفظ شودتا

محصوالت تولید چین به همه جهان صادر ش��ود و این
کش��ور که اکنون “کارخانه دنیا” لقب دارد ،محصوالت
خود را به سرتاس��ر دنیا صادر میکند و در نتیجه شاهد
درآمد مناسب ،دستیابی به تکنولوژی روز دنیا ،ارتقا کیفی
و کمی محصوالت تولیدی و از همه مهمتر رشد اقتصادی
در این کش��ور پر جمعیت هستیم .در عوض در ایران با
وجود پتانسیلهای مناس��ب ،تنها به دنبال راهحلهای
عجوالنهای هستیم که عمر آنها بیش از یک هفته نیست.
فضای اقتصادی که هر روز قوانین و مصوبات جدیدی را
تجربه میکند ،شرایطی مانند یک باتالق به وجود آورده
که هر چه بیشتر دست و پا میزنیم ،بیشتر فرو میرویم.
اگر نرخ ارز تغییرات شدیدی ایجاد کند صادرکنندگان
و واردکنن��دگان به هن��گام انعق��اد قراردادهای تجاری
نمیتوانند تصویر صحیحی از عایدات و هزینههای فعالیت
صادراتی و وارداتی خود داش��ته باشند و همین مسئله
ممکن اس��ت بر اعتبار یک تاجر لطمه وارد کند .قربانی
اصلی اینگونه تغییرات و تصمیمات در اقتصاد؛ «اعتماد»
اس��ت .به دنب��ال اعمال چنین سیاس��تهایی اعتماد در
بازارهای صادراتی و وارداتی و در نتیجه ماندگاری ایران به
خصوص در بازارهای صادراتی جهان از بین میرود.
آنچه امروزه موجب آش��فتگی در کشور شده ،عدم
تعمق و ریشهیابی مسائل و مشکالت اقتصادي است و
بجای رفع این مش��کالت ،با صدور دستورات و تدوین
بخش��نامههای جدید و بیثبات ،ش��رایط به س��مت
و س��ويي خارج از منافع ملی س��وق داده شدهاست و
متأس��فانه در اين مس��ير بر خالف تدوین قانونهای
مربوط به گسترش سطح فعالیتهای بخش خصوصی،
مشاهده میشود که نه تنها دولت کوچکتر نشده بلکه
بخش خصوصی که قابلیت ارائ��ه راهکارهای اصولی
و مناس��ب با صالحدید وضعیت اقتصادی را دارد ،به
کناری فرستاده شدهاست.
در کش��ورهای در حال توسعه مس��ائل پولی و ارزی
جنبههای سیاس��ی و اجتماعی به خ��ود میگیرند و از
مقولههای اقتصادی بیرون میآیند.به همین لحاظ کار
برای سیاستگذاران اقتصادی بسیار مشکلتر و پیچیدهتر
میش��ود .زیرا ابعاد سیاسی و اجتماعی این قضیه آنقدر
پیچیده اس��ت که گاهی اوقات سیاستگذاران اقتصادی
مجبورند منتظر بمانند تا اجتماع ،احساس آمادگی اعمال
یک سیاس��ت اقتصادی را پیدا کند تا آنها به اجرای آن
بپردازن��د .ایران هم به عنوان یک کش��ور پویا و در حال
توسعه از این قاعده مستثنی نیست و آیندهنگری در این
است که در تصمیم گیریهای اقتصادی باالخص تصمیم
گیریهای پولی و ارزی بایس��تی واکن��ش پارامترهای
اقتصادی را بداند و ابعاد مختلف قضیه را مورد بررس��ی
قرار دهد.
بطور کلی با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور ،به
خصوص پس از هدفمندی یارانهها ،افزایش تحریمهای
اقتصادی ،جهش نرخ ارز ،بازگش��ت به نظام ارزی چند
نرخی و عدم ثبات قوانین بسیار حائز اهمیت است که از
تمامی پتانسیلها و امکانات بالقوه استفاده کنیم.

در جامعه ما ش��د .این اتفاقی که اکنون افتاده باید در اکبر ترکان مدیرعامل

سالهای گذشته به تدریج میافتاد .اما متاسفانه به دلیل شرکتمدیریت
اینکه این مساله مدیریت نشد یک مرتبه ضامن آن از کار طرحهایصنعتیو

در رفت و قیمت دالر بر جای واقعی خودش ایس��تاد و مدیرگروهپژوهشی

همینجا باید بگویم که به نظر من قیمت دالری که امروز امورزیربناییمرکز

در بازار ش��اهدش هستیم ،نرخ واقعی ارز است .نرخ ارز تحقیقاتاستراتژیک

باید  350درصد نس��بت به نرخ آن در سال  83افزایش است

یابد .سال  83نرخ ارز  890تومان بوده و این عدد باید به
 3برابر و نیم یعنی عددی باالی  3هزار تومان برسد که
رقم واقعی آن برای شرایط فعلی میتواند باشد.

2

نرخ ارز باید به اینجا میرسید

پاسخ اکبر ترکان به سه پرسش آیندهنگر :پیشبینیهایی که برای
قیمت دالر داشتید چقدر درست بود؟

1

ش�ما تا پیش از اینکه قیمت دالر افزایش یابد
از جمله کس�انی بودید که نرخ  1226تومانی
را نرخی غیر واقعی برای ارز میدانستید و معتقد
بودی�د که این ن�رخ غیر واقعی آث�ار مخربی را بر
اقتصاد کش�ور و به وی�ژه تولی�د داخلی تحمیل
میکند .اکنون که نرخ ارز افزایش بسیار شدیدی
داش�ته آیا نظرتان تغییر نکرده و آیندهنگریتان
اشتباه نبوده؟ آیا اقتصاد ایران تحمل این افزایش
قیمت را که شما مدافعش بودید دارد؟

جبران خس��ارت زمان میبرد .دقیقا مانند کس��ی که
تص��ادف کرده اس��ت و ظ��رف یک ده��م ثانیه پایش
شکسته اس��ت اما مداوای آن ممکن است بسیار طول
بکشد .پیش نیاز درمان اقتصاد ما اصالح قیمت ارز بود
 .اگرچه نباید گمان کرد که دیگر همه مشکالت ما حل
ش��ده و راهی طوالنی در پیش داریم و اقدامات زیادی
است که باید عملی و اجرایی شود .این اتفاق به هر حال
باید میافتاد .علت افزایش قیمت دالر ،عواملی همچون
«جمشید بس��ماهلل» نبود .این حرفها که گاهی گفته
میشود و افزایش نرخ ارز را به شخصی مانند «جمشید
بسم اهلل» نسبت میدهند ناشی از عدم شناخت مسائل
اقتصادی است .افزایش سطح عمومی قیمت ها ،تورم،
گران��ی و همچنی��ن افزایش نرخ ارز ب��ه دلیل افزایش
حجم نقدینگی اس��ت که در این چند سال ،به  6یا 7
برابر رس��یده است .آیا واقعا صحیح است که مسئوالن
اقتصادی ،یک نفر را در بازار عامل افزایش نرخ ارز بدانند
و متوجه باال رفتن حجم نقدینگی و آثار آن بر این بازار
نباش��ند؟ واقعیت اقتصادی حکم میکند که بفهمیم
حتی اگر  40جمشید بس��م اهلل را هم بازداشت کنیم
و به زندان بفرس��تیم اقتصاد درس��ت نمی شود .وقتی
نقدینگی از  68هزار میلیارد تومان در ابتدای کار دولت
نهم به رقمی باالتر از چهارصد هزار میلیارد تومان رسیده
طبیعی اس��ت که نرخ ارز باید به اینجا برسد .بنابراین
درنظر داشته باشید که همه مشکالت اقتصادی معلول
نرخ ارز نیست .آزادش��دن قیمت ارز میتواند به تولید
کمک کند اما نقدینگی باال میتواند این تاثیر مثبت را
خنثی کند.
اگر بخواهیم هم محاسبه قیمت واقعی ارز را
در نظر بگیریم و هم آثار شرایط ویژه خارجی
و مش�کالت ارزی کش�ور را لحاظ کنی�م ،در این
صورت نرخ واقعی ارز را چگونه میتوان مش�خص
کرد؟ آیا میتوان مانع از چندنرخی شدن مجدد آن
در آینده ش�د؟ و آیا افتادن تعیین قیمت به دست
بازار آزاد بح�ران اقتصادی ح�ادی ایجاد نخواهد
کرد؟

وقتی نقدینگی از
 68هزار میلیارد
تومان در ابتدای
دولت نهم به باالتر
از چهارصد هزار
میلیاردتومان
رسیدهطبیعی
است که نرخ ارز
باید به اینجا
برسد.بنابراین
همهمشکالت
اقتصادیمعلول
نرخ ارز نیست
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نگر
آینده

پرداختن به این مساله نیازمند توجه ما به بحث دیگری
اس��ت و آن اینکه وقتی کشور در شرایط بسیار سخت
درآمد ارزی قرار دارد .آیا ما میتوانیم نس��بت به بر باد
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به عنوان مقدمه باید اش��ارهای به قانون برنامه چهارم
توس��عه کنیم که در آنجا آمده بود باید نرخ ارز خارجی
بر اس��اس مابهالتفاوت تورم داخل��ی و تورم خارجی به
صورت ساالنه تعدیل شود .یعنی فرض کنید اگر تورم
داخلی ما مثال  20درصد و تورم ش��رکای خارجیمان
3درصد بود ،ما به التف��اوت این دو عدد که  17درصد
میشود باید روی نرخ ارز اعمال و سال به سال نرخ ارز
تعدیل و اصالح میش��د .این کار در طول برنامه چهارم
انجام نشد و متاس��فانه اجرایی نشدن این قانون باعث
ش��د که به تدریج قیمت تمام ش��ده کاالی داخلی بر
اساس نرخ تورم ما افزایش یابد و به دلیل اینکه قیمت
دالر به جز یک سال اخیر تقریبا ثابت نگه داشته شده
ب��ود ،کاالی خارجی در طول این مدت تقریبا با قیمت
ثابت در کشور عرضه میشد و کاالی داخلی مرتب در
حال افزایش قیمت بود .طبیعی اس��ت که تورم داخلی
بر دستمزد ،مواد اولیه و سایر هزینههای تولید اثرگذار
اس��ت و افزایش آن به افزایش قیمت تمام شده کاالی
داخلی منجر میشود .ادامه این روند به تدریج وضعیت
ما را به جایی رس��اند که کاالهایی که سالیان سال در
داخل کشور تولید میشد و توان تولید آن هم در داخل
موجود بود نتوانستند با قیمت کاالهای وارداتی رقابت
کنن��د و تولید آنها کم یا کامال متوقف ش��د .به طوری
ک��ه آقای دکتر نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی ایران در

جلسهای میگفتند تنها  30تا  50درصد از ظرفیتهای
صنعتی کشور در حال فعالیت است که این وضعیت در
نتیجه سوءتدبیرها به وجود آمده است .اینکه چرا نرخ
ارز در طول این سالها ثابت نگه داشته شد هم به این
دلیل بود که افرادی در دولت تصور میکردند که ثابت
نگه داشتن آن باعث جلوگیری از افزایش سطح عمومی
قیمتها میشود که البته تصوری اشتباه و ناشی از عدم
شناخت درست مسائل اقتصادی بود .بانک مرکزی به
طور منظم شاخصهایی را از قیمت کاالهای مصرفی در
عمده فروشیها یا خرده فروشیها یا کاالهای تولیدی
اعالم میکند .شاخص کاالی مصرفی که بانک مرکزی
اعالم کرده که شاخص مبنای آن در سال  83و قبل از
ش��روع کار دولت نهم  100 ،بوده اس��ت در پایان سال
 90به  350رسیده است .این بدان معنا است که سطح
عمومی قیمتها نسبت به سال  3 ،83و نیم برابر شده
است .اما به دلیل اینکه ما قیمت دالر را تا همین سال
گذشته تقریبا ثابت نگه داشته بودیم ،قیمت تمام شده
کاالی داخل��ی  3و نیم براب��ر و قیمت وارداتی آن ثابت
مان��ده بود .به این ترتیب ما در واقع در طول این مدت
به واردات و کاالهای خارجی یارانه پرداخت میکردیم
و تولید داخلی خودمان را به ورطه نابودی کش��اندیم.
یاران��های که به واردات داریم اصلیترین عامل تضعیف
تولید داخلی ما ش��د .این ش��یوه تعیین ن��رخ ارز ما را
سرانجام به جایی رساند که میبینیم در حال حاضر در
بازار ما حتی در میان کاالهایی مانند پیراهن ،کفش و
لب��اس زیر و  ...کمتر تولید داخلی دیده میش��ود و در
عوض کاالهایی که تولید کشورهایی مانند چین ،مالزی،
ترکیه و غیره اس��ت به وفور دیده میش��ود .یعنی ما با
دالر  1226تومانی اج��ازه دادیم که تمام این کاالهای
خارجی بتوانند بازار داخلی ما را قبضه کنند در حالی که
ما خودمان توان تولید این کاالها را در داخل داش��تیم
و این مس��اله موجب به وجود آمدن بیکاری سهمگین

آی�ا همانط�ور ک�ه س�ابق در پیشبین�ی
آیندهنگرانهت�ان تحلی�ل کرده بودی�د که با
واقعی شدن نرخ ارز مشکالت تولید و اقتصاد ایران
حل خواهد شد ،گمان میکنید که اکنون با واقعی
شدن نرخ ارز این مشکالت سمت وسوی حل شدن
دارند؟
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سایه دالر بر سر ریال

پرونده ویژه

در شرایط فعلی
بهترینراهکار
برای کنترل بازار
آزاد ارز نه برخورد
و تعیین قیمت
دستوریبلکه
پایین آوردن میزان
تقاضا است .سپس
باید از محل درآمد
حاصل از فروش
ارز به کاالهایی
که قصد عرضه
مدیریت شده آنها
را داریم یارانه
پرداختکنیم

نگر
آینده
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رفتن ارز موجود بی تفاوت باش��یم؟ اینجا بحث قیمت
مطرح نیس��ت بلکه ما باید بتوانیم با ابزارهای دیگر ارز
موجودمان در ش��رایط فعل��ی را مدیریت کنیم .توجه
داشته باش��ید که اکنون ما در موقعیتی قرار داریم که
ب��رای هزینه کردن هر دالر باید نهایت دقت را داش��ته
باش��یم و واقعیت این اس��ت که دیگر نمی توانیم برای
کاالهای غیر ضروری دالرهای کشور را خرج کنیم چرا
ک��ه در صورت نابود کردن خزائن ارزی کش��ور ،قدرت
مقاومتی ما در برابر فشارهای خارجی پایین میآید .در
واقع ما برای اینکه بتوانیم توانایی کشور را برای مقابله
با تحریمها حفظ کنیم الزم است دالرهایی را که داریم
حف��ظ و از ذخایر ارزیمان با دق��ت نگهداری کنیم و
مصارف ارزی خود را تا حد امکان پایین بیاوریم .چنانچه
زمانی کاالهای ما به کاالهای ممنوعه ،کاالهای مشروط،
کاالهای مجاز مشروط و کاالهای مجاز طبقهبندی شده
بود ش��اید الزم باش��د در وضعیت فعلی نیز به سمت
چنی��ن طبقهبن��دی کاالیی حرکت کنی��م و خالصه
تدبیری بیاندیش��یم که تقاضای ارز کشور را مدیریت
کنیم .با درآمد فعلی کش��ور ،دولت توان عرضه روزانه
ارز به بازار به میزان یکصد میلیون دالر را دارد در حالی
که در همین ش��رایط تقاضا از بازار ارز ما رقمی باالی
دویس��ت میلیون دالر در روز است .وقتی این اختالف
بین میزان توان عرضه ما و میزان تقاضای بازار ارز وجود
دارد بای��د تقاضا را مدیریت کرد .مدیریت تقاضا هم به
واسطه تنظیم نرخ ارز و رعایت سایر ضوابط معنا پیدا
میکند که در این میان یکی از راهها محدودیت برخی
کاالهای وارداتی است .خالصه اینکه هر نوع زیا دهروی
در مصرف ارز در شرایط تحریم مضر است .بنابراین در
ش��رایط فعلی بهترین راهکار برای کنترل بازار آزاد ارز
نه برخورد و تعیین قیمت دستوری بلکه پایین آوردن
میزان تقاضا است .حتی در شرایط فعلی هم میتوانیم
ارز را تک نرخی کنیم .چندی پیش آقای احمد توکلی
در مجل��س اعالم کردند که میتوانیم ارز را تک نرخی
کنیم و از محل درآمد حاصل از فروش ارز به کاالهایی
که قصد عرضه مدیریت شده آنها را داریم یارانه پرداخت
کنیم .این یک راهکار اس��ت .اما باید توجه داشت که
اگر زمانی گفته میش��د  20درصد جامعه ما به لحاظ
ی
اقتصادی ضعیف است امروز به دلیل مشکالت اجتماع 
گروههایی از جامعه که نیازمند کمک هس��تند بیشتر
هس��تند و این میزان به  40درصد افزایش یافته است.
یعنی  40درصد جامعه نیازمند حمایت است .پرداخت
یارانهها به صورت عمومی و صددرصد نقدی سیاستی
اش��تباه بود .یارانه نباید ب��ه همه جمعیت و به صورت
نقدینگی پرداخت میشد .یارانه باید تنها به  40درصد
ضعیف جامعه و آن هم به صورت کاال پرداخت میشد.
فکر نکنیم این کار ادامه روشهای کمونیس��تی است.
چراکه آمریکا هم همین کمکه��ا را به صورت کارت
الکترونیک و حمایت غذایی انجام میدهد .بنابراین به
نظر میرسد که باید یارانهها در غالب کاال به خانوارهای
نیازمند عرضه شود که فقر غذایی گریبان بخشهای
ضعیف جامع��ه را نگیرد .بدین ترتیب میتوان مطابق
مدلی که آق��ای توکلی پیش��نهاد داده بودند ارز تک
نرخی ش��ود ،ارز دولتی به طور کامل حذف شود و در
ازای آن به کسانی که حاضرند مدیریت دولتی را برای
توزیع کاالهایی که وارد یا تولید میکنند بپذیرند یارانه
پرداخت کنند.

آنچه میخواستیم و آنچه اتفاق افتاد
درباره نرخ ارز و چالشهاي پيشروي صنعت نفت
دو س��ال پي��ش و در زمان
اجراي طرح هدفمند كردن
يارانهها طي يادداشتي تحت
عن��وان “الیح��ه هدفمن��د
کردن یارانهها و قدرت خرید
سيد غالمحسين ایرانیان” در كن��ار نقدهاي
ديگ��ري ک��ه به اي��ن اقدام
حسنتاش
داشتم ،نوش��تم«:نكته قابل
کارشناساقتصادی
تأمل ديگ��ري كه در زمينه
و نايب رئيس هيئت
اين ش��يوه از محاسبه يارانه
مديرهانجمناقتصاد
وج��ود دارد ،مس��أله مبهم
انرژي ايران
ب��ودن مي��زان آن در آينده
اس��ت .همانطور كه مالحظه شد ،دو عامل متغير
يعني قيمته��اي منطقهاي فرآوردهه��ا و نيز نرخ
رسمي تبديل ارز ،در اين نحوه محاسبه دخالت دارند
كه بهنظر ميرسد در محاسبه اوليه اليحه ،ثابت در
نظر گرفته شدهاند ،اما تأثير تغييرات احتمالي آنها
مسكوت گذاشته ش��ده است» .مسئله
اين بود كه دولت
ب��راي محاس��به
يارانهه��ا ،قيمته��اي
منطقهاي يعني قيمت فراوردههاي
نفتي در منطقه خليج فارس را (البته
در مقطعي خاص) معيار گرفته بود و
فاصله آن با قيمتهاي قبلي داخلي
را ،يارانه محسوب كرده بود كه البته
اين طبق تعريف اقتصادي بهعنوان
«يارانه ضمني» ش��ناخته ميشود
زيرا يارانه صريح ،تفاوت قيمت تمام
ش��ده با قيمتهاي فروش اس��ت.
همانطور كه اش��اره شد مسئله اين
بود ك��ه قيمتهاي منطق��هاي در
ي خاص درنظر گرفته شدهبود
مقطع 
و مش��خص نش��دهبود كه اگر اين
قيمتها نوسانات شديد و خصوصا
روبه باال داشتهباشد ،تكليف چيست.
شانس دولت در اين مدت ،اين بوده
كه قيمت جهاني نفتخام و به تبع
آنقيمتهايمنطقهايفرآوردههاي
نفتي تغييرات شديد نداشتند و در
مجموع روند آنها نزولي بود ،در غير

اينص��ورت اگر مثال قيمت بنزي��ن وارداتي افزايش
ش��ديدي پيدا ميك��رد دولت مجبور ب��ود در كنار
يارانههاي نقدي ،مجددا يارانههاي س��نگيني را هم
براي مابهالتفاوت بنزين پرداخت كند .البته در اغلب
روزهاي اين دوره قيمت بنزين در منطقه خليجفارس
و بنزين واردات��ي ،از قيمت بنزين آزاد داخلي(700
تومان) ،بيش��تر ب��وده ولي اين تفاوت بس��یار زیاد
نبودهاست .اشكال ديگري كه وجود داشت اين بود كه
در مقطع زماني محاسبه يارانهها (به روشي كه ذكر
شد) ،قيمتهاي منطقهاي بر مبناي دالر حدود هزار
تومان به ريال تبديل و محاسبه شدهبود و در طرح و
اليحه مشخص نشدهبود كه اگر نرخ دالر تغيير كرد
چه اتفاقي خواهد افتاد و تكليف قيمتهاي داخلي
فرآوردهها چه خواهد ش��د و در صورت عدم افزايش
ت فرآوردهه��ا ،يارانه (ضمني) جديدي
مج��دد قيم 
كه ش��كل ميگيرد از چه محلي تامين خواهد شد.
اينك اين اتفاق رخ داده ،دالر س��ه نرخي شده ،نرخ
مبادلهاي حدود دوبرابر نرخ رسمي و نرخ بازار آزاد
هم در نوسان است .دولت
اولويته��اي اس��تفاده از
نرخهاي مختلف ارز را براي
كاالهاي مختلف وارداتي مش��خص كرده
اما هنوز تكليف حاملهاي انرژي مشخص
نيست.
در جدول  1قيم��ت فرآوردههاي نفتي
در منطقه خليجف��ارس در روز  17آبان
ماه جاري منعكس ش��ده است و از آنجا
ك��ه اين قيمتها بر مبناي تن متريك
اعالم ميشوند بر اساس ضريب تبديل
هر فرآورده ،به قيمت در ليتر تبديل
شدهاند و آنگاه قيمتهاي منطقهاي
ب��ا دو نرخ ارز رس��مي و مبادلهاي (بر
اساس آخرين اعالم بانك مركزي در
روز محاسبه) به ريال تبديل شدهاند
و نهايت��ا اين نرخها ب��ا قيمتهاي
فعلي فرآوردهها در داخل مقايس��ه
شدهاند .البته در اين جدول در مورد
قيمتهاي داخلي فرآوردههائي كه
براي مص��ارف مختلف قيمتهاي
مختلفي دارند ،باالترين قيمت در
نظر گرفته شدهاس��ت .بايد توجه

بدون شك كل يارانههاي انرژي بسيار بيشتر از اين
خواه��د بود چراكه ياران��ه گاز و برق نيز بايد به اين
محاسبات اضافه شود.همچنين درنظر گرفتن نرخ
مبادل��هاي براي فرآوردههاي نفتي ميزان يارانه را به
بيش از  3برابر افزايش خواهد داد .براي سال جاري
نيز حداقل از نيمه دوم س��ال كه وضعيت نرخ ارز به
وضع فعلي درآمدهاست ميتوان همين محاسبات را
درنظر داشت.
بنابراين بهنظر ميرسد كه اين مسئله يكي از چالش
برانگيزترين مش��كالت مالي و بودج��هاي دولت در
س��الهاي جاري و آتي باشد كه بيشتر از همه نيز
گريبان صنعت نفت را خواهد گرفت .اينجاست كه
نقص مكانيزم حذف يارانهه��ا و اصالح قيمتهاي
انرژي آشكار ميشود .مسئله يارانهها عمال حل نشده
بلكه تنها يكبار تعديل قيمت حاملهاي انرژي رخ
دادهاست .آنهم بهصورتي كه آثار زيانبار اين تعديل
قيمت در اقتصاد چندان زياد بوده كه اتخاذ تصميمات
بعدي در اين زمينه را بسيار دشوار ميكند.
طبعا يكي از مهمترين اهداف حذف يارانهها كنترل
مصرف انرژي بوده اما اينك آثار تورمي اين حذف و
تزريق نقدينگي و افزايش سرعت گردش پول (ناشي
از پرداخت مستقيم يارانه و باالرفت قيمت حاملها)،
خ��ود را در نرخ دالر انع��كاس داده و افزايش قيمت
دالر ني��ز مجددا به نوبه خود آث��ار تورمي جديدي
را بهدنبال داش��ته و بيش از اين نيز خواهد داشت.
نتيجه اين خواهد ش��د كه با توجه به تور م حاصله،
عمال قيمتهاي نس��بي و واقع��ي ()Real Term
حاملهاي انرژي در س��طح پائيني قرار ميگيرد و
برنامههاي صرفهجوئي و بهينهس��ازي انرژي تحقق

ت گازمايع در منطقه خليجفارس به
داش��ت كه قيم 
تفكيك قيمت پروپان و بوتان اعالم ميش��ود كه در
اينجا قيمت دالري گازمايع برمبناي متوسط اين دو
درنظر گرفته شدهاست .همانطور كه مالحظه ميشود
هم اكنون حتي با فرض درنظر گرفتن نرخ رس��مي
دالر ،قيمته��اي داخلي فرآوردههاي نفتي بس��يار
كمتر از قيمتهاي منطقهاي هستند (در مورد بنزين
اين فاصله كمتر اس��ت) و اگر چنانچ��ه نرخ ارز را بر
مبناي نرخ مبادلهاي در نظر بگيريم ،اين تفاوت بسيار
زيادتر است .در جدول 2اين تفاوت قيمت براي هر
فرآورده بر مبناي دو نرخ مذكور ارز محاسبه شده و
براي اينكه تخميني از ميزان يارانهاي كه دولت بايد
در س��ال جاري و سال آينده بپردازد ارائه شود ،ارقام
مصرف كل ساالنه هريك از فرآوردهها در سال 1389
كه در دسترس بوده ،منعكس شده و با فرض اينكه
در سالهاي آتي همين ميزان مصرف تداوم يابد كل
يارانه پرداختي دولت محاس��به شدهاس��ت .الزم به
توضيح است كه بهدليل تفكيك نبودن ميزان مصارف
بنزين معمولي و بنزين س��وپر در آمارهاي منتش��ر
شده،همه بنزين مصرفي بهعنوان بنزين معمولي در
نظر گرفته شده كه تخمين را كمتر از واقع ميكند
ول��ذا ميتوان اطمينان داش��ت كه اين تخمين يك
حداقل قابل اطمينان را بدست ميدهد.
همانط��ور كه در این جدول مالحظه ميش��ود اگر
درسال آينده تغييرات اساسي در قيمت حاملهاي
انرژي داده نش��ود ،دولت بر مبناي محاسباتي نرخ
رسمي دالر بايد حداقل 310هزار ميليارد ريال يارانه
و بر مبناي نرخ مبادل��هاي بايد حداقل  1067هزار
ميليارد دالر يارانه فرآوردههاي نفتي را پرداخت کند.

پيدا نميكند .خصوصا ك��ه در اين مدت يارانههاي
مس��تقيم بخش صنعت كه قرار بود ب��ه پروژههاي
بهينهسازي سوخت اختصاص يابد نيز پرداخت نشد
و محدوديتهاي ناشي از تحريم نيز امكان دسترسي
ب��ه تجهيزات كارآمد ،از نظر انرژي ،را خصوصا براي
صنايع سلب نمود.
ام��ا چالشهاي صنعتنفت در اث��ر افزايش نرخ ارز
و محدوديت دسترس��ي ب��ه ارز خارجي ب��ه موارد
فوق محدود نخواهد بود .خصوصا در ش��رايطي كه
ش��ركتهاي خارج��ي صنعت نفت اي��ران را ترك
گفتهان��د و عم��ده پروژهه��اي توس��عهاي نفت در
بخشه��اي مختلف باالدس��تي و پائيندس��تي به
شركتهاي داخلي سپرده شدهاست ،بيترديد اين
پروژهها با مشكالت جديدي روبرو خواهند بود.
اگ��ر در اين ش��رايط پروژههاي نفتي در دس��ت
ش��ركـتهاي خارجي بود اتفاقا ممكن بود كه اين
پروژهها در اثر تغيير نرخ ارز تس��هيل ش��ود چراکه
ش��ركتي كه س��رمايه را از بيرون به كشور ميآورد
طبيعت��ا با تغيير نرخ ارز در م��ورد هزينههاي ارزي
پروژه مش��كلي پيدا نميكند و در مورد هزينههاي
ريالي قدرت خريدش افزايش مييابد و عمال هزينه
پ��روژه (حداقل در بخ��ش ريالي) ب��راي او كاهش
مييابد و حتي تفاوت نرخ تبديل دالر به ريال ،تورم
هزينههاي ريالي را هم جبران ميكند .اما وضعيت
برای شرکت داخلی كامال برعكس و هم هزينههاي
ريالياش دستخوش افزايش تورمي است و هم قدرت
خريدش براي واردات تجهيزات بسيار كاهش خواهد
يافت .لذا پيشبيني ميشود كه توسعه صنعت نفت
با مشكالتي بيشتر از گذشته روبرو باشد.

اگر درسال آينده
تغييرات اساسي در
قيمتحاملهاي
انرژي داده نشود،
دولت بر مبناي
محاسباتينرخ
رسمي دالر بايد
حداقل 310هزار
ميليارد ريال يارانه
و بر مبناي نرخ
مبادلهايبايد
حداقل 1067
هزار ميليارد دالر
يارانه فرآوردههاي
نفتي پرداخت کند

جدول - 1آخرين قيمت فرآورده هاي عمده نفتي در بازار خليج فارس (منطقهاي) در مورخه  91/8/17و تبديل آن به نرخ ارز جاري و قدرت خريد.
تبديل تن متريك

قيمت تن متريك

قيمتليتر

نوع فرآورده

به ليتر

(دالر)

(دالر)

نرخ ارز رسمي (ريال)

ارز مبادلهاي(ريال)

فروش فرآورده (ريال)

قيمت ليتر بر مبناي قيمت ليتر بر مبناي نرخ

بنزین سوپر بدون سرب

1351

963.2

0.71

8741

17770

8000

بنزينمعمولی(نفتا)

1351

886.80

0.66

8047

16361

7000

سوخت جت(نفت سفيد)

1240

996.56

0.80

9853

20032

7000

نفت گاز

1192

888.11

0.75

9134

18571

3500

نفت كوره

1065

588.28

0.55

6772

13768

2000

( )L.P.Gگازمایع

1844

1005.00

0.55

6682

13584

5400

نرخ هاي فعلي داخلي

جدول  -2محاسبه يارانه ضمني فرآوردههاي نفتي بر مبناي دو نرخ ارز رسمي و مبادلهاي
ارقام مصرف سال

كل يارانه

كل يارانه

 89به ليتر

بر اساس ارز رسمي

بر اساس ارز مبادلهاي

بنزین سوپر بدون سرب

741

17030

موجود نبود

موجود نبود

موجود نبود

بنزينمعمولی(نفتا)

1047

15313

22365183000

23427454697072

342485645812676

سوخت جت(نفت سفيد)

2853

17179

5057276000

14428839112150

86876792614631

نفت گاز

5634

12936

34955051000

196951437282432

452184438400856

نفت كوره

4772

8996

14670131000

70007694421575

131970104420819

( )L.P.Gگازمایع

1282

12303

4408473000

5650926046692

54235514014385

جمع يارانه

-

-

-

310466351559920

1067752495263370

يارانه هر ليتر بر
نوع فرآورده

يارانه هر ليتر بر

اساس ارز رسمي اساس ارز مبادلهاي

سایه دالر بر سر ریال

پرونده ویژه

آیا واقعا مشکل تامین ارز داریم؟
عدم توازن میان درآمد و هزینههای دولت ،علت افزایش قیمت دالر است
تکلی��ف رابطه برابری ارزها ب��ا یکدیگر و با پول ملی و
نوس��انات آن دس��ت کم به لحاظ «اقتصادی» روشن
است .از نظر اقتصادی این رابطه مانند روابط حاکم بر
هر «کاال»ی دیگری اس��ت و روح آن را قانون عرضه و
تقاضا تشکیل میدهد .اگر تقاضای یک ارز ،خواه ريال
و خواه دالر کاهش یابد ارزان میشود و اگر تقاضای آن
افزایش یافته یا عرضه آن کاهش یابد گسترش خواهد
یافت.
در برابری ارزهای معتبر جهانی با یکدیگر و عمدتاً چهار
پ��ول متعلق به چهار قدرت برتر اقتصادی -سیاس��ی
جه��ان که جمعاً بیش از دو س��وم کل ثروت جهان را
تولید میکنند یعنی دالر ایاالت متحده آمریکا ،یوروی
اتحادیه اروپا ،ین ژاپن و یوان چین ،در دهههای اخیر و
بویژه پس از آنکه ریچارد نیکسون رئیس جمهوری وقت
ایاالت متحده در سال  1971میالدی رابطه برابری آن
ب��ا طال را تحت عنوان پیم��ان «برتن وودز» قطع کرد
جنگ اقتصادی – سیاس��ی تمام عیاری برقرار بوده و
هس��ت .در طول بیش از چهار ده��ه اخیر ،هر یک از
این چهار قدرت بزرگ کوشیده اند تا با دست کاری در

بازار عرضه و تقاضای پول خود و رابطه برابری آن با سه
ارز دیگر ،حداکثر منافع ممکن را نصیب اقتصاد و ملت
خویش کنند .بویژه پس از بیاعتبار شدن رابطه پول با
ط�لا ،این رابطه بین پول و قدرت تولید کاال و خدمات
هر اقتصاد برقرار ش��ده و ارزش هر واحد پولی بازتاب
دهنده قدرت تولید ثروت هر جامعه پولی است .اما در
عین حال ،قدرت گرفتن بیش از حد پول یا افت بسیار
ش��دید آن ،هر دو پیامدهایی ب��زرگ دارد که تنها در
حوزه اقتصاد محصور نمیماند بلکه به دیگر عرصههای
اجتماعی ،سیاسی و حتی امنیتی نیز سرایت میکند.
از این رو کش��ورها میکوشند تا با اعمال سیاستهای
اقتصادی بویژه سیاستهای پولی ،دائماً ارزش پول ملی
خود را در برابر دیگر پولها «کنترل» کنند و نگذارند
ای��ن ارزش از حد معینی باالتر یا پایینتر برود .منظور
از «کنترل» نیز الزاماً افزایش نیست .مث ً
ال در  35سال
گذش��ته ،ایاالت متحده توانسته است با کاهش شدید
ارزش پول ملی خود در برابر ین ژاپن و رس��اندن آن از
 250ین در سالهای دهه  1970میالدی به کمتر از 80
ین در حال حاضر ،تقریباً اقتصاد ژاپن را از صحنه رقابت

بینالمللی حذف کند و اکنون نیز در تالش برای اعمال
همین سیاست بر یوان چین است .زیرا افزایش بیش از
حد ارزش پول یک اقتصاد موجب میش��ود که قدرت
رقابت آن اقتصاد برای صادرات در عرصه جهانی کاهش
یابد و در نتیجه رشد اقتصادی آن کشور از نفس افتاده
و از صحنه رقابت بینالمللی حذف میشود .منظور از
ذکر این مقدمه طوالنی آن بود که نشان دهیم کاهش
ی��ا افزایش ارزش پول ب��ه خودی خود چندان اهمیت
ندارد بلکه این اندازه شتاب و جهتگیری این نوسانات
است که بدان اهمیت میبخشد .در خصوص نوسانات
اخیر قیمت ریال در برابر دیگر ارزها ،علت اقتصادی آن
بس��یار روشن است و چنان درباره آن به تکرار گفته با
قلم فرس��ایی شده که دیگر ذکر چند باره آن در اینجا
مبتذلمینماید.
در طرف عرضه ریال و تقاضای ارز ،در  7س��ال گذشته
رش��د نقدینگی در ایران افزایش یافته و س��طح آن به
حدود  400هزار میلیارد تومان یعنی  6برابر رقم پایان
سال  1383خورشیدی رسیده است .این رشد با شتاب
هر چه تمامتر ادام��ه مییابد و در عین حال ،با اعمال

اقشار ضعیف و اقتصاد دالری
وحید محمودی
استاددانشکده
مدیریتدانشگاه
تهران

مجموعه عالئم اقتصادی و اجتماعی حاکی از این
اس��ت که بیماری اقتصاد ایران در شرایط خوبی قرار
ندارد و هر گونه مس��امحه و تعلل می تواند پیامدهای
سیاس��ی و اجتماعی جدی به دنبال داش��ته باشد .پر
واضح اس��ت در ش��رایط عدم تعادل و بحران ،کسانی
که ضعیف هس��تند در پی ضربات وارده زودتر خواهد
شکست .افزایش حدود  300درصدی نرخ برابری ارز در
طول یک سال ارزش دارایی و درآمد ریالی عموم ملت

ایران را بیش ازیک سوم به نسبت یکسال پیش کاهش
داده است .به عبارتی از نظر قدرت خرید و ارزش دارایی
بطور نسبی در مقیاس بین المللی مردم ایران به شدت
فقیرتر شدهاند .درآمد سرانه هر ایرانی در سال 2011
حدود  4560دالر بوده است .اگر امروز بخواهیم با نرخ
براب��ری دالر  33000ريالی این تبدیل را انجام دهیم
چقدر خواهد شد؟ یک سال پیش حقوق یک استادیار
دانشگاه درتهران حدود  2000دالر بوده و امروز حدود

 600دالر اس��ت .این در حالی است که حقوق همتراز
ایشان در انگلستان و آمریکا حدود  10000دالر است.
به دلیل شدت تورم داخلی و دالری شدن قیمتها در
داخل و ریالی مان��دن درآمدها به روش برابری قدرت
خرید نیز کمابیش وضع همین اس��ت .ممکن اس��ت
گفته شود که در سبد مصرف خانوار فقط کاالهای قابل
تجارت از تغییرات نرخ ارز متاثر می ش��ود و کاالهای
غیرقابل تجارت که هیچ گون��ه ارزبری ندارند چندان
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متاثر از تغییرات نرخ ارز نیستند و عموماً سبد مصرفی
گ��روه های پایین درآمدی ح��اوی کاالهای غیر قابل
تجارت یا به عبارتی کاالهای تولید داخلی با مواد اولیه و
عوامل تولید داخل کشور است .در صورتی که در عمل
به دلیل غلبه رویکرد واردات درمانی در سال های اخیر
و تورم س��اختاری و تورم ناشی از بی انظباطی مالی،
رشد نقدینگی ،فشار تحریم و هدفمندسازی یارانه ها
باعث رشد شتابان و توامان نرخ تورم داخلی یا نرخ ارز
شده است و عموم کاالها اعم از کاالهای قابل تجارت
و غیرقابل تجارت با رشد فزاینده قیمت مواجه شدهاند.
به بیان دیگر ما در سال های اخیر واردات گستردهای
روی انواع کاالها داشتهایم و کاالهای ضروری و مصرفی
گستردهای از محل واردات تامین شدهاست .بهطوری

که بعض��ا از کاالهای داخل��ی ارزان تر بودن��د و ابزار
مناسبی برای تنظیم بازار (بخصوص تنظیم عرضه) به
شمار میآمدند .اما امروز که ارز گران شده بر وضعیت
مصرف کنندگان این کاالها تاثیر زیادی خواهد داشت.
نرخ ارز از طرق غیر مس��تقیم با گران ش��دن بسیاری
از خدمات که خانوارهای کم درآمد مجبورند استفاده
کنند بر وضعیت فقر نیز موثر است.
لذا عموم مردم از جمله اقش��ار آس��یب پذیر یا
گ��روه ه��ای پایین درآم��دی در ح��ال تجربه یک
تورم حاد هس��تند .البته با این تفاوت که گروه های
باالی درآمدی به دلیل دارا بودن کاالهای لوکس تا
حدودی احساس انتفاع و جبران کاهش ارزش پول
مل��ی و تورم داخلی را دارن��د در صورتی که چنین

امکان��ی برای گروههای پایین و فق��را وجود ندارد و
بازندگان اصلی این میدان بهشمار میآیند .بنابراین
هم به لحاظ ش��اخصهای فق��ر درآمدی و هم فقر
قابلیتی شرایط بدتر خواهد شد .تورم شدید موجود
از یک طرف و تمرکز فقرا در تولید کاالهای غیر قابل
صادرات یا تحت پوش��ش صرف نهادهای حمایتی
به عمق فقر درآمدی شدت خواهد بخشید و تعداد
بیشتری از خانوارها را به زیر خط فقرخواهد کشانید.
حال و روز فقر قابلیتی نیز به همین منوال خواهد بود.
کاه��ش هزینههای خانوار و دولت حتما بر آموزش،
بهداشت و سالمت ،تامین اجتماعی ،محیط زیست
و توانمندس��ازی و کنترل آسیب های اجتماعی بر
شدت فقر قابلیتی نیز خواهد افزود.
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دیگر ،سیاس��تهای اقتصادی و مالی دولت از یک سو
قیمت ارزهای خارجی را در بازار ثابت نگاه داش��ته و از
سوی دیگر با کاهش نرخ تعرفههای گمرکی و سختتر
ش��دن تولید داخلی در این سالها راه بر واردات سیل
آس��ای کاال و خدمات از خارج هموارت��ر از راه تولید و
اشتغال داخل ش��ده است .در سالهای  1389و 1390
تقاضای ارز برای واردات کاال و خدمات به مرز س��االنه
 100میلیارد دالر رسید .با احتساب واردات قاچاق ،این
رقم حتماً مرز  120میلیارد دالر را تا سال  1390پشت
سر گذاشته که حدود  4برابر عملکرد سال  1383است
و سرعت رشد آن – واردات -جز در سالهای  1352تا
 1355خورشیدی ،در تاریخ ایران سابقه ندارد.
در ط��رف عرض��ه دالر اگر چه ظرف س��الهای اخیر و
به کمک افزایش بیس��ابقه قیم��ت جهانی نفت خام
و دیرپای��ی بیس��ابقه آن به مدت بی��ش از یک دهه
درآمده��ای نفت��ی و غیرنفت��ی ارزی ایران بهش��دت
افزایش یافت��ه و به حدود  130تا  140میلیارد دالر تا
سال  1390رسیده بود اما از یک سو به سبب کاهش
تدریجی مقدار صادرات نفت خام ایران طی این سالها
و از س��وی دیگر باال گرفتن مناقش��ات دیپلماتیک و
بینالمللی ،این درآمدها بسیار آسیب پذیر شدهاند .برای
آنکه این درآمدها همچون حبابی بترکند ،گویی تنها به
قطعنامهای عم ً
ال بیخاصیت از سوی اتحادیه اروپا نیاز
بود تا یکباره صادرات نفت ایران نصف شود و بر اثر آن
طرف تقاضای دالر از طرف عرضه آن پیش��ی بگیرد و
قیمت ارز ظرف کوتاهترین مدتی که دهههای اخیر در
تاریخ اقتصاد ایران به یاد دارد سه برابر شود.
اما واقعیت کنونی و حوادث دو ماه اخیر در حوزه ارز ،به
تنهایی از طریق تحریم یا حتی رشد شدید پایه پولی
قابل تبیین نیست .این درست که درآمد نفتی ایران در
نیمه س��ال  1391ناگهان نصف شده است و طبیعی
است که در طول مدت زمانی معین قیمت ارز در بازار
دو برابر شود اما اوالً با توجه به ذخایر ارزی بینالمللی
ایران و در صورتی که این ذخایر به درستی مورد استفاده
قرار میگرفت یا بگیرد ،سالها باید طول کشد تا ارزش
ریال ایران در برابر ارزهای معتبر جهانی نصف شود .از
این مهمتر آن است که خالص مازاد حساب جاری ارزی
ایران در سال  1390حدود  60میلیارد دالر بوده است.
اگر به آمارهای رسمی فقط اتکاء کنیم مطابق آمارهای
بان��ک مرک��زی ،در  9ماه منتهی به آذر س��ال 1390

مجم��وع صادرات نفت ایران ماهانه  10/3میلیارد دالر
و مازاد حساب جاری به طور متوسط ماهانه  5میلیارد
دالر بوده اس��ت ،یعنی در سال  1390فقط حدود 63
میلیارد دالر از درآمد نفتی ش��امل صادرات نفت خام،
میعانات گازی ،فرآوردههای نفتی ،مواد پتروشیمی و هر
آنچه به نفت وابسته است – به واردات اختصاص یافته
و بقیه مازاد بوده و ذخیره ش��ده است .حتی اگر فرض
کنیم در س��ال  1391درآمدهای ارزی غیرنفتی هیچ
افزایش نیافته و واردات نیز ثابت مانده و در عین حال
قیمت جهانی نفت خام هم تغییر چندانی نکرده باشد،
نصفش��دن درآمدهای ارزی حاص��ل از صادرات نفت
خام باید بتواند ساالنه  62میلیارد دالر درآمد ارزی به
دولت اعطا کند که برای تداوم روند ریختوپاش ارزی
س��الهای اخیر به خوبی کفایت میکند .این در حالی
است که طی سال  1391بر اثر محدودیتهای اعمال
شده ،انتظار میرود مصرف ارزی کشور در سال حداقل
 25میلیارد دالر کاهش یابد که در کنار افزایش نسبی
صادرات غیرنفتی بر اثر افزایش ش��دید قیمت ارز ،در
صورت تداوم وضع فعلی مجموع درآمدهای کشور در
حوزه ارز در سال  1392قطعاً از مرز  100میلیارد دالر
عبور خواهد کرد و در همین مدت مصرف ارزی از 75
میلیارد دالر فراتر نخواهد رفت .بدین ترتیب ایران ،قطعاً
در اوج شرایط تحریم نیز مازاد ارزی دارد.
نویسنده این گزارش به خوبی میداند که خوانندگان
احتمالی این سطور اکنون لبخندزنان استدالل میکنند
که مش��کل نرخ برابری ارز در ایران اکنون دالر نیست
بلکه مسدود شدن راههای استفاده از آن برای مصارف
واردات اس��ت .اما اوالً شواهد روشن نشان میدهد که
محدودیتهای ش��دید اعمال شده برای ثبت سفارش
واردات و تخصیص ارز در داخل ایران و از س��وی بانک
مرکزی در حال اعمال اس��ت و نه خ��ارج .ثانیاً موارد
مستثنی شده از تحریمهای یک جانبه ایاالت متحده
مانند دارو اکنون شدیدتر از هر کاال و خدمات دیگری
تحت فش��ار برای تخصیص ارز ق��راردارد .ثالثاً واردات
کااله��ای لوکس و غیر ضروری مانن��د خودرو ،بلیط
هواپیماه��ای خارجی در بخش خدم��ات و  ...بیوقفه
در حال انجام اس��ت و رابعاً تجربه روزمره نویسنده این
گزارش حاکی است که برای ورود و خروج هر مقدار ارز
به قیمت بازار آزاد ،تاکنون کوچکترین محدودیتی در
کار نبوده و هر چه محدودیت و تنگنا و کمبود هست،

در تخصیص ارز دولتی است که آن هم از سوی دولت و
شبکه بانکی ایران اعمال میشود نه خارج.
بدین ترتیب به نظر میرسد مساله افزایش شدید نرخ
ارز در ای��ران و بویژه مقاومت در برابر کاهش تدریجی
آن بیشتر مربوط به نیاز ريالی دولت برای تامین بودجه
جاری و عمرانی است تا واردات کاال و خدمات .واقعیت
این است که دولت برای تامین حدود  130هزار میلیارد
تومان انواع هزینههای جاری و غیر جاری خود ،جز به
درآمدهای مالیاتی به مقدار ح��دودا ً  35هزار میلیارد
تومان به درآمد عمده دیگری جز تبدیل دالرهای نفتی
ب��ه ريال و هزینه کردن آن ،ات��کای دیگری نمیتواند
داش��ته باش��د .مجموع درآمد دولت از محل واگذاری
شرکتهای دولتی ،در سال  1389به 12هزار میلیارد
تومان محدود ماند و با وجود پیشبینی  31هزار میلیارد
توم��ان درآمد از این محل برای س��ال  1390عملکرد
 9ماهه آن حتی به  4هزار میلیارد تومان هم نرس��یده
که از درآمد مش��ابه در سال  1388به مبلغ جمعاً 6/3
هزار میلیارد تومان بشدت کمتر است .بنابراین ،حتی
اگ��ر فرض کنیم که هزینههای دول��ت برای پرداخت
یارانه در سال  1391ثابت بماند ،تامین همه  100هزار
میلیارد تومان باقی مانده باید از محل فروش نفت خام
و تبدیل آن به ريال تامین شود ،چه این ارز به مصرف
واردات برسد و چه توسط بانک مرکزی به حساب ذخایر
اس��تراتژیک ارزی انتقال یابد .در واقع این بیانضباطی
مالی دولت و ناتوانی دولت و مجلس در برقراری توازن
در بودجه و نظام هزینه درآمد دولت است که کار را به
س��ه برابر شدن قیمت ارز در کمتر از چند ماه کشانده
است و نه تحریم یا کمی درآمد ارزی در مقایسه با نیاز
برای واردات .بله ،مهمترین علت افزایش بیقاعده قیمت
ارز در عدم توازن بین هزینهها و درآمد دولت اس��ت و
مهمترین راه برای کنت��رل اوضاع و برگرداندن امور نه
به روال س��ابق بلکه به روال عادی نیز برقراری همین
انضباط مالی برای دولت است که سالهاست چنان در
ایران گم ش��ده و مغفول مانده که -شگفتا -همه کس
برای حل بحران به همه راهی میاندیشند جز همین
راه اصلی .مس��اله بسیار روشن این است .اگر قرار باشد
هم هزینه ساالنه دولت  20تا  25درصد افزایش یابد و
هم قیمت دالر ثابت بماند ،باید قیمت جهانی نفت خام
س��االنه  25تا  30درصد افزایش یابد که متاسفانه غیر
ممکن است.
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سایه دالر بر سر ریال

پرونده ویژه
توگوی یک صادرکننده و یک واردکننده
گف 

قاچاق رونق میگیرد
میزگرد آینده نگر با حضور ابوالحسن خلیلی و مجیدرضا حریری
درباره تاثیر نرخ ارز بر محدودیت واردات ،مصائب صادرات ،و قیمتگذاری در گمرکات
سعید پارسانژاد :وقتی با واردکننده و صادر کننده به بحث بنشینیم هر چقدر
هم که بخواهیم موضوع را محدود به مساله مورد بحث یعنی افزایش نرخ ارز
کنیم اما صحبت به س�احتهای دیگر این دو حوزه اقتصادی هم کش�یده
میشود و محدود به ارز نمیماند .ابوالحسن خلیلی به عنوان صادرکننده و
مجیدرضا حریری به عنوان واردکننده میهمانان ما در میزگرد «آینده نگر»
بودند و هر کدام از دیدگاه خودشان به تجزیه و تحلیل آمار افزایش قیمت ارز

نگر
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م�ی دانیم که افزایش قیمت دالر و باال رفتن نرخ
ارز در یک س�ال گذش�ته آثار قاب�ل توجهی بر
اقتصاد ما داشته است .در این میزگرد میخواهیم
آثار این افزایش را بر واردات و صادرات بررس�ی
کنیم و هر کدام از میهمانان از زاویه نگاه خود به
توصیف و تحلیل نقاط مثبت و منفی این مساله
بپردازند .بررس�ی نقاط مثبت و منفی این پدیده
از آن جه�ت دارای اهمی�ت اس�ت ک�ه برخی از
کارشناسان اقتصادی معتقد بودند که باال رفتن

بر این دو حوزه مهم اقتصادی پرداختند .این دو عضو هیات نمایندگان اتاق
تهران همچنین در خصوص لیس�ت کاالهایی که اخیرا واردات آنها ممنوع
شده به بحث و تبادل نظر پرداختند و به بیان آثار این ممنوعیتها بر تولید،
صادرات و همچنین امکان افزایش قاچاق پرداختند .به اعتقاد خلیلی آنچه
امروز بیش از هر چیز دیگری نیازمند اقتصاد ما است آیندهنگری و پیشبینی
مسئوالن و تصمیمگیری مدبرانه متناسب با آن است.

ن�رخ ارز میتواند به مح�دود ک�ردن واردات در
جهت تقوی�ت تولید و ص�ادرات بیانجامد .آقای
خلیلی ش�ما به عنوان صادر کننده بفرمایید که
واقعا این اتفاق افتاد.
خلیلی:من میخواهم ابتدا از بخش نامه ممنوعیتهای

صادراتی شروع کنم که نتیجه و مولود همین باال رفتن
قیمت ارز و مش��کالت تحریم و شرایط مالی ایران و
جهان اس��ت .مطابق بخش��نامهای که اخی��را صادر
کردهان��د صادرات را ب��ا محدودیتهای قابل توجهی

مواج��ه کردهاند و من معتقدم این روند صادرات ما را
به صفر میرساند.
حریری :البت��ه واردات هم وضع بهتری ندارد .ش��ما
لیس��ت اقالم ممنوعه برای واردات را نگاه کنید .پودر
کاکائو یا قهوه هم در این لیست هستند .من از آقای
خلیلی که صادر کنند .هستند سئوال میکنم که اگر
م��ا نتوانیم قهوه و پودر کاکائو وارد کنیم ،آیا ایش��ان
میتوانند شرینی و شکالت صادر کنند؟
خلیلی :بله  .در این روند مبادالت وارداتی و صادراتی

ما توامان نزول میکنند .در مورد افزایش قیمت دالر
هم همانطور که اش��اره کردید برخی از کارشناس��ان
طرفدار باال رفتن نرخ ارز بودند و برخی دیگر کاهش
آن را توصی��ه میکردند و هر ک��دام از این دو دیدگاه
هم دالیل خودشان را داشتند .اما آن چیزی که امروز
اتفاق افتاده را میتوان افسار گسیختگی نرخ ارز نامید.
در واقع روند فعلی فاقد هر نوع منطق اقتصادی است و
به نظر میرسد که اساسا مقتضیات جدیدی به وجود
آمده اس��ت .مقتضیات جدید این اس��ت که امروز در
بازار ارز شاهد وضعیتی هستیم که قیمت مبادلهای آن
میان  2هزار و پانصد تومان تا  2هزار و هشتصد تومان
در نوسان است .ما با کمبود دالر در بازار مواجه هستیم
و بعضا از تامین ارز مورد نیازمان ناتوان هس��تیم و در
مورد همین رقمهایی که در مورد قیمت دالر صحبت
میکنیم نیز برای مبادالت کالن تامین آن به سختی
انجام میش��ود .اثر این مساله در تولید داخلی بسیار
قابل توجه اس��ت .ضمن اینکه فراموش نکنیم حدود
 80درصد واردات ما مواد واسطهای تولید و نه کاالی
مصرفی مستقیم است و اگر این واردات همانطور که
آقای حریری هم گفتند با محدودیت و مشکالتی رو
به رو ش��ود قطعا در تولید اثرگذار خواهد بود .در واقع
این مساله باعث افزایش شدید قیمت تمام شده کاال
میش��ود و از طرف دیگر ما با محدودیت منابع تولید
مواجه خواهیم شد .از مشکالت تولید که بگذریم ،در
بخش فروش کاالهای تولید خودمان هم با مشکالتی
مواجه هس��تیم که از آنجمله میتوان گفت که هر
خریدار خارجی حاضر نیست با یک صادرکننده ایرانی
وارد معامله ش��ود .در واقع ما االن تنها به کشورهای
اط��راف خودمان خدمات میدهیم و اکثر صادرات ما
به کشورهای عراق و افغانستان بوده است .هر چند که
در بازار این دو کش��ور هم رقبای منطقهای ما حضور
پررنگی دارند .تولید کننده ترکیهای با وجود اینکه از
نظر کیفیت کااله��ای خوراکی در حد کیفیت تولید
ایرانی است اما در بازار عراق توانسته به موقعیت بهتری
دست یابد .موقعیت برتر ترکیه در کشوری مثل عراق
تنها به دلیل این است که هزینه مبادله تولید کننده
ایرانی و دش��واریهای معامله را ن��دارد .ضمن اینکه
در ای��ن معامالت معموال از دالر هم خبری نیس��ت.
یعنی تولید کننده ایرانی کاالی خ��ودش را در ایران
ب��ه خریدار عراقی در ازای پرداخت ریال میفروش��د.
در این شرایط حاال بخشنامههایی هم صادر میشود
که بحث خ��ودش را دارد و ما را در تامین بازار داخل
ممکن است با مشکالتی مواجه کند .بنابراین بی ثباتی
در تصمیمگیری ،تولید و تامین کاال برای قراردادهای
خارجی وضعیت نامناسبی را برای فعاالن اقتصادی چه
در بخ��ش واردات و چه در بخش ص��ادرات به وجود
آورده است.

نگر
آینده

با نرخ مرجع استفاده کنند و کاالی خارجی خریداری
کنند البته که باید توزیع آن هم با نظارت دولتی صورت
بگیرد .یعنی این طبیعی و حتی الزم است که دولت
اگر ب��رای واردات برخی کاالها یارانه در نظر میگیرد
باید برای توزیع آن تا به دس��ت مصرف کننده برسد
ه��م نظارت کند که هدف دول��ت از اعطای آن یارانه
تامین شود .در غیر این صورت واردکننده می تواند با
ارز دولتی کاالیی را خریداری کند و بنا بر قیمت واقعی
ارز در ب��ازار آزاد آن را به مصرفکننده عرضه کند که
این مساله باعث به وجود آمدن حفره عمیق سود برای
یک بازرگان از طرفی و حل نشدن مشکالت عرضه و
مصرفکننده از طرف دیگر می ش��ود .اگر ایرادی به
این اقدام دولت وارد است منشا آن ارائه دالر با قیمت
غیر واقعی آن توس��ط دولت ب��ه برخی واردکنندگان
است .اصل اشکال این است که اساسا دولت هنوز هم
تبعیض و ایجاد نوعی رانت در فعالیتهای اقتصادی را
راهکار کنترل امور می داند .اما اگر قرار باشد که برخی
کاالها از حمایت دولت برخوردار ش��وند و واردات آنها
با ارز دولتی انجام ش��ود حتما باید برای توزیع هم بر
آنها نظارت دولتی اعمال ش��ود گرچه به باور من این
نظارت چندان هم شدنی نیست .چرا که این نظارت
باید در چندین مرحله صورت گیرد .یعنی اول از همه
باید دولت کنترل کند و ببیند آیا ارزی که در اختیار
یک فرد قرار گرفته اساسا به مصرف خرید کاال رسیده
یا اینکه واردات کاالهای اساس��ی صرفا یک پوش��ش
صوری و ظاهری برای س��ودآوری بوده اس��ت .بعد از
این مرحله هم دولت ب��از باید نظارت کند که آیا آن
کاال با قیمتی که توسط س��ازمان حمایت از مصرف
کننده تعیین ش��ده به دست مصرف کننده نهایی و
واقعی میرسد یا اینکه با آن قیمت صرفا یک معامله
صوری انجام میش��ود و بعد آن کاال با قیمتی بسیار
باالتر از آن چیزی که در س��ازمان حمایت از مصرف
کننده تعیین ش��ده به دس��ت مصرف کننده واقعی
میرسد .این نکته از آن جهت دارای اهمیت است که
نظارت بر توزیع کار بس��یار پیچیده و دشواری است
چرا که نظارت بر کاالهایی که ممکن اس��ت چندین
بار دس��ت به دست ش��وند تا به دست مصرف کننده
نهایی برسد شاید اساسا امکان پذیر نباشد و خالصه
دولت نتواند به هدفی که می خواهد برسد .آنچه باید
بر آن تاکید کنم اینکه اصل وج��ود ارز با نرخ 1226
تومان و ارائه آن برای برخی کاالها کار بسیار اشتباهی
اس��ت و در واقع همین مساله است که به ایجاد یک
حفره عمیق فس��اد و رانت میانجامد که حتی دولت
هم نگران آن است و برای رفع همین نگرانی است که
بخشنامههایی نظیر آنچه که شما به آن اشاره کردید
ابالغ می کند .این کار مثل این اس��ت که ما خودمان
اول یک شرایط فساد را به وجود آوریم و بعد بخواهیم
تعدادی پلیس استخدام کنیم تا برخی نتوانند از آن
ش��رایط فساد اس��تفاده کنند .کار منطقی این است
که ما همان ش��رایط فساد را به وجود نیاوریم که بعد
بخواهیم آن را کنترل کنیم و البته موفق نخواهیم شد.
من دغدغه دولتمردان از چنین اقداماتی را نیز درک

حریری:
دولتمردان به
دنبالحمایت
ازمصرفکننده
هستند تا برای
تامینکاالها
هزینهکمتری
به مردم تحمیل
شود .اما دولت
نباید در بخش
واردات ایجاد رانت
کند بلکه باید
حمایتهایخود
را به بخش مصرف
معطوف کند و
یارانه را به مصرف
کننده بپردازد و نه
وارد کننده
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اخیرا هیات دولت بخشنامه ای را تصویب و به اتاق
بازرگانی ابالغ کرده مبنی بر اینکه واردکنندگانی
ک�ه برای واردات برخی کاالهای اساس�ی از ارز با
نرخ مرجع اس�تفاده می کنند باید کاالهایشان
قیمتگ�ذاری ش�ود و بعد به فروش برس�د .بعد
هم در این بخش�نامه آمده که در غیر اینصورت
س�ازمان تعزیرات حکومتی با متخلفین برخورد
میکن�د و آنها را وادار به پرداخت جریمه خواهد
کرد .س�ئوالی که اینجا مطرح است اینکه اساسا

چقدر این کار میتواند ش�دنی باشد و آیا دولت
میتواند به گونهای توزیع این نوع کاالها را کنترل
کند بدون اینکه سیستم توزیع دولتی باشد؟
حریری :اگر وارد کنندگانی هستند که می توانند از ارز

م��ی کنم .در واقع این دولتمردان به دنبال حمایت از
مصرفکننده هستند تا مردم برای تامین کاالهایشان
هزینه کمتری به آنها تحمیل ش��ود .اما فکر می کنم
که برای ای��ن کار دولت نباید در بخش واردات ایجاد
ران��ت کند بلکه باید حمایتهای خودش را به بخش
مصرف معطوف کند و یارانه را به مصرف کننده بپردازد
و نه وارد کننده .البته این حمایت از مصرف کننده هم
نباید به صورت نقدی باشد بلکه دولت باید یارانه را به
صورت کاالهای اساسی به مصرف کننده عرضه کند.
ضمنا این راهکارها را گیریم که انجام دادیم با تولید چه
میکنیم؟ همانطور که در سوال اولتان هم بود برخی
کارشناسان معتقد بودند اگر نرخ ارز افزایش یابد به نفع
تولید خواهد بود اما در عمل با وجود افزایش ش��دید
قیمت دالر در یک س��ال گذشته شاهد این بهبودی
نیستیم .فکر نمیکنم کسی تردیدی داشته باشد در
اینکه نرخ ارز باید بر اساس برنامه پنجم توسعه در یک
روند  10ساله به تدریج ،افزایش مییافت که متاسفانه
این اتفاق نیفتاد .هیچ کارشناسی وارد کردن شوک به
اقتصاد را تجویز و تایید نمیکند و نوسان قیمت ارز که
در این مدت شاهد بوده ایم واقعا شوک سهمگینی به
اقتصاد ما وارد کرد .ضمن اینکه ما سالیان سال است
که صحبت از مدیری��ت واردات میکردیم و االن که
دچار بحران شدهایم وقتی نگاه میکنیم میبینیم اتفاقا
تنها کاری که نمیکردیم و نمیکنیم همین مدیریت
واردات بوده و هس��ت .متاسفانه االن تقریبا صنعت و
صادراتی نداریم که وابسته به واردات و ارز نباشد .من
در صنعت و تولید کشورمان هیچ بخشی را سراغ ندارم
که از نوس��انات قیمت ارز و محدودی��ت تامین دالر
ش��دیدا متاثر نشود .در جلسهای که اخیرا با دوستان
تولیدکننده داشتم میگفتند که دالر در هشتاد درصد
تولید تخممرغ نقش تعیینکننده دارد .نکته دیگری
که در مورد نرخ ارز میخواهم به آن اش��ارهای داشته
باشم این است که مسالهای که امروز گریبان صنعت،
واردات و صادرات ما را گرفته اصال یک مساله اقتصادی
نیس��ت که م��ا راه حل آن را در اقتص��اد بیابیم بلکه
واقعیت این اس��ت که این یک موضوع کامال سیاسی
است و تحلیلها ،تصمیمگیریها و راه حلهای کامال
سیاس��ی میطلبد .به همین دلیل است که من فکر
میکنم کس��انی که در حوزه اقتصاد به دنبال جواب
و راه حل مش��کالت فعلی میگردند ،آدرس را اشتباه
آمدهاند.
خليلي :در پاسخ به سئوالي كه مطرح شد بايد بگويم ما
در شرایط فعلی با محدودیت تامین ارز مواجه هستیم
و به همين دليل است كه ابالغ چنین بخشنامههایی
چندان هم دور از ذهن نيست .اما در عين حال توجه
به اين نكته ضروري است كه در شرایط اولویتبندی و
سهمیهبندی بروز هرگونه فساد و رانت و اعمال سالیق
شخصی را باید انتظار داشت .نکته اساسی اینجاست
ک��ه در حال حاض��ر با محدودیت تامی��ن هم روبرو
هس��تیم و هر گونه اعمال محدودی��ت و کنترل نرخ
سبب بیعالقگی واردکننده و عدم تامین به موقع کاال
خواهد شد که کمتر به آن توجه می شود .واقعيت اين
است كه اين روزها اقتصاد ایران شرایط سختی را می
گذارند و نگاه یک سویه به اقتصاد چه از جانب دولت
با کنترل و نظارت و دخالت حداکثری و چه از جانب
بخش خصوصی با منفعتطلبی و رانتخواری و سود
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پرونده ویژه

خلیلی:ما
اولویتبندی
کاالهای وارداتی
را به لحاظ زمانی
خیلی دیر انجام
دادیم و این
اقداماتکنترلی
را باید خیلی
زودتر و از همان
زمان که غرب
اعالم کرد قصد
دارد تحریمهای
جدیدی علیه ما
تصویب کند انجام
میدادیم

نگر
آینده
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حداکثری بدون هیچ گونه پاسخگویی میتواند تجربه
تلخ دیگری را برای کشور به همراه داشته باشد.

به هر حال تصمیمگیریهای اقتصادی و مدیریت
بخشه�ای مختلف تولی�د ،واردات و صادرات از
اهمیت باالیی برخوردار اس�ت و نمیتوان بدون
مدیریت واردات این گردنه را پشت سرگذاشت .و
دولت هم توجیه خودش را در تصویب مصوبههایی
مثل محدودی�ت واردات و محدودیت صادرات و
قیمتگذاری در گمرک دارد.
حریری :بله ما در وضعیت یک جنگ اقتصادی بزرگ

قرار داریم و برای همین معتقدم تصمیمگیرندگان ما
در حوزههای سیاس��ی باید از تاکتیکهای اقتصادی
استفاده کنند .در واقع استراتژی این جنگ سیاسی اما
تاکتیکهای آن باید اقتصادی باشد .شاید الزم باشد
برای اتخاذ هر تصمیم سیاسی به خصوص در سیاست
خارجی با اقتصاددانان و کارشناسان مسائل اقتصادی
مشورت شود.
خلیلی :البته وضعیتی که امروز ش��اهدش هس��تیم
به راحتی قابل پیشبینی بود و ش��اید میتوانستیم
با پیش��گیریهای الزم به این وضعیت نرس��یم .ما از
چند س��ال پیش ش��اهد افزایش تعداد قطعنامهها و
ش��دیدتر ش��دن تحریمها بودهایم .اما آیا این سئوال
پیش نمیآید که آن ق��وه عاقلهای که باید تحریمها
و آثار آن را مدیریت میکرد چه کرد؟ مگر نمیش��د
ما به همی��ن راحتی امروز ،واردات کش��ور را درچند
س��ال گذش��ته آنالیز میکردیم و واردات هش��تاد و
ن��ود دالری را رصد میکردیم ک��ه به کدام بخشها
م��یرود و آنها را کنت��رل و مدیریت کرد؟ به هر حال
طبقه بندی کاالها به لوکس و غیر لوکس و همچنین
کاالهای واسطه تولید و اینها کارهایی است که چند
سال پیش و زمانی که معلوم بود قرار است تحریمها
شدید بشوند هم قابل اعمال بود .نه با چنین عجلهای
در ای��ن بازه زمانی کوتاه که منجر به ش��وک ش��ود.
این مس��ایل قابل رص��د و مدیریت بود و معتقدم که
نبودن یک تیم اقتصادی هوشمند و فعال در کنار یک
تیم سیاسی تصمیمگیر به خوبی خودش را نشان داده
است .هزینه فقدان چنین تیم اقتصادی در کنار تیم
سیاسی را امروز تولید ما پرداخت میکند .من همین
قدر به ش��ما بگویم که اگر تخم کدو ،گوجه فرنگی،
خیار و  ...از امروز وارد کش��ور نش��ود ما یک ماه دیگر
نمیتوانیم چنین محصوالتی داشته باشیم.
حریری :بذر ،کود و س��م هر س��ه موادی هس��تند
ک��ه ما آنه��ا را وارد میکنیم و اگ��ر واردات اینها هم
در اثر تحریمها ممنوع ش��ود حتما بخش وسیعی از
کشاورزی ما با مش��کالت جدی روبهرو میشود .در
تایید س��خنان آقای خلیلی باید بگویم که همه ما 3
سال پیش میدانستیم که بانک مرکزی قرار است با
محدودیت مواجه شود .یعنی خود غربیها رسما اعالم
کرده بودند و گفته بودند که میخواهند بانک مرکزی
ایران را محدود کنند .کس��انی هم که در تیم مذاکره
کنندگان ایرانی بودهاند احتماال پیشبینی میکردهاند
که با غربیها نمیتوانند به نتیجه برسند و قرار است
این اتفاقات بیفتد .بانک مرکزی هم که بیرون از این
حوزه نیست و میداند که این اتفاق قرار است بیفتد.
حاال س��ئوال اینجا است که چرا تا اواخر سال 2011
ه��م بانک مرکزی ما کامال عادی عمل میکرد؟ مگر

تا همین یک س��ال و نیم پیش هر کس��ی در صف
بانک میایس��تاد ارز دریافت نمیکرد؟ این در حالی
است که تصمیم گیرندگان اقتصادی ما از همه چیز با
خبر بودهاند و آنها بهتر از ما میدانستهاند که غربیها
میخواهند فش��ارها را بر ما بیش��تر کنند .مثال االن
زمزمه این اس��ت که در قطعنامه بعدی از ارسال هر
نوع کاالی صنعتی به ایران جلوگیری کنند .خب اینها
احتماالتی هس��ت که باید توسط یک تیم اقتصادی
بررسی ش��ود .ما در طول  ،3چهار سال گذشته کل
کاالهای سرمایهای که وارد کرده ایم واقعا چقدر بوده
اس��ت؟ این کاالهای سرمایهای چه در ماشین آالت،
چه در کشاورزی ،معدن و راه سازی تقریبا هیچ بوده
اس��ت .اصال شما فکر کنید که ما مشکل کود ،بذر و
سم هم نداریم .ما االن در تولید محصوالت کشاورزی
با مشکل ماش��ینآالت هم روبهرو هستیم و نه تنها
در چند س��ال گذشته ماش��ینآالت مورد نیازمان را
وارد نکرده ای��م بلکه برای تامین لوازم یدکی همین
ماشینآالت فعلی هم با مشکل مواجه هستیم .آیا واقعا
نمیشد این مسائل را پیشبینی کرد و ماشین آالت
مورد نیازمان را در زمانی که مشکالت کمتری داشتیم
وارد میکردیم؟
خلیلی :اتفاقا غربیها این کار را انجام دادند .یعنی آنها
ه��ر وقت میخواهند تحریمی را اعمال کنند معموال
از  ،3چهار ماه قبل از آن دخایز نفتی خودش��ان را پر
میکنند و اعالم آمادگی میکنند.

حاال تاثیر افزایش ن�رخ ارز در صادرات چه بوده
اس�ت؟ ضمن اینکه به اعتقاد برخی کارشناسان
اقتص�ادی گرچه حج�م ص�اردات در این مدت
افزایش یافته اس�ت اما این ص�ادرات در نتیجه
فرایند تولید نبوده بلکه در واقع چوب حراجی بر
داراییها است .یعنی خیلی از فعاالن اقتصادی به
دلیل کاهش ارزش پولی ملی اقدام به فروش اموال
و داراییهای خود و تبدیل آن به دالر میکنند و
در واقع اصال صادرات حقیقی انجام نشده است.
خلیل�ی :بله اتفاقا این مس��الهای درست است که در

ح��وزه کاری ما هم دقیقا همینطور اس��ت .ما االن با
محدودی��ت در تولی��د ،واردات و تامین منابع مواجه
هستیم و الزم است که این عرصه را مدیریت کنیم.
به همین دلیل من معتقدم که اگر قرار باش��د دائما
بیاییم بر حجم صادراتمان که مثال افزایش داش��ته
تاکید کنیم و بعد هم نتیجه بگیریم که وضعمان خوب
است اصال کار درستی نیست .چرا که این صحبتها
ممکن اس��ت ما را از مشکالت اصلی و واقعیتی که با
آن روبهرو هستیم دور کند و به این وسیله فرصتهای
بسیار محدودی هم که ممکن است داشته باشیم را
از دست بدهیم.
حریری :ما برای حل مس��اله ارز اولین کاری که باید
انجام دهیم این است که طرف تقاضا را توجیه کنیم.
مس��ئوالن باید به مردم اعتماد کنند و به آنها بگویند
که اقتصاد م��ا در چه وضعیتی قرار دارد تا آنها هم با
مس��ئوالن همکاری کنند .چنانچه در زمان جنگ با
همین مردم کش��ور تنها با حدود  6تا 7میلیارد دالر
اداره میشد .ما در سال  83با کمتر از  32میلیارد دالر
شاهد اداره کشور بودیم .اما اگر االن میبینیم بهرغم
افزایش درآمدهای نفتی دارای مشکالت عدیده ارزی
هستیم بخشی از آن به دلیل افزایش تقاضای جامعه

برای مصرف کاالس��ت که حتما میتوان این حجم از
تقاضا را تعدیل کرد .راهش هم این است که مردم از
وضعیت حساس کنونی مطلع بشوند.

مساله دیگری که در راستای مدیریت ارزی کشور
در دس�ت اجرا قرار گرفته اعالم ممنوعیت یک
سری کاالهای خارجی برای واردات است و دولت
اقدام به اجرایی کردن آن کرده است.
حری�ری :بله طبق برنامههای قانون چهارم و قانون

پنج��م که قانون پنجم هنوز هم جاری اس��ت نباید
به جز موان��ع تعرفه ای ،مانع دیگری ب��رای واردات
ق��رار دهیم .اما دولت ای��ن کار را کرد .بخش زیادی
از تصمیماتی که این روزها چه در بخش ممنوعیت
ص��ادرات و چه در بخش ممنوعی��ت واردات گرفته
میش��ود مغایر با قانون است .طبق قانون برنامه که
قانون اصلی اس��ت و حتی قوانین بودجه هم نباید با
این قانون مغایرت داشته باشد ،دولت حق ندارد این
اقدامات را انجام بدهد و مثال لیس��تی از کاالها را در
فهرست کاالهای ممنوعه برای واردات قرار دهد .البته
همینجا بگویم از مجلس انتظار میرود که از اجرایی
کردن دس��تورالعملهای دولت که با قانون مغایرت
دارد جلوگیری کند و این چیزی اس��ت که اخیرا به
برخی از دوستانم در مجلس گفتهام .اما متاسفانه جو
روانی به گونهای است که مجلس هم عکس العملی
نشان نمیدهد و انگار نمایندگان نگران هستند اگر
جل��وی مصوبات غیرقانونی دولت را بگیرند متهم به
طرفداری واردات ش��وند .در صورتی که من معتقدم
نگاه به واردات ما چندان دقیق نیس��ت و کسانی که
از واردات اب��راز نگران��ی میکنند خیلی متوجه نوع
کاالهای وارداتی نیستند .شما توجه داشته باشید که
تنها  12درصد از واردات ما ش��امل کاالهای مصرفی
میش��ود و مابقی آن را کاالهای سرمایهای ،ماشین
آالت ،کاالهای اساسی ،واسطهای و مواد اولیه تشکیل
میدهند .در واقع ش��اکله واردات ما چندان مصرفی
نیس��ت .به بیان دقیقتر تمام کاالهای مصرفی که
از طریق مجاز وارد کش��ور میشوند در سال عددی

کمتر از یکصد میلیون دالر است و این عدد در حجم
واردات حدود هفتاد میلیارد دالری ما در سال چندان
قابل توجه و نگران کننده نیست.
در کش�ور ما چقدر ظرفیت تولید برای کاالهایی
که واردات آنها ممنوع اعالم ش�ده وجود دارد و
اگر این ظرفیت مناسب نباشد چقدر ممکن است
که این مساله به فرصت و بستری برای واردات زیر
زمینی و قاچاق فراهم شود؟
حریری :نکته درس��ت همین اس��ت .روند موجود در

حال فراهم کردن تس��هیالتی برای قاچاقچیان است.
توجه داشته باش��ید که در کاالهایی که واردات شان
ممنوع شده ،ش��کل اصلی آنها کاالهای گران قیمت
و درعی��ن حال س��بک وزن و کم حجم اس��ت که از
آنجمله میتوان به مواد آرایشی ،بهداشتی ،موبایل،
لپتاپ ،آیپد و غیره اشاره کرد که اتفاقا بازار تقاضای
این کاالها هم بس��یار زیاد است .چنانچه همین االن
هم شاهد هستیم که با وجود همه افزایش قیمتی که
مثالآیپد داش��ته اما هنوز تقاضای آن در بازار وجود
دارد و فروش کاالهایی از این دست همچنان باال است.
این مساله نشان میدهد که در آینده بسیار نزدیکی
همه این کاالها به سادگی به صورت قاچاق وارد کشور
میشوند و متاسفانه ش��کل تصمیمگیری اقتصاد ما
بیتوجه به آسان کردن فعالیتهای قاچاقچیان است.
نکته دیگری که الزم است به آن اشاره کنم صدمهای
اس��ت که تولید ما از ممنوعیت واردات برخی از این
کاالها خواهد خورد .مثال یک��ی از این اقالم ،پروفیل
روکشدار اس��ت که ممنوع شده و جالب اینکه ما در
کشور اصال تولید پروفیل روکشدار نداریم .حاال شما
حساب کنید که کل این در و پنجرههای دوجداره غیر
یو.پی.سی از پروفیل روکش داری ساخته شده که از
طریق واردات به صنعت در و پنجره سازی ما میرسد.
با اعمال این ممنوعیت حاال باید کس��انی که این در
و پنجرههای دوجداره را تولید میکنند کارخانهشان
را ببندن��د و آن وقت نام این کار میش��ود حمایت از
تولید ملی؟

یک مرتبه
بخشنامهایاعالم
میشود که در آن
صادرات برنج،
روغن ،شکر و
کاالهای اساسی
ممنوع است .ما
هم میپذیریم که
این ممنوعیت در
شرایط اضطراری
درست است اما
معنای آن این است
که ما یک بازار
بزرگ صادراتی را
از دست میدهیم
و انگیزه شدیدی
برای قاچاق این
کاالها از داخل
کشور به وجود
میآید

نگر
آینده
شماره شانزدهم  /آذر و دی 91

خلیل�ی :ما اولویت بندی کاالهای وارداتی را به لحاظ
زمانی خیلی دیر انجام دادیم و این اقدامات کنترلی را
بای��د خیلی زودتر و از همان زمان که غرب اعالم کرد
قص��د دارد تحریمهای جدیدی علیه ما تصویب کند
انجام میدادیم .ضمن اینکه همینجا باید عرض کنم
که من برخ�لاف آقای حریری با خیلی از اقالمی که
ممنوعیت آنها برای واردات اعالم ش��ده است موافقم
و البت��ه معتقدم که این ممنوعیته��ا دالیل خاص
خودش را دارد .به هر حال االن ما بخواهیم با نخواهیم
با یک محدودیت شدید در منابع ارزی مواجه شدهایم
و طبیعی اس��ت که بر اس��اس اولویتبندی که انجام
دادهایم از واردات یک سری کاالها ممانعت کنیم.
حریری :اما من معتقدم که این اولویتها را یک دیدگاه
ی��ا یک تربیت تعیین کرده که مثال میبینیم واردات
قهوه ممنوع اعالم شده اما واردات چای همچنان آزاد
است.
خلیل�ی :ما باید بپذیریم که ب��ه هر حال محدودیت
داریم و االن دست کم من با این مساله مشکلی ندارم.
اینکه میگویم مشکلی ندارم نه به لحاظ شخصی بلکه
به لحاظ منطق اعمال این اولویت بندیهاست .آنچه
برای من مس��اله است این اس��ت که ما برای کنترل
محدودیتهای��ی ک��ه از چند ماه پیش ب��ه راحتی
قابل پیشبینی ب��ود فرصتهای زمانی خودمان را از
دس��ت دادیم .برای مثال اولین تحریمها در خصوص
کشتیرانی بود .اما متاسفانه وقتی تحریم کشتیرانی
مطرح ش��د ما به جای اینکه به دنب��ال راههای دور
زدن این تحریمها و اس��تفاده از توان کشتیرانی خود
برویم ،آمدیم به صورت بخشنامهای اعالم کردیم که
فالن کاالها باید فوب خریداری شود و این تصمیمی
نادرست بود .این تصمیماتی بود که در سال  89اتخاذ
ش��د و تبعات آن را ما در س��ال  90درک کردیم که
واردات کاال به شدت محدود شد .در واقع ما باید نوع
نگاهمان را به تحریم عوض میکردیم که متاسفانه این
کار را انجام ندادیم و امروز با تاخیر چندین ماهه تازه
در صدد تعیین اولویت و اعمال آن هستیم .همچنین
اگر اعمال محدودیتهای جدید بخواهد فرصت تازهای
برای قاچاق فراهم کند گذشته از آسیبهایی که به
اقتصاد کشور وارد میکند ،ممکن است برای سالمت
مردم هم تهدید باش��د .وقتی بخشی از کاالها مانند
لوازم آرایشی و بهداشتی نتواند به صورت رسمی وارد
کشور شود ،ممکن است تقاضای این کاالها از طریق
قاچاقی عرضه شود که شاید دارای استانداردهای الزم
نباشد .ضمن اینکه فراموش نکنیم که سالمت جامعه
در مورد مصرف بخشی از کاالها به هیچ وجه شوخی
بردار نیست و اگر این کاالها به صورت قاچاق عرضه
شود قطعا هیچ نظارتی نمیتواند بر آنها وجود داشته
باشد و این مساله هم متاسفانه در تعیین اولویت برای
کاالهای وارداتی مغفول مانده است .مساله دیگری که
به نظرم در این ش��رایط مورد بی توجهی قرار گرفته
استوار سازی ظرفیتهای تولید ما است .در طول این
سالها خیلی افتتاحیه داشته ایم .در دوران سازندگی،
اصالحات و دولت عدالتمحور ش��اهد قیچی کردن
روبانه��ای متعدد بودهای��م و همین قیچی کردنها
بوده که باعث ش��ده  88درص��د واردات  70میلیارد
دالری ما کاالی واسطهای باشد که در صنعت و تولید
از آن اس��تفاده میکنیم .خالصه کنم ،ما میپذیریم

که در ش��رایط اضطراری قرار داریم .اما در عین حال
باید توجه داشته باش��یم که حوزه بزرگی از اشتغال
در نتیجه همین ش��رایط اضطراری تهدید میشود.
یعن��ی محدودیت تولی��د ،واردات و صادرات قطعا به
بیکاری بسیاری از کسانی که در بخشهای مختلف
اقتصادی فعال هستند منجر خواهد شد .به خصوص
که ما خودمان را رتبه هجدهم اقتصاد در دنیا معرفی
کرده ایم وبخش خدمات را هم به عنوان تولید در نظر
گرفته ایم .وقتی که واردات قهوه و پودر کاکائو ممنوع
میش��ود اولین اتفاقی که میافتد این است که آقای
حریری دفترش تعطیل و به واسطه این تعطیل شدن
نیروهایی که در آن مشغول بودند بیکار میشوند.
حریری :حاال اگر تعطیل هم نشود دست کم در همان
قدم اول من باید نیروهای خودم را تعدیل کنم.
خلیلی :باال رفتن سطح بیکاری در کشور میتواند به
افزایش آسیبهای اجتماعی منجر شود .من نمیدانم
االن واقع��ا قوه عاقله تصمیمگیر اقتص��ادی ،برنامه و
فک��ری برای این مس��ائل دارد یا ن��ه .ما  12میلیارد
دالر واردات کااله��ای گروه اول را داریم که تا س��ال
گذش��ته تنها  20درص��د آن را دولت وارد میکرد اما
در ش��رایط ویژه دولت میگوید که خودم این کاالها
را ب��ا ارز  1226تومان��ی وارد میکنم .توجه داش��ته
باش��یم که بخش بزرگی از این واردات قبال توس��ط
بخش خصوص��ی و نیروهای کار آنها انجام میش��د.
ش��کی نیس��ت ما در ش��رایط اضطراری قرار داریم و
ش��اید ناگزیر از اتخاذ چنین تصمیماتی باشیم اما در
عین حال الزم اس��ت که دول��ت باالخره برای نیروی
کاری که تا چندی پیش در این حوزه مش��غول بوده
فکری بکند .نکته دیگری که اینجا وجود دارد اصراری
است که برای واردات این کاالها با ارز مرجع میشود
و من هم میپذیرم .منتها باید توجه داشته باشیم که
واردات این کاالها با ارز مرجع به معنای این است که
اختالف قیمت کاالهای تولید شده با قمیت وارداتی
آن بس��یار قابل توجه میشود .یعنی من میبینم که
قیمت تمام شده کاالیی که تولید کردهام مثال  3هزار
تومان است و در آن طرف مرز قیمت فروش همان کاال
 2دالر اس��ت که میشود  6هزار تومان .طبیعی است
که این مساله خیلیها را تحریک میکند تا این کاال را
خریداری کنند و در کشور همسایه به فروش برسانند.
بعد هم یک مرتبه بخشنامهای اعالم میشود که در آن
صادرات برنج ،روغن ،شکر و کاالهای اساسی ممنوع
است .ما هم میپذیریم که این ممنوعیت در شرایط
اضطراری فعلی درس��ت است اما معنای آن این است
که ما یک بازار بزرگ صادراتی را از دست میدهیم و
از طرف دیگر انگیزه ش��دیدی برای قاچاق این کاالها
از داخل کش��ور به وجود میآید .بعد از یک س��ال و
نیم که از اجرای طرح هدفمندی یارانهها گذشته این
طرح کامال بی معنی شده و همهجا با یارانه روبروییم.
مصداق آن ارز  1226تومانی است.
حریری :در لیس��ت کاالهایی ک��ه واردات آن ممنوع
اعالم ش��ده اجناسی به چش��م میآید که ممنوعیت
وارداتش��ان عجیب است .یکی از این کاالها محافظ
بهداشتی (کاندوم) است که ما اساسا تولید داخلی آن
را نداریم .حاال من نمیدانم اگر واردات چنین کاالیی
ممنوع شود واقعا چقدر مشکالت بیماری و معضالت
اجتماعی ما افزایش خواهد یافت.
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اقتصاد سیاسی ارز
مضرات و منافعی که انحصار نسبی عرضه ارز توسط دولت به همراه دارد
اکنون حداقل دو دهه از زمانی که دستکاری نرخ ارز
تبدیل به یکی از کانونهای اصلی بازتولید دورههای باطل
توسعه نیافتگی در ایران شده است میگذرد .تا قبل از این
نقطه عطف یعنی آغاز اجرای برنامه تعدیل ساختاری در
اقتصاد ایران مباحثی که در این حوزه مطرح بود عمدتا
جنبه نظری داشت و در سطوح روشنفکری و کارشناسی
گاه و بیگاه درباره آن بحث میشد و مطالب و شواهدی
له و علیه آن مطرح میگردید.
تا قبل از س��ال  1369مهمتری��ن وجهی که در این
زمین��ه بحثهای��ی را مطرح ک��رده و ش��واهدی را از
تجربهه��ای تاریخی ایران در این زمین��ه ارائه کرده بود
کتاب ارزندۀ بانک مرکزی و تجربیات پولی ایران نوشتۀ
دکتر هوشنگ شجری استاد گرامی و بازنشسته اقتصاد
در دانش��گاه اصفهان بود .این کتاب که در واقع نس��خه
تکمیل ش��دۀ رس��الۀ دکتری این پژوهش��گر ارجمند
کشورمان محسوب میشود ،جامعترین اطالعات را در
این زمینه در دسترس عالقهمندان به کار جدی علمی
قرار میدهد .به گواه مستندات این کتاب ،جز چند مورد
بسیار استثنایی ،سقف نوساناتی که ارزش پول ملی ایران
در تجربههای تاریخی خود مشاهده کرده بود به ندرت از
مرز 30درصد عبور کرده است .یکی از آن موارد استثنایی
که میزان تضعیف ارزش پول ملی از این حد فراتر رفته،
ب��ه تجربه دوران پس از جنگ جهانی دوم باز میگردد.
ماجرا از این قرار بود که در جریان اشغال ایران در دورۀ
جنگ جهانی دوم متفقین متعهد ش��ده بودند که اگر
ایران هزینههای اش��غالگران را در درون ایران تا پایان
جنگ برعهده بگیرد ،آنها حتما در دوره پس از جنگ
طلبهای ایران را پرداخت خواهند کرد .از آنجا که طرف
حساب ایران در آن ماجرا دولت انگلیس بود ،آنها پس
از جنگ پیغ��ام دادند در صورتی که ایران رابطه برابری
پول خود را از طریق دو برابر کردن ارزش پوند استرلینگ
تغییر دهد ،آنها آمادگی دارند که کل طلبهای ایران
را یکجا پرداخت کنند .ش��دت قباحت و ظالمانه بودن
این پیشنهاد به حدی است که حتی همایون کاتوزیان
را به شدت عصبانی کرده است .وی که در کتاب اقتصاد
سیاسی ایران بس��یار تالش کرده موضعی آرام و نسبتا
جانبدارانه بابت مداخلههای انگلستان در ماجرای رضاشاه
داشته باش��د در مورد این پیشنهاد انگلستان که جامه
عمل نیز پوشید به اندازهای عصبانی میشود که این رفتار
را به رفتارهای راهزنان تشبیه میکند و به شدت به آن
میتازد.
در سال  1365که کشور یکی از بدترین دورانهای
تاریخ اقتصادی خود ،طی سالهای پس از انقالب اسالمی
را تجربه میکرد ،بطوری که از یک س��و قیمت نفت در
بازارهای جهانی به طرز بیسابقهای سقوط کرده بود و از
س��وی دیگر استراتژی صدام حسین و همپیمانان او به
تخریب بنیه تولیدی کش��ور و نابود کردن ظرفیتهای
ی ما متمرکز ش��ده بودند کس��انی با انگیزههای
تولید 
متفاوت پیشنهادی را نزد امام خمینی (ره) مطرح ساخته

بودند که مدعی بود میتواند تنزل بس��یار شدید مقدار
ارز در اختیار مدیریت اقتصادی کش��ور را به سهولت و
بدون هزینه با تغییر قیمت آن جبران کند .آن بزرگوار
در واکنش به این پیشنهاد از سران سه قوه و نخستوزیر
وقت خواس��ت که ارزیابی کارشناس��ی خود را در مورد
این پیش��نهاد تهیه و در شورای عالی پشتیبانی جنگ
به بحث بگذارند .دیدگاههای کارشناسی دستاندرکاران
و مشاوران کشور در مجموع آثار منفی این اقدام را بسیار
فراتر از دستاوردهای مثبت احتمالی آن ارزیابی کردهاند و
بنابراین پیشنهاد مزبور رد شد و اقتصاد ایران از یک خطر
به مراتب مهلکتر از دو عارضه رخ نموده در سال 1365
به سالمت جست.
ایده مزبور اما در میان مدیریت اقتصادی کشور در دوره
پس از جنگ مقبول واقع شد و در نتیجه در یک فاصله
نه چندان دور از دوران مسئولیت این افراد در همان گام
نخس��تین نرخ رسمی ارز در معرض یک افزایش تقریبا
 1500درصدی قرار گرفت .اغواگری تئوریک این اقدام
نزد مدیریت اقتصادی وقت کش��ور ب��ه اندازهای بود که
آنها گمان میکردند با این کار شجاعانه و بیپروای خود
همه قفلها و مواضع توس��عه ایران را یکجا کنار زدهاند.
ش��رح مختصری از انبوه تص��ورات و توهمات مدیریت
اقتصادی کشور در آن دوران در سال  1376در مقالهای
با عنوان «تحلیل عملکرد سیاستهای تعدیل اقتصادی»
توسط مسعود نیلی مطرح شده است .این مقاله در کنار
هفت مقاله دیگ��ر در کتابی با عن��وان «اقتصاد ایران»
توسط موسس��ه عالی پژوهش در برنامهریزی و توسعه
انتشار یافته است .گمان اینجانب این است که مطالعه
این مقاله برای همه کسانی که صرف نظر از مالحظات
اقتصاد سیاسی و منافع فردی و باندی هم چنان بر طبل
تضعیف ارزش پول مل��ی و افزایش نرخ ارز میکوبند و
گم��ان بر آن دارند که از این طریق خیری برای اقتصاد
ایران حاصل میش��ود در بردارندۀ وسوسههای بزرگی
است .در این مقاله که البته کاستیها و لغزشهای جدی
و مهم��ی نیز دارد اما بیان تجرب��ه مزبور از زبان یکی از
دس��تاندرکاران اصلی برنامۀ شکس��ت خوردۀ تعدیل
ساختاری آن را قابل اعتنا میسازد ،نکاتی از آن تجربه
ذکر شده که بس��یار پندآموز است .به ویژه مطالبی که
تحت عنوان مراحل اجرایی تضعیف ارزش پول مالی از
صفحه  369کتاب مزبور تا پایان این مقاله آمده است،
به خوبی نشان میدهد که میان استنباطها و ادعاهای
طرفداران دو آتشه این سیاست و واقعیتهای اقتصادی
ایران در آن دوران چه فاصله عظیم و ش��کاف هولناکی
وجود داشته است .و البته شرح مسبوطتر آنچه که این
خطای راهبردی بر س��ر اقتصاد و توس��عه ایران آورده
است مس��تلزم مراجعه به گزارشهای اقتصادی ساالنه
منتشره توس��ط سازمان برنامه و بودجه سابق است .در
این گزارشها به تفصیل نشان داده شده است که چگونه
این کار ضربههای هولناکی به تولید ملی وارد ساخته و از
جمله نرخ رشد ارزش افزودۀ بخش صنعت را در برخی از

سالهای آغازین دهه  1370منفی نموده است .بطوری
که به گواه اسناد پیوست الیحه برنامه سوم ،تا سالهای
پایانی دوره برنامه دوم توسعه کشور نیز بخش صنعت از
این ضایعه نتوانسته کمر راست کند .در صفحات  48و
 49جلد دوم از پیوس��ت شماره  2الیحه برنامه سوم به
صراحت از پدیده بحران در سرمایهگذاری صنعتی کشور
نام برده شده و تصریح میشود که طی سالهای برنامه
دوم به طور متوسط ساالنه حدود 9/6درصد رشد منفی
سرمایهگذاری در بخش صنعت داشتهایم.
براس��اس مبانی نظری و نیز شواهد تجربی بیشمار
نشان داده شده که آسیبپذیری نسبی بخش کشاورزی
در برابر شوکهای وارده به قیمتهای کلیدی به مراتب
بیش��تر از بخش صنعت است و برای این آسیبپذیری
فزونتر حداقل هفت گروه اس��تدالل در ادبیات موضوع
مطرح است که در اینجا از ذکر آنها خودداری میشود
و عالقهمن��دان میتوانن��د به وی��ژه به پدی��ده بحران
مکانیزاسیون در بخش کشاورزی در سالهای میانه دهه
 1370توسط سازمان برنامه و بودجه وقت در گزارشی
با همین عنوان انتش��ار یافته است مراجعه نمایند .ذکر
این نکته نیز خالی از فایده نیست که در آن گزارش تنها
به یک جنبه خ��اص از ضربههای مهلکی که بر بخش
کشاورزی و توسعه روستایی کشور وارد شده پرداختهاند
و عالقهمندان میتوانند ب��ه گزارشهایی که در همان
ایام در معاونت برنامهریزی وزارت جهاد سازندگی سابق
انتش��ار یافته مراجعه نمایند تا درک واقع بینانهتری از
آنچه که بر سر کشاورزان و روستاییان ما آمده است پیدا
کنند .کافی است توجه داشته باشیم که برای مثال میزان
مهاجرت روستایی در این دوره رکورد ،مهاجرت روستایی
پس از مرحله اول اصالحات ارضی در دوره قبل از انقالب
را شکس��ت با این تف��اوت که در م��وج اخیر مهاجرت
روس��تایی برخالف تجربه اصالحات ارضی روستاییان
که به کل��ی دل از عالیق خود کنده و اقتصاد ملی را با
بیسابقهترین تجربۀ رشد تعداد روستاهای متروکه کشور
مواجهساختند.
ام��ا در این میان تلخترین قس��مت ماج��را به مالیه
دولت مربوط میش��ود چرا که انگی��زه اصلی دولتها
در نشان دادن تمایل به اجرای این سیاست ،همواره در
سالهای اخیر سر و س��امان دادن به مالیه نامتعادل و
همراه با کسریهای عظیم بوده است .گرچه معموال به
این واقعیت کمتر اشاره میشود و طرفداران این سیاست
در درون دولت س��عی میکنند به س��بک تجربهای که
ت
در م��وج اخیر ش��وک درمانی و افزایش ش��دید قیم 
حاملهای انرژی ش��اهد بودهای��م اصل ماجرا را کتمان
کرده و س��وداهای دیگر به عنوان نیروی محرکه اصلی
معرفیکنند.
ص��ورت ظاه��ر ماجرا از ای��ن قرار اس��ت که دولت
انحصارنس��بی عرضه ارز را در اختی��ار دارد و اگر مقدار
ارز در اختیار دولت به قیمتهای گرانتر فروخته شود
ضرورتا به معنای افزایش بس��یار چشمگیر منبع مالی

در یک شرایط
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سیاست زده
همگان باید از
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دولت و غلبه بر پدیده کسری بودجه مزمن خواهد بود.
در ای��ن زمینه به ویژه ش��واهد من��درج در گزارش
اقتصادی در س��ال  1373خواندنی و عبرت آموختنی
اس��ت .در صفحه  76این گزارش تصریح شده که طی
س��الهای  1368تا  1373نرخ رش��د قیمت کاالهای
سرمایهای در مقایسه با کاالها و خدمات مصرفی بیشتر
بوده است و در ادامه می افزاید که با توجه به اینکه دولت
در اقتصاد ایران عالوه بر اینکه بزرگترین س��رمایهگذار
اس��ت بزرگترین مصرف کننده نیز به ش��مار میآید .از
همین رو در صفح��ه  76تصریح میکند که در همین
دوره سبد مصرفی دولت در مقایسه با خانوارها از تورم،
آسیب بیشتری دیده است.
البته در صفحه  74همین گ��زارش نکتهای مطرح
ش��ده ک��ه به نظر میرس��د گر چ��ه در آن به س��بک
خاص گزارشهای رس��می مالحظه کاریها و محافظ ه
کاریهای آشکاری وجود دارد اما اطالعی را در دسترس
عالقهمندان و پژوهشگران اقتصاد ایران قرار میدهد که
به واقع عبرت آموز است .در صفحه مزبور تصریح شده که
شاخص ضمنی هزینههای معرفی دولت در سال 1372
نسبت به سال  1371بالغ بر 70درصد رشد داشته است
و مهمترین عامل آن در ادامۀ همین مطلب فروش بخش
بزرگت��ری از درآمدهای ارزی دول��ت به آنچه که نرخ
ش��ناور خوانده شده به عنوان عامل اصلی ماجرا معرفی
میشود.
هنگامی که به شاخص تورم در سال  1372مراجعه
میکنیم ،رشد  22/5درصدی سطح عمومی قیمتها در
آن سال نسبت به سال قبل مالحظه میگردد .این مساله
به آن معناست که آسیبپذیری دولت از سیاستهای
ت��ورمزا که مهمترین آنها طی دو دهه اخیر وارد کردن
شوکهای بزرگ به قیمتهای کلیدی نزدیک به 3/5
برابر نرخ کلی تورم اعالم ش��ده بوده اس��ت .از آنجا که
در صفحه  76همین گزارش تصریح شده که نرخ رشد
قیمت کاالهای س��رمایهای در دوره مزبور در مقایسه با
کاالهای مصرفی بیشتر از این بوده است ،خواننده آگاه
به وضوح در مییابد که گس��تره و عمق ضربهای که به
توانای��ی مالی دولت وارد میگردد تا چه اندازه اس��ت و
ناتوانی وحشتناک دولت از ناحیه این گونه سیاستها چه
لطمهای جبرانناپذیری بر شرایط حال و آینده اقتصاد و
توسع ه ملی تحمیل میکند .در آن سالها برای پنهان
کردن بخش��ی از آنچه که بر مالی��ه دولت از ناحیه این

سیاست مخرب وارد آمده ،تعریف کسری بودجه را تغییر
دادن��د و از آن دوره به بعد کس��ریهای دولت را به دو
قسمت مجزا از هم ،کسریهای مربوط به بودجه عمومی
و کسریهای مربوط به بودجه شرکتهای دولتی تقسیم
نمودند .در صفحه  34گزارش اقتصادی سال  1373آمده
اس��ت در حالی که مانده بدهیهای شرکتهای دولتی
به سیس��تم بانکی در سال  1367حدود  1028میلیارد
ریال بوده ،از آن سال تا سال  1373بدهیهای مزبور با
ح��دود  900درصد افزایش به رقم  9734میلیارد ریال
بالغ شده است.
این مس��اله به خوبی توهم آلود بودن بهبود کسری
مالی دولت از طریق ش��وک درمانی را نشان میدهد و
شاهد مثال زنده این مس��اله را میتوان در سند الیحه
بودجه سال  1391مالحظه کرد .جایی که دولت برای
پوشاندن هزینههای خود ارقامی را پیشبینی کرده است
که میبایس��ت از محل فروش اوراق مشارکت وامگیری
خارجی و وامگیری داخلی تامین ش��ود .اسناد پیوست
الحیه بودجه س��ال  1391نش��ان میدهد که مجموع
منابع پیشبینی ش��ده از این سه طریق که فقط برای
تامین نیازهای مالی دولت در سال  1391در نظر گرفته
شده معادل  2/4برابر سهم نفت در بودجه دولت در سال
مزبور بوده است.
با توجه به این مالحظات اس��ت که در یک شرایط
س��الم و غیر سیاس��ت زده همگان باید از خود بپرسند
که وقتی از این طریق ملت ضربههای سنگین متحمل
میشود ،بنگاههای تولیدی به بحران میافتند و دولت تا
این اندازه از رمق میافتد و در زمینه انجام ابتداییترین
مسوولیتهای قانونی احساس ضعف و ناتوانی میکند
پس چه کس��انی از این ماجرا سود میبرند؟ با توجه به
اینکه یافتن پاسخ برای این پرسش چندان دشوار نیست
از آشکار نمودن صریح برندگان این سیاست توهم آلود
و پر مخاطره صرف نظر میکنیم و به یک مستمس��ک
مهم که براساس آن کسانی بر طبل تضعیف ارزش پولی
و افزایش نرخ ارز میکوبند اشارهای گذرا خواهیم داشت.
مستمسک جدید مقایسۀ نرخ تورم در اقتصاد ایران طی
ده سالۀ اخیر به نرخ تورم شرکای تجاری کشور است.
شاید نیاز به توضیح نباشد که این طرز توصیه تراشی
ب��رای افزایش نرخ ارز از همان آغاز در درون خود حاوی
یک تناقض بزرگ است به این معنا که اگر بن مایه این
استدالل آن است که تورم نسبتا بیشتر ایران در مقایسه

با وضعیت تورم در کشورهای عمده طرف تجاری کشور
موجب تنزل توان رقابت اقتصادی کش��ور ش��ده است
باید پرس��ید که چرا برای جبران این ضایعه به یکی از
مخربترین و تورمزاترین سیاس��تهای شناخته شده
توصیه و تمسک میشود و اگر ماجرا چیز دیگری است
چه منعی وجود دارد که از بیان صریح خواستههای خود
اجتنابمیکنند؟
در تئوری گفته میش��ود فقط در صورتی که نرخ ارز
بر مبنای تئوری برابری قدرت خرید تعیین شود میتوان
به نرخ تورم به عنوان مبنای اصلی تعیین نرخ ارز تمسک
جس��ت .این در حالی است که در اقتصاد ایران هرگز نرخ
ارز بر مبنای مزبور تعیین نشده است .ضمن آنکه از منظر
ی نظریه برابری قدرت
روش ش��ناختی نیز فرضیه مبنای 
خرید وجود شرایط رقابت کامل در سطح اقتصاد ملی و کل
جهان است .چیزی که حتی در خواب و خیال شیفتگان
این نظریه نیز برای دنیای واقعی قابل تصور نیست.
به عالوه باید توجه داشته باشیم که همه محاسبههایی
که تاکنون در کش��ورمان براساس ضابط برابری قدرت
خرید ص��ورت پذیرفته حکای��ت از آن دارد که نرخ ارز
باید بسیار پایینتر از س��طح موجود باشد .ضمن آنکه
مالحظات و کاستیهای تکنیکی متعددی نیز در مورد
این نظریه موضوعیت دارد به عبارت دیگر عالوه بر آنکه
هیچ یک از مشخصههای شرایط رقابت کامل در اقتصاد
ایران وجود خارجی ندارد تعیین سطح قیمتها در نظریه
برابری قدرت خرید میبایست صرفا و منحصرا براساس
تغییرات قیمت کاالهای قابل مبادله باشد و نقش عوامل
غیراقتصادی اعم از تنگناهای س��اختاری و چالشهای
نهادی در تغییرات س��طح قیمتها صفر در نظر گرفته
میش��ود .هم چنی��ن در این نظریه ب��ه تعارض منافع
گروهه��ای اجتماعی فقیر و غنی از ش��وکهای تورمی
توجه نش��ده و تاثیرپذیری همه گروههای اقتصادی –
اجتماعی از تورم نیز یکسان در نظر گرفته میشود.
واقعیت این است که بطور مشخص از سال  1372به
بعد همواره ارزبری تولید در کشورمان رو به افزایش داشته
اس��ت ،بنابراین مولدها نفعی در افزایش نرخ ارز ندارند.
اوصاف آثار این سیاست بر سرنوشت مصرفکنندگان و
حالیه دولت نیز گفته شد .پس بار دیگر همه باید از خود
بپرسیم که چه کسانی از تشدید بیثباتیها در اقتصاد و
جامعه ایران نفع میبرند و آنها برای پیشبرد و اهداف
خود و شرایط کنونی ایران چقدر زور دارند؟
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وقتی اقتصاد کشور دالری میشود
قربانیان اصلی شرایط غلبه تورم رکودی بر اقتصاد نیروی کار بالقوه جامعه است
كاهش ارزش پ��ول ملي به معنی افزايش نرخ برابري
قيمت ارزهاي خارجي در مقابل پول ملي است .درواقع
تورم ب��اال و مزمن علت اصلی تضعیف پول ملی یا به
عبارت دیگر افزایش قیمت ارزهای خارجی در مقابل
پول ملّی است و وقتی نرخ تورم شتاب میگیرد مردم
برای حف��ظ قدرت خرید پول خ��ود ،آن را تبدیل به
داراییهای دیگر از جمل��ه ارزهای خارجی میکنند.
تورم حاد و مستمر و ترجیح مردم به تبدیل پول ملی
به ارزهای خارجی منجر به شکلگیری پدیده دالری
شدن اقتصاد میشود .دالری شدن اقتصاد به وضعیتی
اطالق میش��ود که در آن یک پول خارجی (در ایران
عمدتاً دالر آمریکا) به عنوان یک واحد حساب ،ذخیره
ارزش ،و یک وس��یله مبادله ،همراه با پول داخلی و به
عنوان جایگزین آن ،مورد استفاده قرار میگیرد.
كاهش ارزش پ��ول ملی ميتواند ب��ه دو دليل اتفاق
بيفتد:
الف -كاهش ارزش پول ملي به صورت اختياري توسط
دولت در راستای تحقق اهداف زیر انجام میشود؛
-1افزايش ص��ادرات كااله��اي توليدي(غير نفتي) و
خدمات كشور از طريق افزايش امكان رقابت به واسطه
كاهش قيمت كاالها و خدمات داخلي در بازارهاي بين
المللي.
-2جذب توريس��ت و گردشگران خارجي به كشور به
واس��طه كاهش هزينههاي توريست(گردشگري) در
داخل در مقايسه با ساير كشورهايي كه امكان جذب
توريست دارند.
در اين دو حالت معموال دولتها آگاهانه و با اراده اقدام
به كاهش ارزش پول مل��ي در مقابل ارزهاي خارجي
ميکنند زيرا منافعي كه به واسطه اين اقدام به كشور
وارد ميشود بيش از زيانهايي است كه كشور متحمل
ميشود.
ب -كاهش ارزش پول ملي به واس��طه مش��كالت و
بحرانهاي اقتصادی در كش��ور به وجود ميآيد اتفاق
ميافتد .كاهش ارزش پول ملي در اين حالت اختياري
نيس��ت و مشكالت و بحرانهاي اقتصادي و سياسي
اين شرايط را به كشور به صورت اجبار تحميل ميکند
و درنتیج��ه نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی تعیین
کننده قیمت کاال وخدمات میشود.
تاقبل از س��ال 1369دولتهای وقت به هنگام تقدیم
الیحه بودجه با توجه به اینکه بزرگترین منبع درآمدی
کشور منابع ارزی ناشی از فروش نفت بوده و از طرفی
واردات نیز از طریق همین ارزهای نفتی صورت میگیرد،
تاکید داشتند تا نحوه تخصیص دالرهای نفتی از چشم
نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی پنهان نباشد .در
سال  69با این استدالل که وارد کردن ارزهای خارجی
در ردیفهای بودجه میتواند نشان از خدشهدارشدن
و تهدید استقالل کشور باشد – استداللی که به ظاهر
مورد موافقت شورای نگهبان قرار گرفت  -عمال بودجه
دالری یا ارزی از لوایح بودجههای سنواتی حذف شد و

درواقع شکل ظاهری وابستگی به دالر از بین رفت.
اما دالری ش��دن در اقتصاد ایران متاسفانه کم وبیش
به ش��کل مالیمی همواره وجود داشتهاست .در حالی
که پول ملی در جریان اس��ت اما متناسب با تغییرات
نرخهای ارز مبادله میشود .بس��یاری از اقتصاددانان
علت اصلی دالری شدن اقتصاد به ویژه در ماههای اخیر
که منجر به کاهش شدید ارزش پول ملی شدهاست را
ناشی از تورم لجام گسیخته ارزیابی میکنند.
در چنین شرایطی کنترل نرخ تورم به تثبیت نرخ ارز
در داخل کشور بستگی دارد و این به نوبه خود به میزان
پشتیبانی ارز خارجی ،به عنوان مثال دالر از پول ملی ،
یا به عبارت دیگر به میزان ذخایر ارزی بستگی دارد.
به هرح��ال میتوان پیامدهای دالری ش��دن اقتصاد
کشور را چنین برشمرد:
-1یک��ی از پیامدهای دالری ش��دن در اقتصاد ایران
رشد جهشی نابرابریهای اقتصادی -اجتماعی است.
گروههای با درآمدهای ثابت و کم اصلیترین قربانیان
تورمهای مزمن و باال هستند .در شرایط تورمی ،ثروت
صاحبان داراییها با افزایش تورم تعدیل میش��ود اما
گروههای عظیمی از جامعه و از جمله کارگران که فاقد
داراییهای ملموس هستند بازنده اصلی تورم خواهند
بود.همچنین افزایش شدید قیمتها نیازهای اساسی
همچون مسکن را برای طبقات کم درآمد به یک رویا و
یک آرزو تبدیل میکند.
-2عدم افزایش دستمزدها طی سالیان طوالنی ،رکود
تورمی خوانده میشود و درنتیجه آن تشکیل خانواده،
به عنوان یک نیاز اساسی برای جوانان ،طبقات متوسط
و پایین درآمدی را به دلیل ناتوانی از خرید و حتی اجاره
مسکن بسیار مش��کل خواهد کرد .پیامد آن میتواند
منجر به تشدید بسیاری از بحرانها و ناهنجاریهای
اجتماعی شود.
-3از سوی دیگر دالئل برشمرده در شکلگیری وضعیت
اقتصادی کشور خود میتواند از مهمترین عوامل اصلی
مهاجرتهای گسترده بزرگترین و گرانبهاترین سرمایه
انس��انی از کشور باشد که در س��الهای اخیر به یک
پدیده بیسابقه و خطرناک برای امنیت اقتصادی کشور
تبدیل شدهاست .بهطوری که یک عضو شورای عالی
ایرانیان اخیر اظهار داش��ته که پنج میلیون ایرانی به
خارج از کشور رفتهاند که حدود هفت درصد جمعیت
کشور را تشکیل میدهد.همچنین این مقام مسئول
اظهار میدارد بیش از  ۵۰هزار نفر از ایرانیان در آمریکا
عضو هیات علمی دانشگاهها هستند ،ضمن اینکه بیش
از  ۱۰۰هزار نفر از پزشکان زبده و ماهر ایرانی در خارج
از کشور مشغول فعالیت هستند .این مقام مسوول با
اشاره به اینکه ایرانیان خارج از کشور در حوزه آیتی،
فناوری الکترونیک ،اکتشافات و اختراعات سهم قابل
مالحظهای را از آن خود کردهاند ،یادآور ش��ده که در
کش��ور مالزی حدود  ۱۶۰مورد اختراع و اکتش��اف از
سوی ایرانیان مقیم این کشور به ثبت رسیده است.

-4از جمل��ه عوارض و آثار مخ��رب دیگر در خصوص
دالری ش��دن اقتصاد یا به عبارتی كاهش ارزش پول
ملي آثار زيانبار آن بر مقوله اشتغال نيروي كار (مولد)
كشور است كه اين عوارض به طور خالصه در دو بخش
از نظر میگذرد:
الف) درآمدهاي ارزي(منافع اقتصادي):در ايران چون
بخش اعظم صادرات كشور را نفت و گاز و پتروشیمی
و دیگر مش��تقات آن تش��كيل ميده��د و به تبع آن
ص��ادرات كاالهاي توليدي غير نفتي س��هم اندكي را
به خود اختصاص دادهاس��ت و از سوی دیگر موضوع
جذب توريست و گردشگر خارجي سهم بسيار ناچيزي
از درآمدهاي ارزي كشور را تشكيل ميدهد لذا كاهش
ارزش پ��ول مل��ي تاثير قابل مالحظ��هاي در افزايش
درآمدهاي ارزي كش��ور نخواهد گذاشت .ضمن اینکه
بسیاری از کاالهای صادراتی غیر نفتی هم باز منشا آن
دالرهای نفتی است.
ب) زيانهاي اقتصادي و مترتب بر كاهش ارزش پول
ملي را ميتوان به صورت زير خالصه کرد.
 -1تاثي��ر آن بر بهاي تمام ش��ده كااله��ا و خدمات
توليدي كشور :چون در جمهوری اسالمی ايران سهم
قابل توجهي از نهادههاي توليد در بخشهاي صنعتي،
كش��اورزي و حت��ي بخش نفت و خدم��ات از طريق
واردات تامين ميشود لذا كاهش ارزش پول ملي و يا
به عبارتي افزايش قيمت ارزهاي خارجي در مقابل پول
ملي باعث افزايش قيمت كاالهاي وارداتي (نهادههاي
توليدي) ميشود و از اين طريق بهاي تمام شده كاالها
و خدمات تولي��دي افزايش يافته و اين موضوع باعث
افزاي��ش تورم در داخ��ل و كاهش امكان صادرات آنها
از طري��ق كاهش امكان رقاب��ت كاالهاي توليد داخل
در بازارهاي جهاني خواهد شد.وحتي بخش نفت نيز
از طري��ق افزايش نرخ تورم و ب��ه تبع آن افزايش نرخ
خدمات و كاالهاي داخلي مورد نياز بخش نفت متاثر
شده و بهاي تمام شده استخراج هر بشكه نيز افزايش
خواهد يافت.
 -2تاثير بر اش��تغال :از سوي ديگر كاهش ارزش پول
مل��ي و افزايش قيمت تمام ش��ده كااله��ا و خدمات
توليدي داخلي باعث ايجاد تورم ناشي از افزايش فشار
هزينه در كشور میش��ود .بنابراین يكي از علل ايجاد
ت��ورم در داخ��ل ،افزايش قيمت تمام ش��ده كاالها و
خدمات توليدي است كه اين تورم معموال در اقتصاد
كشور ساختاري شدهاست و خود باعث كاهش تقاضاي
كل در جامعه و ايجاد ركود توليد در بخشهاي صنعت
و كش��اورزي خواهد شد .به عبارت بهتر كشور گرفتار
معضل تورم ركودي خواهد شد كه رهايي از اين معضل
به راحتي و در كوتاهمدت امكانپذير نخواهد بود زيرا
تورم به بخش خارجي اقتصاد وابس��ته است و درواقع
بخش خارجي اقتصاد شرايط تورمي را به اقتصاد داخلي
تحميلمیکند.
در اي��ن حال��ت همانطور که توضیح داده ش��د اولين

چرا بازار سرمایه رشد شاخص خوبی دارد
و آیا این رشد در آینده ادامه مییابد؟
حمید میرمعینی  /مدرس بازارهای مالی

کارکرد و وظیفه
اصلی بازار
سرمایه،تامین
مالیبنگاههای
اقتصادیپذیرفته
شده در آن بازار
است به نحوی که
دارندگان وجوه
مازاد از طریق
سرمایه گذاری،
منابع مالی مورد
نیاز متقاضیان را
با نیت کسب سود
(بازده) تامین
میکنند

نگر
آینده

ش��اید تشبیه “جریان نقدینگی هوشمند” در اقتصاد به
“جریان آب روان” تشبیه دور از ذهنی نباشد .چرا که جریان
نقدینگی هوشمند همانند جریان آب روان به دنبال یافتن
بهترین مس��یر تا رس��یدن به مقصود است .مقصود جریان
نقدینگی در اقتصاد ،همان کسب بازده مناسب و در مواردی
حفظ ارزش دارایی است و بازارهای مختلف همانند بازار پول،
بازار سرمایه ،بازار کاال ،بازار ارز ،بازار طال و سکه ،بازار مسکن
و  ...مس��یرهای این جریان هس��تند .هر یک از این بازارها،
دارای خصوصیاتی از جمله  :عمق بازار (منظور تعداد فعاالن و
میزان گردش معامالتی است) ،سرعت نقدشوندگی ،تخصص
و مهارت ،سهولت دسترسی ،سهولت معامالتی ،مشروعیت،
جذابیت ،نحوه اطالع رسانی ،حساسیت و تاثیرپذیری از عوامل
محیطی(مانندعواملقانونی،سیاسی،اقتصادی،تکنولوژیکی،
فرهنگی  -اجتماعی و زیست محیطی) و  ...هستند که میزان
ریس��ک و بازده آن بازار را تعیین میکنند،البته در بازارهای
توسعه نیافته به دالیل متعدد از جمله عدم تقارن اطالعاتی
و ناکارا بودن بازارها ،بازده مبتنی بر رانت بس��یار باال بوده و
ارتباطی به س��مت و س��وی جریان نقدینگی عمده ندارد .
طی ماههای اخیر شاهد هجوم نقدینگی به بازارهای مختلف
بودهایم و هر یک از بازارها بازدهیهای غیرمعمولی به ثبت
رسانده اند به طوری که در یک بازه زمانی هشت ماهه ،بازار
مس��کن بازدهی حدود  40درصدی ،بازار ارز بازدهی حدود
 120درص��دی ،بازار پول بازدهی ح��دود  16درصدی ،بازار
سکه و طال بازدهی حدود  80درصدی و بازار سرمایه بازدهی
حدود  20درصدی داش��ته اند .نگارنده در این مجال قصد
ندارد به کیفیت و مفید یا مضر بودن این بازدهها برای اقتصاد
بپردازد بلکه قصد بر این است دالیل رشد یکی از این بازارها،
یعنی بازار سرمایه ،مورد ارزیابی قرار گیرد .کارکرد و وظیفه
اصلی بازار سرمایه ،تامین مالی بنگاههای اقتصادی پذیرفته
ش��ده در آن بازار اس��ت به نحوی که دارندگان وجوه مازاد
از طریق س��رمایه گذاری ،مناب��ع مالی مورد نیاز متقاضیان
را با نیت کس��ب س��ود (بازده) تامین میکنند .از طرفی هر
مورد س��رمایه گذاری یا س��هام بنگاه اقتصادی ،متناسب با
کسب منافع آتی ارزشگذاری میشود و همواره با توجه به
نوسان در برآورد منافع آتی بر اثر تغییرات محیطی و عوامل
تاثیرگذار ،قیمت سهام “مورد سرمایهگذاری” نیز دچار افت
و خیز میشود .نوسان قیمت در ذات بازارهای سرمایه نهفته
اس��ت و بازار سرمایه ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.
لیکن نوس��ان قیمت در بازار سرمایه ایران بسیار تندتر و با
تعدد بیشتر صورت میگیرد چرا که عوامل محیطی تاثیرگذار
مانند عوامل سیاس��ی ،اقتص��ادی ،قانون��ی ،تکنولوژیکی،
فرهنگی ،اجتماعی و زیس��ت محیطی دائما در حال تغییر
هستند و اینگونه متغیرها منجر به تغییر در “انتظار کسب
منافع آتی حاصل از س��رمایه گذاری” میش��وند ،به نحوی
که انتظار افزایش در منافع ،منجر به افزایش قیمت سهام و
انتظار کاهش در منافع ،منجر به کاهش قیمت سهام میشود
و شاخص بورس اوراق بهادار که نماگری از تغییرات قیمت
سهام شرکتهای پذیرفته شده بورسی است نیز دستخوش

تغییرات افزایشی یا کاهشی میشود  .در بورس اوراق بهادار
تهران و همچنین فرابورس ایران ،هم اکنون  330ش��رکت
فعال پذیرفته ش��ده وج��ود دارد که در  37صنعت مختلف
مش��غول به فعالیت هس��تند و ش��اخص کل بورس ،نماگر
نوسانات قیمتی سهام شرکتهای بورسی میباشد لیکن این
شاخص به دالیل توسعه نیافتگی بازار سرمایه ،چه به لحاظ
کیفی (مانند تنوع ابزارهای معامالتی ،تنوع صنایع مختلف
فع��ال در عرصه اقتصاد ،بکارگیری سیس��تمهای اطالعاتی
پیشرفته و  )...و چه به لحاظ کمی ( مانند تعداد شرکتهای
پذیرفته شده بورسی ،تعداد فعاالن بورسی ،حجم معامالت
روزانه  ،)...نماگر مناس��بی برای نشان دادن اوضاع اقتصادی
ایران نیست  .شاخص بورس اوراق بهادار تهران تا تاریخ 18
مردادماه روند منفی را نش��ان میدهد به طوری که در این
تاریخ ،شاخص نسبت به ابتدای سال  9.4درصد افت را تجربه
کرده و این روند باعث فرار جریان نقدینگی از بازار س��رمایه
به سایر بازارها شده بود .لیکن پس از این تاریخ و با توجه به
دالیل زیر روند بازار افزایش��ی شده و شاخص کل نسبت به
ابتدای سال  19درصد و نسبت به پایین ترین مقدار شاخص
در تاریخ  18مرداد ماه 31 ،درصد رشد را نشان میدهد  .از
جمله مهمترین دالیل رشد شاخص طی  3ماه اخیر میتوان
به موارد زیر اشاره کرد :
-1رسیدن قیمت سهام بسیاری از شرکتها به نقطه حضیض
(کف قیمتی) که به زعم فعاالن حرفه ای ،نقطه حمایت روانی
سهام میباشد .
-2افزایش س��ودآوری شرکتهای صادراتی ناشی از افزایش
نرخ ارز و همچنین افزایش نرخ جهانی محصوالت آنها ،باعث
رش��د قیمت سهام این شرکتها شده اس��ت و این شرکتها
غالبا به دلیل دارا بودن س��رمایههای باال ،تاثیر چشمگیری
بر شاخص دارند .
-3افزایش ارزش داراییهای ش��رکتها در مقایسه با ارزش
جایگزینیآنها.
-4بازگش��ت جریان نقدینگی و همچنین جذب نقدینگی
جدید بر اثر تداوم رشد شاخص .
-5خوش بینیهای جدید از تحوالت سیاسی بین المللی و
توقف شدت تحریم ها.
-6اشباع رشد بازارهای موازی .
با توجه به مطال��ب فوق ،برآیند انتظ��ارات فعاالن بازار
سرمایه نس��بت به آینده سودآوری ش��رکتهای حاضر در
ب��ورس اوراق بهادار همچنان مثبت ارزیابی میش��ود و در
صورتی که تحول مثبتی در زمینه سیاست بینالملل رخ دهد
این ش��اخص قابلیت رشد بیش��تر را نیز خواهد داشت و در
غیر اینصورت این رشد شاخص کند خواهد شد و شاید هم
شاهد افت باشیم .یادآور میشود که بازار سرمایه ایران ،بازاری
جوان و در حال رشد و دارای پتانسیلهای بسیار باالیی جهت
کس��ب بازدههای فوق العاده در یک بازه  5تا  10ساله است
و به نظر میرس��د طی س��الهای آینده ،در صورت کاهش
چالشهای سیاسی ،پربازده ترین بازار کشور باشد و جریان
نقدینگی به سمت این بازار روانه شود .

شماره شانزدهم  /آذر و دی 91

گروهي كه قرباني شرايط (تورم ركودي) خواهند شد
نيروي كار ( مولد) جامعه اس��ت كه به واس��طه ركود
ايجاد ش��ده در بخش صنعت و كش��اورزي از يك سو
شاغلين موجود ش��غل خود را از دست داده و از سوي
ديگر امكان ايجاد شغلهاي جديد نيز از طريق كاهش
سرمايهگذاري براي نيرو كاري كه متقاضي ورود به بازار
كار است نيز كاهش مييابد و اين پديده باعث كاهش
قدرت خريد نيروي كار شده و اقتصاد كشور وارد سيكل
ركودي خواهد ش��د .يعني به واس��طه افزايش قيمت
كاالها و خدمات ناشي ازافزايش قيمت تمام شده آنها،
تورم فزاينده در جامعه شكل ساختاري گرفته و از طرف
ديگر نيروي كار و خانوارها از طريق از دست دادن شغل
و درآمد خود و عدم ايجاد درآمد جديد به واسطه عدم
ايجاد فرصت ش��غلي جديد ،قدرت خريدشان كاهش
يافته و تقاضاي كل را به ش��دت تحت تاثير قرار داده
و اين سيكل معيوب تا دسترسي به راهحل منطقي و
موثر ادامه خواهد يافت.
-3عالوه بر نکات بر شمرده در خصوص عوارض ناشی
از دالری شدن اقتصاد کشور و کاهش ارزش پول ملی
ادام��ه این روندها موجب ورشکس��تگی صندوقهای
بازنشس��تگی و بیمهای میش��ود .به علت تورم شدید
و فش��اری که بر بخشهای مولد وارد میش��ود ضمن
اینکه فرصتهای فعلی ش��غلی از دست میرود ،عمال
لشگر بیکاران از وارد شدن به فعالیت باز میمانند و این
عدم اشتغال موجب کاهش منابع درآمدی صندوقهای
بیمهای بویژه بزرگترین صندوق بیمهای کشور یعنی
س��ازمان تامین اجتماعی میشود.بررسیهای آماری
نشان میدهد بهرغم وعدههای ایجاد اشتغال میلیونی
توسط دولتمردان کمتر از دویست هزار نفر به جمعیت
بیمهش��دگان اجب��اری اضاف��ه شدهاس��ت.همچنین
تنگناهای بودجهای وعدم تخصیص بودجههای کافی
به طرحهای عمرانی از دیگر دالئل کاهش درآمدهای
این سازمان بیمهای است.اما از سوی دیگر هزینههای
صندوقهای بیمهای از جمله سازمان تامین اجتماعی
به علت باالرفتن شدید نرخ تورم که منجر به باالرفتن
سطح قیمتها اس��ت ،در نتیجه باال رفتن هزینههای
کمرشکن درمان افزایش مییابد.بنابراین رکودی که در
اثر این سیاستها بر اقتصاد کشور تحمیل میشود ،نه
تنها شغل جدیدی ایجاد نخواهد کرد بلکه موجب اخراج
کارگران و سرازیر کردن آنها به سوی تامین اجتماعی
برای برخورداری از بیمه بیکاری خواهد شد.
در چنین ش��رایطی که س��ازمان های بیم��های دچار
بحرانهای مالی شدید میشوند چارهای جز آگاهانه یا
ناآگاهانه تن دادن به نسخههای بانک جهانی و صندوق
بی��ن المللی پول ندارند و آن ه��م چیزی جز کاهش
تعهدات و مزایای صندوقهای بیمهای و باالبردن سن و
سابقه برای کارگران وهدایت کارگران به سمت گسترش
نوعی بیمه جدید تحت عنوان حسابهای انفرادی که
موجب فشار مالی شدیدتر به طبقات ضعیفتر کارگری
است ،نخواهد بود .کمااینکه آنچه اکنون در دستور کار
مدیریت عالی تامین اجتماعی قرار گرفته این واقعیت
است که با بازنگری در قانون تامین اجتماعی و کاهش
تعه��دات تامین اجتماعی وس��ختتر کردن ش��رایط
بازنشستگی ورشکستگی این سازمان بزرگ بیمهای را
به تاخیر بیاندازند.

نقدینگی هوشمند همچون آب روان
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رفاه و اقتصاد جهانی

پرونده خارجی
نقشه رفاه جهانی
به روایت لگاتوم
سبز :باال
زرد :متوسط
نارنجی :زیر متوسط
قرمز:پایین
سفید :اطالعات ناکافی

شاخص جهانی رفاه  ۲۰۱۲منتشر شد  :آمریکا دیگر در میان  ۱۰کشور اول نیست

تصویر کامل اقتصاد دنیا

اگر به دنبال ارزیابی سریع وضعیت زندگی ،جامعه و اقتصاد  ۱۴۲کشور جهان هستید
جدولهای معتبر موسسه لگاتوم کار شما را راحت میکند
با انتشار تازهترین گزارش موسسه تحقیقاتی لگاتوم
درباره رفاه جهانی ،مشخص شد ایاالت متحده برای اولین
بار جایی در میان ده کشور مرفه جهان ندارد .دو عامل
افزایش تردید نس��بت به سالمت اقتصاد و تواناییهای
سیاستمداران آمریکایی دلیل این کاهش رتبه اعالم شده
است .در این میان کشورهای حوزه اسکاندیناوی  -نروژ،
دانمارک و س��وئد  -مرفهترین کش��ورهای جهان لقب
گرفته اند .پس از این س��ه ،دو کشور همسایه استرالیا
و نیوزلند قرار دارند و کانادا هم برای دومین سال پیاپی
رتبه ششم رفاه جهانی را از آن خود کرده است.
شاخص لگاتوم چیست؟

ش��اخص رفاه لگاتوم که اولین بار شش سال پیش

منتشر شد ،بررس��ی دقیق و همه جانبه وضعیت مالی
و روحی کشورهای دنیا به حساب میآید .هشت معیار
اقتصاد ،کارآفرینی و فرصتهای ش��غلی ،حکومتداری،
ی فردی و
آموزش ،بهداش��ت ،امنیت و آس��ایش ،آزاد 
س��رمایه اجتماعی در کنار هم ش��اخص رفاه لگاتوم را
میسازند و به نوشته روزنامه نشنالپست کانادا همین
گستردگیباعثشدهشاخصلگاتومبهیکیازمعتبرترین
و کاملترین ابزارهای بررس��ی وضعیت کشورها تبدیل
شود .موسسه لگاتوم در مقدمه گزارش خود مینویسد:
تحلیلگران لگاتوم برای بررس��ی وضعیت کش��ورها در
حوزههای مختل��ف از گزارشها و تحلیلهای مختلفی
بهتره گرفتهاند که در میان آنها میتوان به گزارشهای

بهترین و بدترین کشورها در  ۸زیرشاخص اصلی

سرمایه
اجتماعی

آزادی فردی

امنیت
و آسایش

بهداشت

آموزش

کارآفرینی و
حکومتداری
فرصتهایشغلی

اقتصاد

بهترین

نروژ

کانادا

ایسلند

لوکزامبورگ

نیوزلند

سوئیس

دانمارک

سوئیس

توگو

یمن

چاد

جمهوریکنگو

آفریقای
مرکزی

زیمبابوه

جمهوریکنگو

زیمبابوه

سازمان تجارت جهانی ،گزارش توسعه انسانی سازمان
ملل ،نظرسنجیهای موسسه گالوپ ،گزارشهای بانک
جهانی ،س��ازمان همکاری اقتصادی و توسعه ،سازمان
جهانی مالکیت فکری و باالخره گزارشهای دولتی در
مورد تولید ناخالص داخلی هر کش��ور اش��اره کرد .مقر
موسسه لگاتوم در لندن است ،اما موسسه لگاتوم بازوی
تحقیقاتی گروه لگاتوم واقع در دوبی به حساب میآید که
موسس ه سرمایهگذاری مستقلی است که در سال ۲۰۰۶
توسط کریستوفر چندلر میلیاردر نیوزلندی تاسیس شد.
موسسه لگاتوم در همین چند سال و با انتشار شاخص
رفاه توانس��ته اعتبار قابل توجهی در میان متخصصان
جهان کس��ب کند .ش��اخص در حال حاضر  ۹۶درصد
مردم دنیا ( ۱۴۲کشور) را پوشش میدهد.
رفاه در دنیا زیاد شد یا کم؟

نتایج تحقیق موسس��ه لگاتوم نش��ان میدهد که با
وج��ود تداوم بدترین بحران مالی جه��ان از زمان رکود
بزرگ تاکنون ،رفاه جهانی در طول چهار س��ال گذشته
در تمامی مناطق افزایش داشته است ،اگر چه شاخص
جهانی امنیت و آسایش در طول این چهار سال کاهش
یافته اس��ت و متخصصان مهمترین دالیل این روند را
گسترش تنش در خاورمیانه و افزایش جرم و جنایت در
آمریکای التین میدانند.
آمریکا بیرون افتاد

بدترین

ب��ه گزارش موسس��ه لگاتوم ،آمریکا دیگ��ر جزء ده
کش��ور اول مرفه دنیا به حس��اب نم��ی آید .وضعیت و
روند حرکت اقتصاد آمریکا از  ۱۹کشور دیگر ضعیفتر

اس��ت ،میزان احترام مردم به دولت کاهش پیدا کرده،
آمریکاییه��ای کمتری معتقدند که کار س��خت باعث
پیشرفت میشود ،هزینه تاسیس شرکتها باالتر رفته
و صادرات محصوالت پیشرفته تکنولوژیک رو به کاهش
گذاشته است .از هش��ت حوزه مورد مطالعه ،آمریکا در
 ۵حوزه با تضعیف رتبه مواجه شده است .در این میان
وضعیت رفاه اروپا به عنوان یک کلیت واحد نس��بت به
سال  ۲۰۱۱باال رفت .رفاه در هلند ،ایرلند و آلمان باالتر
رفت و آنها به ترتیب رتبههای هشتم ،دهم و چهاردهم
را از آن خود کردند .البته با وجود بهبود ش��اخص اروپا،
حدود دو سوم کشورهای اروپایی در زیرشاخص اقتصاد
عملکردی منفی داشتند .این روند منفی از سال ۲۰۰۹
آغاز شده است .در این میان انگلستان هم در زیرشاخص
اقتصاد رتبه ضعیف  ۲۶را کس��ب کرد و از کشورهایی
مثل ایرلند و کویت عقب افتاد .با این همه انگلیس رتبه
 ۱۳خود را در شاخص حفظ کرد و قبل از آلمان  -رتبه
 - ۱۴قرار گرفت .لگاتوم پیش بینی میکند که تا سال
 ۲۰۱۴انگلیس به خاطر عملکرد خوب خود در حوزههای
حکومتداری و کارآفرینی ،جایگاه آمریکا را در فهرست از
آن خود کند .در این میان یونان با ده پله سقوط نسبت
به س��ال  ،۲۰۰۹بدترین عملکرد را در میان کشورهای
دنیا نشان داد .در آسیا کشورهای هنگ کنگ ،سنگاپور و
تایوان در حوزه اقتصاد در میان ده کشور اول دنیا هستند
و در مجموع هم جزء  ۲۰کشور باالیی فهرست رفاه قرار
گرفتند .اندونزی هم نسبت سال  ۲۰۰۹با  ۲۶پله صعود
به رتبه  ۶۳رسید تا بهترین عملکرد را در میان کشورهای
دنیا داشته باشد.
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از دید تحلیلگران موسس��ه لگاتوم ایران در مقایسه
با دیگر کش��ورها چه وضعیتی دارد؟ رفاه در ایران باالتر
اس��ت یا در ونزوئال؟ ایران و عراق در مقایسه با هم چه
وضعیتی دارند و افغانستان کجای این معادله قرار دارد؟
الزم به یادآوری است که در هر مقایسه ،رنگ آبی متعلق
به ایران اس��ت و رنگ دوم متعلق به کش��وری است که
با ایران مقایس��ه شده اس��ت .فراموش نکنید به خاطر
پیچیدگیهای وضعیت کشورمان ،و البته رویکرد عموما
منفی تحلیلگران غربی به ایران ،این مقایس��هها دقیق
نیستند و با هدف آشنایی بیشتر با نگاه غربیها به ایران
منتشرمیشوند.

آزادی
فردی

حکومتداری

تفاوتها با سال گذشته

سال گذشته لگاتوم وضعیت  ۱۱۰کشور دنیا را مورد
بررس��ی قرار داده بود ۳۰ .کشور اول فهرست لگاتوم به
ترتیب عبارت بودند از :نروژ ،دانمارک ،استرالیا ،نیوزلند،
س��وئد ،کانادا ،فنالند ،س��وئیس ،هلند ،آمریکا ،ایرلند،
ایسلند ،انگلیس ،اتریش ،آلمان ،سنگاپور ،بلژیک ،فرانسه،
هنگکنگ ،تایوان ،ژاپن ،اسلوونی ،اسپانیا ،کره جنوبی،
پرتقال ،جمهوری چک ،امارات عربی متحده ،لهستان،
اروگوئه و ایتالیا .کش��ور صد و دهم جمهوری آفریقای
مرکزی بود که امسال هم رتبه آخر را به خود اختصاص
داده اس��ت .به دلیل اهمیت این ش��اخص و کمکی که
جدولهای آن به فهم دقیق تر اوضاع کشورهای مختلف
میکند ،در این شماره به بررسی کامل جدیدترین گزارش
موسسه لگاتوم پرداخته ایم .عالوه بر این ،استفاده از روش
علمی لگاتوم در بررسی تواناییهای جوامع ،میتواند به
متخصصان کشورمان کمک کند که درک درست تری
از توانمندیهای کشورمان داشته باشند.

سرمایه
اجتماعی

سرمایه
اجتماعی
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۵۳

۷۶

۷۵

۶۸

۱۲۲ ۱۲۳ ۷۳

۳۱

اروگوئه

۴۹

۵۶

۲۷

۴۵

۴۴

۲۶

۱۵

۵۵

۷۹

صربستان

۷۹ ۱۲۰

۸۲

۶۱

۶۱

۱۱۵ ۸۷

۳۲

لهستان

۵۲

۳۸

۳۸

۳۸

۳۴

۲۵

۳۷

۴۶

۸۰

ونزوئال
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ایتالیا

۳۶

۳۷

۳۹

۳۶

۱۹

۴۲

۵۷

۳۸

۸۱

دومینیکن
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شیلی

۲۸

۴۰

۲۴

۶۰

۴۷

۳۶

۲۹

۶۹

۸۲

الئوس

۳۵

استونی

۶۰

۳۲

۲۵

۳۱

۳۹

۳۹

۷۴

۳۰

۸۳

نامیبیا

۳۶

اسلواکی

۵۶

۳۵

۴۲

۲۶

۳۱

۳۳

۴۰

۴۷

۸۴

مولداوی

۳۷

کاستاریکا

۴۵

۴۳

۳۴

۶۷

۴۳

۴۵

۱۷

۶۶

۸۵

لبنان

۳۸

کویت

۲۴

۳۳

۴۰

۶۲

۳۶

۳۲

۷۳

۵۷

۸۶

تاجیکستان

۶۹
۶۶

۵۴ ۱۳۱ ۸۸
۹۳

۵۲ ۱۰۳ ۹۲

۷۴

۵۸

۹۶

۵۷ ۱۰۵ ۱۰۶ ۸۱

۸۲

۴۱

۸۶

۹۹

۸۱ ۱۰۱ ۹۹

۴۱

۹۹

۸۰ ۱۰۲

۸۷
۴۷

۵۹ ۱۰۱ ۷۷ ۱۲۴

۸۴

۸۱ ۱۱۵ ۷۹

۶۳ ۱۰۷ ۷۴

۸۶

۱۲۰ ۱۱۴ ۸۵

۶۸ ۱۱۲ ۱۰۷ ۱۱۳

۹۴

۵۴

۹۸

۶۵

۹۹ ۱۰۴ ۵۴ ۱۰۱ ۱۱۱

۶۷

۳۹

۹۴

۶۳

۳۹

مجارستان

۶۸

۴۵

۳۷

۲۰

۳۸

۲۸

۶۸

۷۹

۸۷

غنا

۴۱

آرژانتین

۴۸

۵۲

۷۵

۴۲

۴۱

۴۶

۲۶

۷۰

۸۸

قرقیزستان

۴۲

پاناما

۴۲

۳۹

۶۲

۵۸

۵۴

۴۸

۳۵

۶۱

۸۹

ترکیه

۷۴

۴۳

لیتوانی

۸۲

۴۲

۴۳

۱۸

۴۶

۳۴

۹۳

۴۹

۹۰

السالوادور

۷۵

۴۴

برزیل

۳۳

۴۷

۵۶

۷۹

۵۷

۸۷

۲۵

۶۴

۹۱

نیکاراگوئه

۹۹ ۱۰۵ ۸۳

۴۵

مالزی

۱۵

۴۴

۳۵

۴۰

۴۵

۱۰۰ ۱۱۱ ۶۲

۹۲

آلبانی

۴۶

قزاقستان

۵۴

۵۹

۹۵

۴۳

۶۰

۵۳

۳۷

۹۳

گرجستان

۴۷

لتونی

۸۰

۳۶

۴۴

۲۸

۵۰

۸۶ ۱۱۲ ۵۰

۹۴

آذربایجان

۴۸

بلغارستان

۹۳

۴۱

۷۲

۵۱

۴۹

۸۵

۹۵

بولیوی

۴۱

کشورهایی که رفاه آنها باال ارزیابی شده است ( یکم تا سیام)

۴۳
۵۹

۶۰

۸۸ ۱۰۶ ۷۰

۷۵

۷۳ ۱۲۲ ۸۷ ۱۲۳

۳۲ ۱۰۱ ۱۰۷ ۸۱

۵۵

۴۶

۹۱

۵۸

۱۳۳ ۱۲۷ ۹۳

۹۰

۷۰

۹۸

۸۲

۹۰

۱۱۹ ۸۳

۸۸

۹۰

۷۶

۱۰۸ ۵۰

۸۹

۹۳

۸۳

۵۶

۱۲۸ ۱۲۶ ۴۴

۷۶ ۱۳۲

۵۳

۶۶

۸۳

۵۹

۱۴۰ ۷۹

۸۷ ۱۱۳ ۶۷

۸۹

۸۸ ۱۱۷ ۸۰

۹۹
۸۹

۱۰۳ ۷۱ ۱۰۲ ۱۰۳ ۷۶ ۱۰۴ ۱۰۲ ۴۴
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پول رفاه نمیآورد
بررسی  ۸عاملی که در کنار هم باعث افزایش سطح رفاه جامعه میشوند
برایاندازهگیری سطح رفاه یک جامعه بدون تردید
باید چیزهایی فراتر از میزان ثروت مادی آن جامعه
را اندازه گرفت .عواملی مثل سرمایه اجتماعی ،دولت
کارآمد ،حقوق بش��ر و آزادی ،بهداشت ،فرصتهای
برابر ،امنیت و کیفیت کلی زندگی اگر مهمتر از ثروت
مادی نباش��ند ،از آن کم اهمیتتر نیس��تند .هدف
شاخص جهانی رفاه ،ایجاد بحث در جامعه و تشویق
سیاس��تمداران ،دانشگاهیان و رس��انهها برای اتخاذ
رویکردی کلنگرانه نس��بت به رفاه است و کمک به
فهم این نکته بسیار مهم که رفاه واقعا چطور به وجود
میآید .شاخص رفاه لگاتوم تنها شاخص بینالمللیای
اس��ت که رفاه ملی را بر اساس هر دو عامل ثروت و
احساس خوشبختی مردم هر کشور اندازه میگیرد.
نویس��ندگان این گ��زارش ت�لاش میکنند مفهوم
رف��اه ملی را ب��ه کمک عواملی چ��ون حکومتداری
دموکراتیک ،فرصتهای شغلی و انسجام اجتماعی
از نو تعریف کنند .ش��اخص رف��اه لگاتوم حدود ۹۶
درصد جمعیت جهان را مورد بررسی قرار میدهد که
 ۹۹درص��د «تولید ناخالص داخلی» جهانی بردوش

2
کارآفرینی و فرصتهای شغلی

هر چه کارآفرینان در کشور امنیت بیشتری داشته
باشند مردم بیشتر میتوانند ایدههای جدید اقتصادی
خود را به پی��ش ببرند و این معنای بهبود وضعیت
زندگی و افزایش درآمد س��رانه اس��ت .زیرشاخص
کارآفرینی و فرصتهای شغلی عملکرد کشور را در
سه حوزه کلیدی اندازه میگیرد :محیط کارآفرینی،
فعالیته��ای ابداعی و دسترس��ی ب��ه فرصتهای

رتبه کلی

اقتصاد

گینه

۱۲۵ ۴۴ ۱۱۷ ۱۳۳ ۱۳۲ ۱۳۲ ۱۳۵ ۱۳۵

کارآفرینی

ساحل عاج

۱۳۶ ۴۹ ۱۲۷ ۱۲۳ ۱۳۵ ۱۳۸ ۱۲۷ ۹۵

حکومتداری

آموزش

بهداشت

امنیت و آسایش

آزادی فردی

۱۳۷ ۶۸ ۱۱۴ ۱۰۴ ۱۰۰ ۴۹

۱۲۵

سودان

۴۴ ۱۳۴ ۳۸ ۱۰۶ ۱۲۴ ۱۳۶ ۱۱۴ ۱۰۳

رتبه کلی

۱۰۹ ۱۳۷ ۱۰۴ ۷۵

۱۲۴

موزامبیک

۱۱۶ ۶۹ ۱۱۱ ۱۳۷ ۱۲۹ ۹۲ ۱۰۸ ۱۲۶

۹۸

ارمنستان

۹۹

بوسنیهرزگووین

۱۰۰

الجزایر

۵۰

۱۰۱

هندوستان

۵۷

۱۰۳

بنگالدش

۱۳۰ ۳۲ ۱۱۸ ۱۰۰ ۱۰۱ ۹۸ ۱۰۴ ۷۳

۱۲۶

۱۰۴

مالی

۵۱ ۱۲۶ ۱۳۷ ۸۶ ۱۲۶ ۸۸

۳۳

۵۴

۱۲۷

۹۲ ۱۱۰ ۱۱۵ ۶۰ ۱۲۹ ۱۰۶

۷۲

۸۱ ۱۲۹

۹۷

۷۷ ۱۰۶ ۹۳
۹۹

اقتصاد

۷۴ ۱۰۸ ۹۴ ۱۱۴

۵۵

۱۱۷ ۱۳۱ ۷۱

۱۲۳

نیجریه

۹۱

۶۵

۸۴

کارآفرینی

۴۴

۹۸

۱۲۴ ۱۲۲ ۶۱

۱۲۲

موریتانی

۷۸ ۱۰۹ ۹۵ ۱۲۰ ۱۲۸ ۱۳۳ ۱۱۶ ۱۲۷

حکومتداری

۹۷ ۱۱۰ ۹۱ ۱۰۲ ۹۰

۹۳

۱۲۱

جیبوتی

۸۴ ۱۰۶ ۶۵ ۱۲۱ ۱۳۶ ۹۶ ۱۳۰ ۱۳۱

آموزش

۹۵ ۱۰۵ ۱۰۰ ۹۱

۸۵

۸۶

۸۶

۸۶

۱۲۰

جمهوریکنگو

کشور

بهداشت

سرمایهاجتماعی

امنیت و آسایش

۹۷

گواتماال

بنیانهای اقتصادی سالم و پرثبات سرانه درآمد
ش��هروندان را باال میبرد و رف��اه را افزایش میدهد.
زیرش��اخص اقتصاد عملکرد کشور را در چهار حوزه
کلی��دیاندازهگیری میکند :سیاس��تهای اقتصاد
کالن ،انتظارات و رضایت اقتصادی ،شالودههای رشد
و کارآمدی بخش مالی .نتایج بررسیها نشان میدهد
که سیاستهای درست در حوزه اقتصاد کالن باعث
افزای��ش میزان پس انداز افراد ،تورم و بیکاری پایین
میشود و بر میانگین درآمدها تاثیر مثبت میگذارد.
هر چه اقتصاد رقابتیتر باشد ،سرمایهگذاران خارجی
عالقه بیشتری به حضور در آن کشور خواهند داشت

آزادی فردی

۹۶

هندوراس

1
اقتصاد

سرمایهاجتماعی

کشور

آنهاست .به همین خاطر میتوان با اطمینان شاخص
لگاتوم را یکی از کاملترین تصاویر وضعیت رفاه در
جهان قلمداد کرد .این شاخص  ۸عامل مهم را در باال
و پایین آمدن رفاه شهروندان موثر میداند و از آنها به
عنوان «زیرشاخص» یاد میکند.

و حضور س��رمایهگذاران خارجی در باالرفتن درآمد
س��رانه یک کشور حیاتی است .هر چه مردم نسبت
به آینده اقتصاد کشور امیدوارتر باشند میزان رضایت
آنها از زندگی باالتر است .در این میان اگر چه افزایش
تدریجی قدرت اقتصادی در کل به نفع همه اس��ت،
نتایج تحقیقات ما نشان میدهد که رشد سریع تولید
ناخالص داخلی باعث خرسندی زیادی نمیشود چون
مردم به سختی میتوانند خود را با تغییرات ناگهانی
ناشی از چنین رشدی وفق بدهند.

۱۳۴ ۷۶ ۱۰۵ ۱۱۳ ۱۱۱ ۱۳۴ ۱۲۲ ۷۹

۸۴ ۱۳۱ ۱۱۶ ۱۲۳ ۱۲۵ ۱۰۶ ۱۲۱

۱۰۵

ماالوی

۶۰

۱۲۸

سیرالئون

۱۰۶

مصر

۸۲ ۱۰۴

۱۰۴ ۱۴۰ ۱۰۸ ۷۷

۱۲۹

آنگوال

۱۱۸ ۱۱۳ ۱۲۹ ۱۳۴ ۱۲۷ ۱۱۷ ۱۲۰ ۱۲۵

۱۰۷

کامبوج

۶۸

۱۰۸

نپال

۸۵

۹۴

۶۳ ۱۲۸ ۱۴۰ ۱۳۱ ۱۱۴ ۱۳۳ ۱۳۹

۸۲

۱۰۷ ۱۱۶ ۸۳ ۱۱۱ ۱۰۵ ۷۹ ۱۰۹ ۸۴

۱۳۰

لیبریا

۹۴ ۱۲۶ ۱۳۵ ۱۱۷ ۱۲۸ ۱۳۲ ۱۴۱

۱۱۱ ۱۰۴ ۹۶

۱۳۱

عراق

۱۰۵ ۱۴۱ ۱۳۵ ۱۰۷ ۱۱۲ ۱۳۷ ۱۲۵ ۹۲

۱۰۹

تانزانیا

۹۶ ۱۰۹ ۱۲۲ ۱۲۰ ۸۹ ۱۱۸ ۸۱

۵۹

۱۳۲

پاکستان

۱۳۷ ۱۳۲ ۱۳۹ ۱۱۲ ۱۲۱ ۱۱۵ ۱۰۳ ۱۱۵

۱۱۰

زامبیا

۹۱ ۱۱۹ ۱۳۰ ۱۰۹ ۱۰۲ ۱۱۱ ۱۱۷

۲۸

۱۳۳

اتیوپی

۹۵ ۱۳۸ ۱۳۴ ۱۲۵ ۱۳۴ ۱۱۹ ۱۳۱ ۱۲۸

۱۱۱

رواندا

۷۷ ۱۱۵ ۱۰۸ ۵۵ ۱۱۰ ۱۱۸

۱۳۵ ۹۵

۱۳۴

یمن

۱۲۳ ۱۴۲ ۱۲۴ ۱۰۹ ۱۳۰ ۱۲۷ ۱۲۴ ۱۳۴

۱۱۲

بورکینافاسو

۷۴ ۱۰۸ ۱۳۸ ۸۸ ۱۳۴ ۱۰۱

۸۹

۱۳۵

زیمبابوه

۷۳ ۱۰۷ ۱۳۷ ۱۲۸ ۱۰۳ ۱۴۲ ۱۲۳ ۱۴۲

۱۱۳

سوریه

۱۳۱ ۱۳۶ ۱۲۰ ۸۷

۱۳۶

توگو

۹۸

۱۳۷

بوروندی

۱۳۹ ۱۲۰ ۱۲۳ ۱۳۶ ۱۲۶ ۱۲۰ ۱۴۰ ۱۳۷

۱۱۲ ۶۰ ۱۱۳ ۱۲۷ ۱۱۳ ۱۲۴ ۱۱۹ ۷۶

۱۳۸

هائیتی

۱۲۶ ۱۳۹ ۱۲۱ ۱۳۸ ۱۱۸ ۱۳۵ ۱۳۷ ۱۴۰

۷۷

۱۳۹

چاد

۸۳ ۱۲۴ ۱۴۲ ۱۴۱ ۱۱۰ ۱۳۹ ۱۳۹ ۱۱۲

۵۲

۱۴۰

افغانستان

۱۲۷ ۱۳۵ ۱۴۰ ۱۳۱ ۱۳۹ ۱۴۱ ۱۲۱ ۱۳۰

۱۲۹ ۴۷

۱۴۱

جمهوریکنگو

۸۷ ۱۱۰ ۱۴۱ ۱۴۲ ۱۳۳ ۱۴۰ ۱۴۲ ۱۳۶

۱۴۱ ۳۱

۱۴۲

آفریقایمرکزی

۱۳۲ ۱۰۵ ۱۳۲ ۱۳۹ ۱۴۲ ۱۲۹ ۱۴۱ ۱۳۳

۹۷ ۱۰۷ ۱۱۰ ۱۱۵ ۹۷

۹۱ ۱۱۳ ۷۷

۹۲

۵۳

۱۱۴

نیجر

۱۱۵

کامرون

۱۱۶

کنیا

۷۷ ۱۳۰ ۱۱۹ ۱۱۴ ۱۱۱ ۹۷ ۱۲۲

۱۱۷

اوگاندا

۸۹ ۱۳۳ ۱۲۹ ۱۱۶ ۹۴ ۱۱۲ ۹۶

۱۱۸

سنگال

۸۹ ۱۲۴ ۱۱۹ ۱۰۰ ۱۱۷ ۱۰۸

۱۱۹

بنین

۶۴ ۱۱۸ ۱۲۲ ۷۳ ۱۲۸ ۱۱۹

۸۸ ۱۱۷ ۱۴۱ ۷۶ ۱۳۸ ۷۲
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۴۶

۹۸ ۱۳۲ ۱۲۵ ۱۳۰ ۱۳۶ ۱۳۸

۱۴۲ ۸۵

کشورهایی که رفاه آنها در پایینترین حد ارزیابی شده است ( 113تا )142

رفاه و اقتصاد جهانی

پرونده خارجی

اقتصادی .هرچه هزینه آغاز کسبوکارهای تازه کمتر،
و نگاه جامعه به کارآفرینان مثبتتر باش��د دورنمای
اقتصادی کش��ور روش��ن تر خواهد بود و رفاه باالتر
خواهد رفت .توانایی تجاری کردن ابداعات و همچنین
زیرساختهای قوی ارتباطی و تکنولوژیکی از عوامل
افزایش فرصتهای شغلی در کشورهاست.
۳
حکومتداری

در جوامعی که سیستم حکومتی بهتری وجود دارد
عموما میزان رشد اقتصادی و سطح رفاه شهروندان
باالتر است .زیرشاخص حکومتداری عملکرد کشور را
در سه حوزهاندازهگیری میکند :وجود دولت کارآمد
و پاس��خگو ،انتخابات آزاد و مشارکت سیاسی مردم،
حاکمیت قانون .نتایج بررس��یهای ما نشان داد که
هر چه نهادهای حکومتی دموکراتیکتر و پرثباتتر
باشند بهتر میتوانند از آزادیهای سیاسی و اقتصادی
حفاظت کنند و این باعث افزایش س��طح مشارکت
مدنی مردم میشود .افزایش سطح مشارکت مدنی
م��ردم عموما باعث باالرفتن میزان درآمد س��رانه و
در نتیجه رفاه خواهد ش��د .ه��ر چه اعتماد مردم به
درستی انتخابات ،سیستم قضایی و ارتش باالتر باشد
اعتماد عموم��ی باالتر میرود و ای��ن باعث افزایش
رضایتمندی شهروندان از زندگی خواهد شد .نتایج
بررسی ما نش��ان داد که هر چه آزادیهای سیاسی
بیش��تر باش��ند و نهادهای دموکراتیک قدرتمندتر،
میزان رشد اقتصادی کشور بیشتر خواهد بود.

هر چه شبکههای
اجتماعی در
جامعهقویتر
باشد و هر چه
مردمبتوانند
راحتتر به یکدیگر
اطمینانکنند
4
میزان رفاه در
آموزش
آموزش و پرورش سنگ بنای جامعه مرفه است.
آن جامعه باالتر
خواهد رفت زیرشاخص آموزش عملکرد کش��ور را در سه حوزه
اندازهگیری میکند :دسترس��ی به آموزش ،کیفیت
آموزش و سرمایه انس��انی.هر چه دسترسی افراد به
آموزش بیشتر باشد افراد بهتر میتوانند تواناییهای
بالقوه خود را توسعه بدهند و در بخش تولید در جامعه
نقش ایفا کنند .به عالوه هر چه سرمایه انسانی جامعه
قویتر باش��د  -که آن را با میزان تحصیالت نیروی
کار میسنجند  -احتمال پژوهش بیشتر میشود و

 ۲۷کشور از  ۳۰مرفهترین کشورهای
جهاندموکراسیاند

نگر
آینده
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این به س��ود اقتصاد و جامعه است .نتایج تحقیقات
ما نش��ان میدهد که افزایش میزان تحصیالت یک
جامعه با افزایش سطح تولید ناخالص داخلی ارتباط
مستقیم دارد .ضمنا باسواد بودن باعث افزایش سطح
رضایتمندی از زندگی میشود.
۵
بهداشت

کودتا یا جنگ داخلی باعث نابودی رش��د اقتصادی
میشود .فضای ترس و تردید بر میزان رضایت افراد
از زندگ��ی تاثیر منف��ی میگذارد و رف��اه را کاهش
میدهد.
۷
آزادی فردی

زیرساختهای قوی بهداشتی به شهروندان کمک
میکند سالمت جسمی و روانی باالیی داشته باشد
و این باع��ث افزایش میزان درآمد و رفاه میش��ود.
زیرش��اخص بهداشت عملکرد کشور را در سه حوزه
اندازه میگیرد :وضعیت س�لامت و بهداشت مردم،
زیرساختهای بهداش��تی و توانایی در پیشگیری از
بیماریها و باالخره میزان رضایت مردم از س�لامت
روحی و جس��می خود .نتایج تحقیقات نش��ان داده
که هر چه ش��هروندان یک جامعه به لحاظ جسمی
و روانی سالم تر باش��ند ،نیروی کار قدرتمندتری را
به وجود میآورند و این باعث افزایش تولید ناخالص
داخلی و البته درآمد سرانه خواهد شد.

وقت��ی در جامع��های آزادی بیان وج��ود دارد و
افراد میتوانند آزادانه به تشکیالت مستقل سیاسی
بپیوندند و وقتی که دولت از تنوع و گوناگونی سیاسی
و اجتماعی در جامعه حمایت میکند ،میزان درآمد
سرانه در کشور باالتر خواهد رفت .زیرشاخص آزادی
فردی عملکرد کش��ور را در دو حوزه اندازه میگیرد:
آزادیهای فردی و مدارای اجتماعی .نتایج بررسیها
نش��ان میدهد که ه��ر چه میزان حق��وق مدنی و
آزادیهای فردی در جامعه بیشتر باشد و هر چه آن
جامعه در برابر اقلیتها و مهاجران رفتار بهتری داشته
باشد میزان رضایت از زندگی باالتر است .هر چه در
جامعهای از آزادیهای فردی بیشتر محافظت شود،
درآمد سرانه در آن جامعه باالتر خواهد رفت.

۶
امنیت و آسایش

۸
سرمایه اجتماعی

مورد تهدید واقع شدن امنیت ملی و امنیت فردی
هم رف��اه جامعه را به خطر میان��دازد هم میانگین
درآمد سرانه جامعه را کم میکند .زیرشاخص امنیت
و آسایش عملکرد کشور را در دو حوزه اندازه میگیرد:
امنیت ملی ،امنیت فردی .محیط سیاسی و اجتماعی
پر ثبات از پیش شرطهای اصلی جذب سرمایهگذاران
خارجی و تداوم رشد اقتصادی است .وقتی شهروندان
نس��بت به امنیت فردیش��ان نگرانی داشته باشند
احساس رضایت شان از زندگی پایین میآید .اینکه
افراد بتوانند بدون هراس از بازداش��ت به ابراز عقاید
سیاسی بپردازند یا اینکه بتوانند در شب به تنهایی
در محله خود قدم بزنند یعنی دارای سطح مناسبی از
امنیت فردی هستند .وقتی نهادهای سیاسی بیثبات
باشند و مردم احساس ناامنی بکنند ،سرمایهها و افراد
به همراه هم از کشور میگریزند .نتایج تحقیقات نشان
میدهد که خشونتهای سازمان یافته سیاسی نظیر

هر چه شبکههای اجتماعی در جامعه قویتر باشد
و هر چه مردم بتوانند راحتتر به یکدیگر اطمینان
کنن��د میزان رفاه در آن جامع��ه باالتر خواهد رفت.
زیرشاخص سرمایه اجتماعی عملکرد کشور را در دو
حوزه اندازه میگیرد :اول سطح انسجام اجتماعی و
میزان همیاری ش��هروندان ،و دوم قدرت شبکههای
خانوادگی و محلی .این زیرشاخص نشان میدهد که
چطور داوطلبشدن در امور انساندوستانه ،کمک به
غریبهها و کمک مالی به بنیادهای خیریه بر میزان
رضای��ت از زندگ��ی و در نتیجه عملک��رد اقتصادی
شخص تاثیر میگذارد .اینکه افراد بتوانند به بستگان
و دوس��تان خود اعتماد کنند یک��ی از عوامل اصلی
احس��اس خوشبختی شخص است .نتایج تحقیقات
نشان میدهد که جوامع با سرمایه اجتماعی پایین
دچار رش��د اقتصادی پایینتری هم هستند( .مثل
افغانستان و سوریه در خاورمیانه)

دولت پاسخگو یکی از مهمترین پیش شرطهای رفاه است

7

در میان  ۳۰کشور اول شاخص رفاه جهانی ۲۷ ،کشور دموکراتیک
به حساب میآیند .البته هندوستان که بزرگترین دموکراسی دنیاست
نسبت به سال  ۲۰۰۹در شاخص رفاه تنزل پیدا کرده که بخشی از
این تنزل به خاطر تضعیف رتبهاش در زیرشاخص حکومتداری است.

خوب ،بد ،زشت

وضعیت خاورمیانه در گزارش لگاتوم
مثل عربس�تان س�عودی که با  ۲۱پله س�قوط به رتبه  ۴۳زیرشاخص سرمایه
اجتماعی رسیده است .یکی از مهم ترین جنبههای سرمایه اجتماعی ،آن میزان
از حمایتی است که فرد از جامعهاش دریافت میکند .نمودار این صفحه به همین
مسئله میپردازد :اینکه در مواقع نیاز چند درصد مردم میتوانند به بستگان و
دوستان خود اعتماد کنند نشان دهنده وضعیت سرمایه اجتماعی در یک کشور
اس�ت و متاسفانه خاورمیانه در این حوزه بسیار عقب تر از میانگین کشورهای
اروپاییاست.جالباینجاستکهعموماتحلیلگرانمنطقهازبنیانهایاجتماعی
قوی و روابط گرم مردم کش�ورهای خاورمیانه صحبت میکنند و این را یکی از
نشانه قوت این بخش از دنیا میدانند .اما وقتی حدود نیمی از مردم افغانستان
میگویند که نمیتوانند به نزدیکان خود اطمینان کنند میتوانیم میزان فاجعه را
احساس کنیم .بهترین رتبه سرمایه اجتماعی در خاورمیانه را کشورهای اردن،
کویت و امارات متحده عربی دارند و در میان بدترینها میتوان به افغانس�تان
و س�وریه و یمن اش�اره کرد .در تونس درصد مردمی که معتقدند میتوانند در
هنگام نیاز به دوس�تان و خانوادهشان تکیه کنند از  ۸۸درصد در سال  ۲۰۱۰به
 ۷۱درصد در سال  ۲۰۱۲رسیده است .در همین دوره وضعیت اعتماد به دوستان
و آش�نایان در یمن هم از  ۷۶درصد به  ۶۶درصد رس�یده که بسیار پایینتر از
میانگین جهانی است .در حال حاضر میانگین جهانی  ۸۱درصد است.
اروپا  ۸۹درصد
میانگین جهانی  ۸۱درصد
آسیا  ۷۹درصد
کشورهای جنوب صحرای آفریقا  ۷۱درصد

تحلیلگرانمنطقه
از بنیانهای
اجتماعیقوی
مردمخاورمیانه
میگویند و این
را نشانه قوت
آنها میدانند .اما
وقتی نیمی از
مردمافغانستان
نمیتوانندبه
نزدیکان خود
اطمینانکنند
میتوانیم فاجعه را
احساسکنیم

افغانستان

52%
حمایت اجتماعی
در منطقه خاورمیانه و
شمال آفریقا
آن درصد از مردمی که
احساس میکنند در مواقع نیاز
میتوانند روی کمک دوستان
و اعضای خانواده خود
حساب کنند

10
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عراق

83%

70

81%
الجزایر

عربستانسعودی
مراکش
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88%

کویت
اردن
امارات
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کش�ورهای منطقه خاورمیانه و ش�مال آفریقا ( )MENAدر نقاط مختلفی
از ج�دول رف�اه جهانی جا خوش کردهاند و نمیتوان ب�ه طور کلی گفت اوضاع
خاورمیانه خوب یا بد اس�ت .مثال امارات عربی متحده در میان  ۳۰کش�ور اول
فهرس�ت قرار دارد اما عراق و افغانس�تان  -که تازه به فهرس�ت لگاتوم اضافه
ش�دهاند  -در میان  ۱۵کشور آخر قرار گرفتهاند .با این حال با بررسی دقیقتر
میتوان نکاتی را در مورد وضعیت خاورمیانه در شاخص رفاه بیرون آورد.
بهبود وضعیت کارآفرینی
با وجود تفاوتهای شدید وضعیت کشورها در خاورمیانه ،میتوان گفت که
اکثر این کشورها در طول سه سال گذشته وضعیت خود را در حوزه کارآفرینی
و فرصتهای شغلی بهتر کرده اند .این روند موازی با روند جهانی بهبود وضعیت
زیرشاخص کارآفرینی و فرصتهای شغلی در سالهای اخیر است که دالیل آن
را میتوان باالرفتن س�طح تکنولوژیه�ای ارتباطی مثل بانکداری الکترونیک
دانست .این به کارآفرینان تازه کار بیشتری اجازه میدهد که کسب و کار خود
را راه بیاندازند .منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در این حوزه در مقایسه با دیگر
مناطق به لحاظ رش�د س�ریع دومین منطقه به حس�اب میآید (پس از آسیا).
دلیل دیگر بهبود زیرشاخص کارآفرینی پایین آمدن هزینه راه انداختن کسب
و کارهای تازه اس�ت .به جز مناطق اش�غالی ،یمن و الجزایر در باقی کشورهای
خاورمیانه هزینه راه اندازی تجارت جدید کاهش یافته اس�ت .بهترین وضعیت
را در این حوزه مصر دارد که هزینه راه انداختن کسب و کار تازه در آنجا از
 ۱۶درصد سرانه درآمد ناخالص ملي ( )GNI Per Capitaدر سال
 ۲۰۰۹به  ۶درصد آن در سال  ۲۰۱۲رسیده است.
نابودی سرمایه اجتماعی در خاورمیانه
روند مش�ترک دیگری ک�ه در خاورمیانه دیده
میشودپایینآمدنشدیدسرمایهاجتماعیدر
اکثر کشورهای منطقه از سال  ۲۰۱۰تاکنون
سوریه
اس�ت .س�رمایه اجتماعی اگر چه کمتر
58%
م�ورد توجه دولتمردان قرار میگیرد
اما یکی از مهترین عوامل باال رفتن
یمن
س�طح رفاه به حس�اب میآید.
66%
اندازه سرمایه اجتماعی با میزان
انس�جام اجتماعی ،اعتماد در
جامعه و سطح همیاری ارتباط
دارد و متاس�فانه اوض�اع
ترکیه 69%
خاورمیان�ه در این حوزهها
خ�وب نیس�ت .بدتری�ن
سقوط سرمایه اجتماعی در
کش�ورهای تونس ،سوریه
و یمن دیده میش�ود .مثال
تونس 71%
س�وریه در زیرش�اخص
س�رمایه اجتماعی با  ۳۰پله
سقوط نس�بت به سال ۲۰۱۰
رتب�ه  ۱۳۱ج�دول  ۲۰۱۲را از
آن خود کرده است .تونس هم با
لبنان 73%
 ۳۲پله سقوط به رتبه  ۱۲۲جدول
سرمایه اجتماعی امسال تنزل پیدا
کرده اس�ت .با ای�ن حال همه چیز به
شورشها و بهار عربی مربوط نمیشود
74%
و حتی در کشورهایی که کمتر تحت تاثیر
شود،
بهار عربی بودهاند چنین روندی دیده می
مصر
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مصائب قطعهسازان خودرو

یکصنف-یکبررسی

موتورصنعت خـودرو
خاموش میشود؟
بررسی مشکالت و مصائب قطعهسازان خودرو در ایران

 51افق روشنی درکار نیست
ابراهیم احمدی
 51خودروی ملی یا جهانی
اوستا گودرزی
 52به جای پژو به خودروسازان آسیایی سالم کنیم
حسینگروسی
بوکار در صنعت قطعهسازان
 52دانش کس 
مهدیسلیمی
 53مشکل:بحراننقدینگی
فرهادبهنیا

 54قطعهسازان به آخر ِ
خط تولید رسیدهاند
عزیزاهلل گودرزی ،محمدرضا نجفیمنش
محمدصادق ابراهیمزاده پژوهی و احمد نعمتبخش
 57اوضاع آنقدرها هم بد نیست
محسن صالحي نيا
 58نقشه خروج از بحران
کیومرثفروتنی
 58چگونه نجات پیدا کنیم
احمد رضا ذهبی
 60خودروی ملی و افکار عمومی
نتایج چهار نظرسنجی:جایگاه پیکان 15سال پیش

صنعت خودرو در كنار صنعت نفت و فوالد و پتروشيمي ،سهم مهمي را در توليد
ناخالص داخلي و اشتغال داشته است .برخي مطالعات انجام شده ،سهم صنعت خودرو
را در توليد ناخالص داخلي كش��ور تا حدود  5درصد تخمين زده اس��ت ،و حداقل
اين رقم در س��الهاي گذشته  3درصد بوده است .در متن استراتژي صنعت خودرو
در نظر گرفته ش��ده بود كه اين رقم به  6/2درصد از توليد ناخالص داخلي برسد .به
طور طبيعي اشتغال اين بخش نيز بسيار قابل توجه است و برخي از برآوردها حاكي
است كه تا حدود يك ميليون نفر شاغل نيز به اين صنعت مرتبط هستند .عليرغم
چنين تصويري كه از گذش��ته و آینده صنعت خ��ودرو در ذهن بود ،وضعيت امروز
آن به گونهاي اس��ت كه ميتوان گفت كه نه تنها موتور اين صنعت بدون سوخت و
خاموش شده ،بلكه مشكل فراتر از اين است و صنعت خودرو در موقعيت دنده عقب
قرار گرفته است.
يكي از مهمترين مسايل صنعت خودرو ،ثابت ماندن نسبي نرخ ارز در دهه 1380
بود كه قدرت رقابتپذيري و توان صادراتي اين صنعت را به شدت ضعيف كرد،
به طوري كه در سال گذشته ،ميزان صادرات آن كاهش چشمگيري يافت .با توجه
به سياست تثبيت نرخ ارز ،قدرت رقابتي و بهبود كيفيت خودروهاي داخلي با چالش
مواجه گردید ،در نتيجه تقاضا براي خودروهاي خارجي بيش��تر شد .در واقع قيمت
واقعي خودروهاي داخلي در اين دهه هر سال نسبت به سال پیش ارزانتر شد ،زيرا با
وجود تورم ساالنه حدود  15تا  20درصد ،قيمت خودرو فقط اندكي افزايش يافت و
چون قيمت ارز ثابت ماند ،قدرت خريد خودروي خارجي از سوي مردم بيشتر شد و
به عبارت ديگر دولت ،يارانههاي زيادي را به توليدكنندگان خارجي داد تا خودروهاي
خود را به ضرر خودروسازان داخلي در كشور به فروش برسانند.
مش��كل بعدي خودروسازان كه ناشي از ثابت ماندن قيمتها در كنار تورم باال
بود ،كاهش قدرت نقدينگي آنان است .اين مسأله موجب تأخير در انجام تعهدات
مالی آنها نسبت به قطعهسازان و نيز انجام امور جاري خودروسازان شد كه بيش از
پيش آنان را تضعيف كرد.
از این رو افزايش قيمت ارز ميتوانس��ت گام مفيدي براي خروج خودروسازان
از اين بحران باشد ،زيرا قيمت خودروهاي خارجي را واقعيتر ميكرد و امكان
رقابت را براي خودروسازان داخلي فراهم مينمود ،ولي مشكل به نحو ديگري خود را
نشان داد ،زيرا با قیمت جدید ارز تقاضاي خودروسازان براي نقدينگي بيش از پيش
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ش��د ،در حالي كه دولت و بانكها ،نه تنها به تعهدان خود مبني بر اعطاي اعتبارات
عمل نكردند ،بلكه دولت با صدور بخشنامهاي مبني بر عدم پرداخت وام به بدهكاران،
تير خالص را به اين صنعت در حال توقف شليك كرد.
مجموعه اين مسايل موجب شد كه تيراژ توليد خودرو در سال جاري به شدت
كاهش يابد .ايران كه زماني با حدود تولید س��االنه  1/6ميليون دس��تگاه ،جزو
 15كش��ور اول توليدكننده خودرو بود ،در  6ماه اول سال جاري نسبت به  6ماه اول
سال گذشته با  42درصد كاهش توليد مواجه شده است ،براي نمونه توليد خودرو در
شهريور ماه سال جاري فقط  53هزار دستگاه بوده ،در حالي كه اين رقم در شهريور
س��ال  ،1390حدود  157هزار بوده است .و اين وضع در  6ماه دوم نيز احتماالً ادامه
خواهد يافت ،و در پايان س��ال ،صنعت خودروسازي سهم مهمي را در كاهش توليد
ناخالص داخلي به عهده خواهد داشت و نه تنها به چشمانداز تعيين شده در استراتژي
صنعت خودرو نخواهد رسيد ،بلكه به ميزان زيادي نيز از آن دور خواهد شد.
اهتمام دستاندركاران اقتصادي و صنعتي به مسأله واردات خودروهاي لوكس
كه معلوم نيست كدام نياز اين جامعه را رفع ميكند ،بيش از توجهي است كه
به حل مس��ايل زيربنايي اين صنعت مبذول داشتهاند .دولتي بودن بخش مهمي از
اين صنعت كه ناپايداري و ضعف مديريتي آن را در پي داشته است ،از ديگر عوامل
تضعيف اين صنعت مهم است .مديريتي كه بجاي پرداختن به مسايل ريشهاي و بهبود
كيفيت ،فقط درصدد بيان شعارها و عملكردهايي است كه در واقعيت وجود نداشته
اس��ت .چهار سال پيش بود كه مديران برخي از كارخانههاي خودروسازي با افتحار
تمام ،نويد خودكفايي و داخلي شدن توليد برخي از خودروها را دادند ،و اعالم كردند
كه ارزبري سمند فقط  50يورو! است و پژو  405صد درصد داخلي است ،و تا پايان
سال  ،1387ارزبري اين مدلهاي پرتيراژ به صفر خواهد رسيد .ولي اكنون كه چهار
سال از آن تاريخ گذشته خودروسازان برای دفاع از ضرورت افزايش قيمت محصوالت
خود ،گزارش��ي را ارايه ميكنند كه مطابق با آن ،خريد خارجي سمند اين خودروي
ملي 2271 ،یورو و پژو  ،405برابر  1748يورو است!!
مشكل صنعت خودرو هم چيزي جدا از مشكل ساير بخشهاي اقتصادي نيست.
ضربه خوردن از سياستهايي كه به سرعت تغيير ميكند ،از سياستهايي كه
مبتني بر عقالنيت الزم اتخاذ نشدهاند ،و نيز از تغيير مديريتها است كه اين صنعت
مهم و اساسي را با چالشهاي اساسي و ركود و بازگشت به عقب مواجه كرده است.
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افزايشقيمت
ارز ميتوانست
گام مفيدي
براي خروج
خودروسازان از
بحران باشد ،زيرا
قيمتخودروهاي
خارجي را
واقعيتر ميكرد و
امكان رقابت براي
خودروسازان
داخلي فراهم
مينمود ،ولي
با قیمت جدید
ارز تقاضاي
خودروسازان براي
نقدينگي بيش از
پيش شد

مصائب پرتیراژترین صنعت تولیدی
گزارشی درباره وضعیت فعلی و بحرانهای قطعهسازان و صنعت خودرو در ایران
حجت شریفی /عضو انجمن قطعه سازان ایران
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در اینک��ه علتالعلل بروز چنی��ن بحرانی در صنعت
خودرو ،اعمال تحریمهای بی سابقه بینالمللی بوده شکی
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به دلیل محدودیتهایی همچون محدودیت در منابع
آبی ( برای توسعه کشاورزی) ،محدودیتهای فرهنگی و
مذهبی در بخش توسعه توریسم،محدودیت در وجود منابع
معدنی و انرژی قابل دس��ترس و به نسبت ارزان و نیروی
انسانی متخصص و تحصیل کرده ،توسعه صنعتی در ایران
از اهمیت ویژهای برخوردار است.رشد تولید صنعتی بیش
از هر چیز نیازمند توجه به بخشهای پر تیراژ است .وجود
کثرت جمعیت جوان و میانس��ال در ایران و نیازشان به
خودرو امتیاز مثبتی برای رش��د صنایع خودروس��ازی و
صنایع مرتبط با آن بودهاست .همچنین امکان دسترسی
به منابع انرژی و نیروی انسانی تحصیل کرده و به نسبت
ارزان در صنع��ت خودرو ،عرضه خ��ودرو و قطعات آن را
برای بازار تقاضای داخلی و بازارهای تقاضای بینالمللی،
به امری مسلم برای افزایش تیراژ تولید خودرو و رشد این
صنعت مبدل س��اخته است .بر اساس همین استدالل و
بر پایه مطالعات علمی صورت گرفته در طول س��الهای
گذش��ته ،متصدیان اقتصادی و صنعتی کشور لزوم رشد
صنعت خودرو در ایران را در دستور کار قرارداده و نتیجه

این توجه افزایش حدود  100برابری تیراژ تولید خودرو در
فاصله سالهای  ( 1367پس از جنگ تحمیلی ) تا سال90
اس��ت .این امر باعث اختصاص س��هم حدود  5درصد از
تولید ناخالص ملی و حدود  25درصد از سهم صنعت به
صنعت خودرو و نیز افزایش اش��تغالزایی به بیش از یک
میلیون نفر (به صورت مس��تقیم و غیر مستقیم) در این
بخش شده که این حجم از اشتغال ،تامین معیشت حدود
 4تا  5میلیون نفر از جمعیت کشور را در برداشتهاست.
صنعت خودرو کش��ور با گردش مال��ی بیش از 500
هزار میلیارد ریال ،دارای باالترین رقم گردش مالی پس
از صنعت نفت اس��ت .از س��وی دیگر ب��ا وجود تبلیغات
منفی علیه صنعت خودرو و قطعهسازی ،کیفیت خودرو
و قطع��ات و مجموعهه��ای خودرو تولی��دی در ایران با
وجود ایرادها و اش��کالهای موجود ،با کیفیت بس��یاری
از خودروها و قطعات تولیدی در بس��یاری از کشورهای
همتراز و گاه باس��ابقه  -در امر تولید خودرو وقطعات آن
 قابل رقابت است .دلیل رسیدن به این سطح از کیفیتدر تولید محصوالت نیز تائید کیفی بسیاری از قطعات و

مجموعههای خودرو تولیدی کشور از سوی شرکتهای
بزرگ خودروس��از دنیا نظیر پ��ژو و رن��و و ...و صادرات
بس��یاری از این قطعات از سوی شرکتهای تولیدکننده
داخلی ب��ه بازارهای بینالمللی و حتی صادرات برخی از
قطعات به کشورهای اروپایی است .حال این صنعت نوپا و
پویا مدتی است به همراه سایر بخشهای اقتصاد کشور به
محاق رفته و روند افزایش تولید  10تا  20درصدی ساالنه
خودرو و قطعات خودرو از سال  67تا ،90به یکباره با افول
شدید و افت تولید به میزان  60تا  70درصد مواجه شده
و ادامه این روند رفته رفته افت تولید  80درصدی خودرو
را در پی خواهد داشت .این مساله بدون تردید بیکاری 60
تا  70درصدی نیروی کار شاغل در این بخش و تعطیلی
بی��ش از  150واح��د تولیدی در این صنع��ت و صنایع
وابسته و خالی ماندن دست کم  60تا  70درصد ظرفیت
واحدهای فعال باقیمانده را به دنبال خواهد داشت.

49

مصائب قطعهسازان خودرو

یکصنف-یکبررسی

نیست ،اما آنچه جای پرسش دارد اینکه آیا با توجه به روند
قابل پیشبینی تش��دید تحریمهای بینالمللی ،اقدامات
پیشگیرانه و مدبرانهای برای مقابله با این تحریمها از سوی
مسووالن امر صورت پذیرفتهاست؟ میدانیم که برخی از
سیاستگذاریهای نادرست دستگاه دولتی نیز به جای حل
معضالت ،تشدید کننده مشکالت و بحرانها بودهاست .آیا
بهراستی نمیشد با پرهیز از اتخاذ بسیاری از تصمیمات
و اجتناب از ابالغ شتابزده آنها در کنار همکاری با صنعت
خودرو و قطعهسازی کشوربرای اتخاذ تمهیدات حمایتی
و پیشبینی شرایط امروز حداقل در یکسال گذشته ،این
بخ��ش از اقتصاد ملی تولید محور را این چنین به ورطه
اضمحالل و نابودی نکشاند؟
کمبود نقدینگی معنادار صنعت خودرو

تیر خالص بر
پیکرهرنجور
صنعت خودرو
را نه تحریمهای
خارجی که
بخشنامهمعاون
اول رئیس
جمهور در ابالغ
سختگیریهای
بیشتر بر تمامی
واحدهایتولیدی
برای دریافت
تسهیالت از
بانکها و منوط
کردن پرداخت
تسهیالتبه
ایشان ،به عدم
داشتن بدهی
به بانکها و
موسساتاجرایی
وارد آورد

حقیق��ت آنچه ب��ر صنعت خ��ودرو و قطعهس��ازی
کشورگذش��ت آن اس��ت که در طول سالهای گذشته
بنا به ضرورت فروش رقابتپذی��ر خودرو تولید داخل با
خودروه��ای وارداتی خارجی (که از ارز دولتی غیر واقعی
سود میجستند) ،خودروسازان مجبور به فروش اقساطی
خودرو به صورت لیزینگ ش��ده که این موضوع به پائین
آمدن نقدینگی در اختیار خودروس��ازان منجر شد .این
ی غیر سودده و غیر
نقدینگی محدود در کنار سرمایهگذار 
اقتصادی ولی اجباری (به دلیل اقتضائات سیاسی کشور)
و عدم همراهی و تعامل بانکهای کشور در ارائه تسهیالت
(به دلیل پائین بودن نس��بت تسهیالت قابل پرداخت از
س��وی بانکها به حجم گردش مالی صنع��ت خودرو و
نیز پائین بودن س��هم سهامداران شرکتهای خودروساز
و عدم افزایش سرمایهگذاری) باعث افزایش هزینه مالی
و کمب��ود نقدینگ��ی صنعتگران این ح��وزه و در نهایت
دیرکرد خودروس��ازان در پرداخت مطالبات قطعهسازان
و مجموعهسازان خودرو شد و فشار نقدینگی روزافزونی
بر قطعهسازان تحمیل کرد.عالوه براین ،افزایش فشار بر
قطعهسازان و مجموعهس��ازان خارجی ( برای قطعات و
مجموعههایی که شرایط خودکفایی آنها در داخل کشور
فراهم نشده بود) به دلیل روند تشدید تحریمها بر ایران
در طول سال گذش��ته و نیز زمزمههای قابل پیشبینی
افزایش نرخ ارز ،باعث ش��د که بخش زیادی از نقدینگی
شرکتهای خودروساز به تامین قطعات و مجموعههای
خارجی (آن هم به صورت نقد) از ش��رکتهای خارجی
اختصاص یابد .این مس��اله باز هم ب��ه بحران نقدینگی
قطعهسازان و مجموعهسازان خورو در داخل کشور دامن
زد ،به نحوی که دوره بازپرداخت مطالبات ش��رکتهای
سازنده قطعات و مجموعههای خودرو از سوی شرکتهای
خودروساز که در طول سالهای گذشته حدود  1تا  2ماه
بود  ،رفته رفته به  5تا  6ماه نیز افزایش یافت.
بخشنامه دولتی که تیر خالص بود

نگر
آینده
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اما تیر خالص بر پیک��ره رنجور صنعت خودرو را نه
تحریمهای خارجی که بخشنامه معاون اول رئیس جمهور
در ابالغ س��ختگیریهای بیشتر بر تمامی واحدهای
تولیدی برای دریافت تسهیالت از بانکها و منوط
کردن پرداخت تس��هیالت به ایش��ان،
به عدم داش��تن بدهی ب��ه بانکها و
موسسات اجرایی ( دارایی و بیمه و)...
وارد آورد ،چرا که با چنین بخشنامهای
درعملامکانهرگونهفعالیتاقتصادی
اعم از گشایش اعتبار برای خرید مواد
اولیه و دریافت تس��هیالت س��لب شد و

شرکتهای قطعهساز و مجموعهساز با مشکالت عدیده
ای برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود درگیر بودند ،آن
هم در شرایطی که میزان بدهیها به قطعه سازان به رقمی
بیش از چهل هزار میلیارد ریال رس��یده بود.عجیب آنکه
ابالغ چنین بخشنامهای و اعمال چنین سختگیریهایی
درست در زمانی صورت گرفت که هنوز امکان گشایش
اعتبار ب��رای خرید مواد اولیه از خارج کش��ور به صورت
یوزانس و  ...با نرخ ارز دولتی فراهم بود.
وعدههای مسووالن

پس از پیگیریها و شکایات شرکتهای قطعهساز و
خودروساز ،در نهایت مسووالن محترم دولت از پرداخت
بیس��ت هزار میلیارد ریال کمک نقدی به ش��رکتهای
خودروساز خبر دادند به این شکل که تا ده هزار میلیارد
ریال برای حل مش��کالت نقدینگی خود ش��رکتهای
خودروس��از و دس��ت کم ده هزار میلیارد ریال نیز برای
بازپرداخت مطالبات شرکتهای قطعهساز و مجموعهساز
از خودروسازان اختصاص یابد .اما در نهایت پس از فراز و
فرود بسیار و چندین ماه معطل ماندن صنعت خودرو از
این هفته به هفته بعد و از این ماه به ماه بعد ،مشخص شد
که پرداخت این مبلغ به صنعت خودرو ،از وعده فراتر نرفته
و عمال مشکالت این صنعت باز هم تشدید شد.
در چنین وضعیتی دیگر برای صنعت خودرو و صنایع
قطعهسازی و مجموعهسازی وابسته ،رمقی باقی نمانده
بود تا بتواند به اقدامات پیش��گیرانه و ی��ا اقدامات الزم
برای مقابله با روند تش��دید تحریمها بپردازد و در نتیجه
با تش��دید تحریمهای بینالمللی در ارسال قطعات و نیز
تحریمهای بانکی در چند ماه اخیر ،عمال بخش عمدهای
از این صنعت فلج شد .متاسفانه در کنار مسائل و مشکالت
پیشروی صنعت قطعهسازی و خودروی کشور ،مسووالن
دولتی در ابتدا نس��بت به کتمان بح��ران اقدام کردند و
بعدها حمله به صنعت خودرو و تخطئه فعالیتهای این
صنعت را در دستور کار خود قرار داده و سعی در توجیه
سیاس��تگذاریهای غلط خود داشتند و متاسفانه در این
بخش نیز صنعت قطعهسازی و خودرو از همراهی و نقد
مسووالنه این بزرگواران بی نصیب ماند.
ریشههای بحران نقدینگی شرکتهای قطعهساز

بحران نقدینگی شرکتهای قطعهساز عوامل و دالیل
مختلفی دارد که از جمله آن میتوان به الف:عدم پرداخت
به موقع مطالبات ایشان از سوی خودروسازان ب:تشدید
سختگیری بانکها ودس��تگاههای دولتی برای دریافت
تسهیالت ج :فش��ار بانکها و دستگاههای دولتی( نظیر
دارای��ی و بیمه و گم��رکات) برای دریاف��ت مطالبات د:
تحریمهای بینالمللی و عدم همراهی شرکتهای خارجی
تامینکننده مواد اولیه اش��اره کرد که همه این موارد به
ان��دازه کافی باعث کاهش روند تولید قطعات و پیامد آن

کاهش خودرو ش��ده بود اما متاس��فانه با حذف ناگهانی
تخصی��ص ارز مرجع برای ورود م��واد اولیه مورد نیاز این
صنعت و حذف امکان گشایش اعتبار برای خرید مواد اولیه
و افزایش بیرویه نرخ آزاد ارز ،میزان نقدینگی اولیه مورد
نیاز این صنعت به حدود  20برابر افزایش یافت و طبیعی
است که تامین یکباره این حجم از نقدینگی بسیار فراتر از
ظرفیت صنعت خودرو و صنعت قطعهسازی کشور است.
همچنین عدم چارهاندیش��ی در این خصوص بی ش��ک
وقوع یک فاجعه اقتصادی را در بر خواهد داش��ت چرا که
ورشکستگی و تعطیلی صنعت خودروبه عنوان پر تیراژترین
بخش تولید کش��ور و باالترین حجم گردش مالی اقتصاد
کشور پس از صنعت نفت ،نه تنها باعث توقف فعالیتهای
این صنعت شده که فعالیت تولیدی و اقتصادی بسیاری
دیگ��ر از صنایع و کارگاههای تولیدی مرتبط را نیز تحت
الشعاع خود قرار خواهد داد .هر چند واقعی شدن نرخ ارز به
دلیل رقابتپذیر کردن تولید داخلی امری کامال قابل قبول
اس��ت ولی عدم اتخاذ سازوکار مشخص برای محافظت از
صنایع کشور و بخشهای تولیدی در دوران تالطم نرخ ارز،
شرکتهای تولید داخل را با چالشی جدی مواجه خواهد
کرد .ش��اید اختصاص اولیه ارز مرجع به بخشهایی از این
صنعت که م��واد اولیه آن امکان تولید داخل��ی ندارد( از
محل حذف یارانهها که ق��رار بود به تولید در اولویت اول
اختصاص یابد) وحذف تدریجی این نوع ارز در طول یک
دوره مشخص برای واحدهای تولیدی ،میتوانست مانع از
بروز بسیاری از مشکالت امروزی در این صنعت شود که
متاسفابه وقوع نپیوست .بر این اساس از همه دلسوزان این
کشور دعوت میشود ،ضمن توجه ویژه به بحران پیشروی
صنعت خودرو کش��ور و چارهاندیشی برای رفع یا حداقل
کاهش مش��کالت این صنعت مانع از وقوع فاجعه مذکور
شوند و در همین راستا پیشنهادات زیر برای خروج از این
بحران توصیه میشود :
 -1حذف بخشنامه س��ختگیرانه دولت در سال جاری
برای ارائه تسهیالت به واحدهای تولیدی
 -2کاهش هزینههای مالی شرکتهای تولیدی از طریق
اعمال روش انتقال وام ( ) Loan bridge
-3پرداخت کمک مالی دست کم  20000میلیارد ریالی
وعده دادهشده به صنعت خودرو برای خروج از بحران
-4اختصاص ارز مرجع برای تامین مواد اولیهای که امکان
تولی��د آن در داخل فعال وجود ندارد و حذف تدریجی (و
نه ناگهانی) این نوع ارز از روند تامین مواد اولیه واحدهای
تولیدی در طی دوره زمانی مشخص.
-5حذف قیمتگذاری از خودرو توسط دولت و واگذاری
قیمت خودرو به سیس��تم عرضه و تقاضای بازار( چرا که
سیستم عرضه و تقاضا با توجه به قیمت جهانی خودرو و
محدودیتهای طبیعی قیمت در بازار تقاضا ،در درازمدت،
خود به خود کنترل کننده قیمت خودرو خواهد بود)
-6فراهم ش��دن امکان گش��ایش اعتبار داخلی از سوی
بانکها در جبران تحری��م خارجی بانکها ،تا از حجم
نقدینگی اولیه مورد نیاز برای خرید مواد اولیه کاسته
شود.
 -7من��وط س��اختن پرداخت
مالیات بر ارزش افزوده به شرط
دریافت وجه آن از شرکتهای خودروساز
و کمک به ش��رکتهای خودروساز برای
پرداخ��ت به موقع وج��ه مالیات مزبوربه
شرکتهای مجموعهساز و قطعهساز.

افق روشنی درکار نیست
دخالت دولت در قیمتگذاری خودرو با هیچ منطق اقتصادی توجیهپذیر نیست
صنعت خودروس��ازی ک��ه گاه��ی از آن به عنوان
لوکوموتیو صنای ع در یک کشور تعبیر میشود در ابتدای
قرن بیس��تم موتور محرکه رش��د و توسع ه اقتصادی-
صنعتی جهان س��رمایهداری بوده و بر همین اس��اس
برخی از کش��ورها در نیمه دوم قرن بیس��تم از جمله
ی توسعه اقتصادی خود را بر
ژاپن و کرهجنوبی برنامهها 
ت خودرو و حمایت
مبنای توسعه صنعتی با توسعه صنع 
اهمیت و حساسیت
از آن طراحی کردند .برهمین اساس ّ
فزاینده صنعت خودروسازی در فرایند توسعه اقتصادی
و صنعتی یک کشور و نقش آن در ظرفیت اشتغالزایی
ش افزوده،بررسی آثار سیاستهای مرتبط با آن را
و ارز 
حائز اهمیتی دوچندان است.به رغم چنین اهمیتی اما
در ایران به دلیل عدم توجه به ش��رایط اقتصادی
خودروس��ازان ،صنعت خودروس��ازی نسبت به
رقبای آس��یایی خود بس��یار عقب ماندهاست.
سیاس��تگذاریهای اش��تباه موجب شده تا به
عنوان مثال فقط در اصفه��ان  90درصد از واحدهای
تولیدی خودرو به حالت نیمه تعطیل درآیند.
 ۲۵۰واح��د تولیدی در زمینه خ��ودرو در اصفهان
وجود دارد که در حال حاضر تنها با  ۴۰درصد ظرفیت
خود مشغول به کار هستند .تاچندی قبل تعداد شاغالن
این صنعت در استان اصفهان  ۲۵هزار نفر بود که طبق
آخرین آمار در ماههای اخیر با حدود  ۳۰درصد کاهش
نیرو مواجه شدهاند .نتیجه اینکه بسیاری از قطعهسازان
در آستانه ورشکستگی و تعطیلی هستند.علت اصلی
وضعیت پیش آمده برای صنعت خودروسازی به افزایش
قیمت ارز مربوط میشود.
همزمان با باال رفتن قیمت ارز و افزایش دس��تمزد
نیروی کار ،قیمت تمام شده خودروها به طور تقریبی

دو برابر س��ال گذش��ته محاسبه شدهاس��ت اما اجازه
افزایش قیمت به تولیدکننده دادهنمیش��ود.از سوی
دیگر بر بازار خودرو سیس��تم داللی حاکم ش��ده و بر
قیمتها تاثیر منفی گذاشتهاست .از طرف دیگر وزارت
صنایع خودرو را وس��یلهای لوکس میداند ولذا خودرو
را در اولوی��ت  8تا  ۱۰ق��رار داده و ارز مرجع
ب��رای واردات به قطع��ات خودروها پرداخت
نمیشود؛ موضوعی که سازندگان خودرو را با
مشکل مواجه کردهاست.از سوی دیگر
به دلیل تورم موجود در بازار که زندگی
بس��یاری از ش��هروندان را متاث��ر کرده،
صنعت خودروسازی نیز با رشدهزار و  ۱۰۰درصدی
هزینههای تولید خودرو از سال  ۷۶تاکنون مواجه
شده که آمار نگران کنندهای برای تولید در کشور
به ش��مار میآید .نتیجه اینکه اگر قیمت خودرو
واقعی نشود ،بسیاری از قطعهسازان چارهای جز
تعدیل نیرو نخواهند داش��ت و تنه��ا راه چاره
برون رفت از این وضعیت قیمتگذاری
خودرو بر اساس نرخ ارز است.
واقعیت این است که ورود دولت
در موضوع قیمتگذاری خودرو با هیچ
منطقی قابل توجیه نبوده و قیمت
خودرو باید بر اس��اس ش��رایط بازار
مشخص ش��ود .خودروسازان درچنین
وضعیتی خواستار برداش��تن تعرفه خودروهای
خارجی هستند چرا که در صورت آزادسازی قیمتها
است که میتوانند با خودرو سازان خارجی رقابت کنند.
مگ��ر نه اینکه تولیدکننده برای بقای اقتصادی و مالی
خود نیاز به حمایت و سیاستهای حمایتگرانه دولت

دارد؟پرس��ش ش��اغالن در صنعت خودروس��ازی این
است که این حمایتها قرار است چه زمان شامل حال
تولیدکننده ایرانی شود؟
قیم��ت چه��ار عنص��ر مه��م دخی��ل در صنعت
قطعهس��ازی یعنی آلومینیوم ،ف��والد ،پلیمر و مس از
سال گذش��ته تاکنون سه برابر ش��ده،اما قیمت
ابراهیم احمدی
خودرو افزایش نیافتهاس��ت .صنایع خودروسازی
رییس انجمن
هر پنج س��ال یکبار نیازمند سرمایهگذاری کالن
صنایعهمگنخودرو
و س��رمایهگذاری در گ��ردش ب��رای
نیرومحرکه
نوآوری هس��تند و خودروسازان برای
تولیدات خ��ود نیازمند س��ود باالی
 ۴۰درصد برای برطرف کردن خواس��ته مشتریاناند،
اما خودروسازان ایرانی اجازه ندارند قیمت خودروهای
تولیدی را افزایش دهند.
درنتیجه به دلیل عدم توجه به ش��رایط اقتصادی
خودروس��ازان ،صنعت خودروس��ازی ایران نسبت به
رقبای آس��یایی خ��ود از جمله ک��ره و چین عقب
ماندهاس��ت .آیندهنگری در این اس��ت
که س��وای توجه به تولید داخلی باید
همیشه نیم نگاهی هم به کشورهای
رقیب خود در منطقه داشته باشیم.
صنعت خودروس��ازی و قطعهسازی
در ای��ران با تکیه بر ت��وان ذهن پویا و
خالق جوانان ایرانی میتواند با بس��یاری
از کش��ورهای جه��ان رقابت کند ام��ا ارادهای به
منظور تحقق چنین ایدهای در دس��تور کار نیست .در
فقدان آیندهنگری صنعت خودروسازی ایران افقهای
بلندمدت و پی��شرو را از دس��ت داده و دغدغه امروز
صنعتگران شاغل در این عرصه تنها فک ِر بقا است.

خودروی ملی یا جهانی
1

نگر
آینده
شماره شانزدهم  /آذر و دی 91

برای حل مسائل پیش روی صنعت خودرو پیش
از هر چیز باید به یک س��وال پاس��خ داد :آیا باید
به س��مت خودروی ملی برویم یا به س��مت همکاری
با خودروس��ازان جهانی؟ به یاد داریم ک��ه در دورهای
خودروسازان ،استراتژیشان را بر مبنای خودروی ملی
تهیه کردند .بعدها ع��دهای گفتند که خودروی ملی
نوعی توهم است و از منطق اقتصادی تبعیت نمیکند
و ما باید همکار خودروسازان جهانی باشیم و با کمک
تکنولوژی آنها خودرو تولید کنیم .آنهایی که میگفتند
خودروی ملی ،منظورش��ان «سمند» بود و آنهایی که
میگفتند همکاری با خودروسازان جهانی ،مقصدشان
تندر  90بود .نه چیزی فراتر از این گزینههای مشخص.
حالآنکه وقتی میگوییم «همکاری با خودروس��ازان
جهانی» منظور نوعی رابطه دوطرفه است.

2

مهمت��ر از الزام خودروس��ازان به ارتقاي س��طح
كيفي توليد خودروه��ا ،تكليف آنها به افزايش
سطح فنآوري خودروهاي توليدي و بازنشست ه كردن
خودروهاي قديمي است .در حال حاضر تنها بر مساله
ارتقاي س��طح كيف��ي توليد خودروه��اي فعلي براي
كاهش نارضايتي مردم از كيفيت و سطح خدمات پس
از فروش خودروها تاكيد ميشود ،در حالي كه فنآوري
برخي از خودروهاي فعلي مانند پرايد و پژو 405بسيار
قديمي است و به دليل پايين بودن سطح ذاتي ايمني
و راحتي سرنشين در آنها بايد بازنشسته شوند .بايد
بين افزايش كيفيت توليد با افزايش س��طح فنآوري
خودروها تفاوت قائل ش��د ،چنانچه مردم حق دارند از
خودروهايي كه فاصله آنها با سطح فنآوري روز دنيا
چندان زياد نيست ،استفاده كنند.

3

متاسفانه ما در ایران مدیرانی نداریم که بتوانند فرآیند
تحقیق و توسعه را خوب مدیریت کنند .در مدیران و
کارشناسان صنعتی ما خودباوری کم است و به استفاده از
تکنولوژیه��ای وارداتی عادت کردهاند .تا زمانی که چنین
طرز تفکری وجود دارد ،ما نمیتوانیم خودروی ارزانقیمت
تولید کنیم .در ایران ما باید توسعه مبتنی بر دانش مهندسی
اوستا گودرزی
را تعقیب کنیم که الزمه آن خودباوری است و متأسفانه این
باور در برخی از مدیران صنعت خودرو کم رنگ است.رشد استاددانشگاه
صنایع در شرایطی اتفاق میافتد که صنعت بر پایه اقتصاد علم و صنعت
آزاد توسعه یابد و تالش اش در همه ابعاد برای کسب سود
بیشتر متمرکز شده باشد .دولت نیز باید با تدوین مقررات و
تعرفهها به این تالشها سمت و سو بدهد و به جای دخالت
در ام��ور تولی��د و صنعت به حمایت و ارایه تس��هیالت از
صنعتگران از جمله در بخش خودروسازی روی آورد.
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حسین گروسی
عضوکمیسیون
صنایع و معادن
مجلس

به جای پژو به خودروسازان آسیایی سالم کنیم
در یکسالی که مسووالن بیش از هر برهه زمانی دیگری
بر حمایت از تولید ملی تاکید دارند الزم است تا بیشترین
حمایت از صنعت خودرو و قطعهس��ازی در کشور صورت
گیرد چ��را که نمیتوان به س��ادگی از کن��ار بحرانهای
پیشروی این صنعت گذش��ت .خوش��بختانه در مجلس
شورای اسالمی نگاه حمایتی از صنعت خودروسازی وجود
دارد ،اگرچه مجلسیان نقدهایی به راههای رفته این صنعت
نیز وارد میدانند.
با اینهمه در ش��رایط فعلی و برای برونرفت از بحران،
اختصاص تسهيالت ،كمترين كمكي است كه ميتوان به
خودروس��ازان ارائه داد چرا كه اين صنعت درگير مس��ائل
بهوجود آمده به واسطه تحریمها بوده و حمايت دولت در
موقعیت حساس كنوني باعث آرامش خاطر صنعتگران برای
ادامه تولید خواهد شد .به همین منظور است که دولت در
كارگروه حمايت از صنعت بنا دارد با اختصاص تسهيالت
 2000ميليارد توماني امکانی برای خروج خودروس��ازي
كش��ور از بحران نقدينگي به وجود آورد .البته تحقق این
وعده همراهی و همدلی مس��ووالن مختلف و موثر در این
حوزه را طلب میکند.
ت در مقاطع مختلف
در بس��ياري از كش��ورها ،دول�� 
زمانی به ارائه تسهيالت به صنعت خودروسازي ميپردازد.
درش��رایط امروز ایران با توجه به موانع داخلي و خارجي
پيش روي خودروسازان اعم از استفاده از انرژي گرانقيمت
و مشكل تامين مواد اوليه قطعهسازان ،لزوم پرداخت هرچه
سريعتر تسهيالت احساس ميشود.
نمیتوان منکر این واقعیت شد که افزایش تولید خودرو
و تعادل قیمتها در گرو حمایت از قطعهسازان و افزایش

تولید قطعات س��اخت داخل است .مشکل کنونی صنعت
خودرو در بازار به کمبود قطعات و کاهش تولید محصول
برمیگردد .کاهش تولید سبب شده میزان تقاضا از عرضه
پیشی بگیرد و ش��اهد افزایش روز به روز قیمت محصول
در بازار هستیم.
نباید فراموش کرد که برخی محدودیتهای بینالمللی
سبب شده خودروسازان در تامین قطعه با مشکل مواجه
شوند که این چالش تنها با حمایت دولتی از قطعهسازان
داخلی و حرکت به س��مت داخلی سازی تمامی قطعات
مرتفع خواهد شد .در برخی از قطعات که هم اکنون امکان
داخلی سازی وجود ندارد ،خودروسازان باید سعی کنند نیاز
خود را از دیگر شرکتها تامین کنند و صنعت خودروسازی
کش��ور نباید تنها به تعداد محدودی از شرکتهای تامین
قطعه وابس��ته باش��د .در مواردی که برخی کش��ورها از
جمله فرانسه صنعت خودروس��ازی ما را تحریم کردهاند،
ی طراحی ،مهندسی و
خودروس��ازان کش��ور باید از توانای 
تولید قطعهس��ازان داخلی برای همکاری با خودروسازان
آسیایی بهرهمند شوند .فراموش نکنیم در همه سالهای
همکاری صنعت خودروی ایران با کش��ور فرانس��ه ،دولت
فرانس��ه از صدور فناوری خودرویی به ایران ممانعت کرد
ولی خودروس��ازان کشور بازار خودروی کشور را در اختیار
پژو قرار دادند.
آیندهنگری در این است که در شرایط کنونی به جای
روی آوردن دوباره به پژو ،همکاری با خودروسازان آسیایی
صورت گیرد که میتوانند بهتری��ن جایگزین برای تداوم
همکاریهای منطقهای و بینالمللی صنعت خودروی ایران
باشند .اگر به جای پژو ،خودروسازان ژاپنی ،کرهای و حتی

چینی طرف همکاری مشترک با سایپا و ایرانخودرو شوند
به دلیل استهالک و مصرف سوخت بسیار پایین خودروهای
تولیدی این کشورها ،سود مادی و غیرمادی زیادی نصیب
کشور خواهدشد.
دیگر اینکه در کنار تالش خودروس��ازان برای توسعه
س��طح تعامالت بینالمللی در حوزه کشورهای آسیایی
نباید نقش محوری ش��رکتهای قطعهس��ازی در تولید
خودرو را نادیده گرفت .قطعهس��ازان تاثیر مستقیمی در
ارتق��ای صنعت خودرو داش��ته و باالرفتن کیفیت تولید
آنه��ا منجر به افزایش کیفیت خودروه��ای تولید داخل
خواهد شد .افت ش��دید تولید خودرو در ماههای اخیر و
بروز مشکالت برای صنعت قطعهسازی و خودروسازی به
گوش نمایندگان مجلس رسیده و نمایندگان قصد دارند
از همه توان و امکانات خود برای کمک به صنعت خودرو
و برونرفت از ش��رایط فعلی استفاده کنند .واقعیت این
است که در تمام کشورهای صنعتی و پیشرفته که بخش
خصوصی حرف اول را میزند ،باز هم در مواقع اضطراری
دول��ت از صنایعی که موجب رونق تولید و کس��بوکار
هستند پشتیبانی جدی دارد.
صنایع خودروسازی ایران نیز باید در شرایط تحریمهای
بینالملل��ی از هرگونه دیدگاه جزی��رهای در مورد صنعت
خودروس��ازی و قطعه س��ازی پرهیز کرده و برای ارتقای
جایگاه صنعت خودرو ایران در سطح منطقه و جهان به یک
تصمیم مشترک برسند و با همسانسازی عقاید تصمیماتی
قابل اجرا بگیرند.اعضای کمیسیون صنایع مجلس نیز به
شکل متمرکز به دنبال ارایه راهحل و پیشنهادهایی برای
خروج صنعت خودرو از مشکالت فعلی هستند.

بوکار در صنعت قطعهسازان
دانش کس 
یافتههای یک نظرخواهی در مجموعه ایرانخودرو
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فعالي��ت صنعت قطعهس��ازي خ��ودرو در اي��ران ،از
اواس��ط ده��ه  40با توليد بدن��ه خودرو بهوي��ژه اتوبوس
و شاس��ي آغاز ش��د و در اوايل دهه  ۵٠با سرمايهگذاري
مش��ترك خودروس��ازان ،توليد موتور و بعضي از قطعات
مانند (پيس��تون ،دينام ،اس��تارت ،اگزوز ،درخت سيم و
رينگ چرخ) با اخذ ليس��انس ،ساخت داخل شد .تعميق
ساخت داخل از سال  1372با برنامهريزيهاي ميانمدت
و بلندمدت بهطور جدي پيگيري ش��ده ت��ا چرخ توليد
بزرگترين صنعت كش��ور دوباره راه بيفتد .طي يك دهه
گذش��ته س��رمايهگذاريها و تالشهاي قابل توجهي در
زمينه قطعهسازي خودرو در ايران صورت گرفته كه عالوه
بر افزايش كمي توليدات داخل ،قابليتهاي مطمئني براي
طراحي و س��اخت بس��ياري از قطعات مورد نياز صنعت
خودرو ،در كش��ور فراهم كرده است .بهطوريكه ،در حال
حاضر بطور متوسط  ٨٠درصد قطعات خودروهاي توليدي
كش��ور توسط قطعهسازان داخلي توليد ميشود و آمارها
نشان ميدهند كه طي سالهاي اخير با رشد  2۵درصدي
س��اليانه توليد خودرو ،صنعت قطعهسازي نيز در كشور

مهدی سلیمی /کارشناس ارشد اقتصاد

بههمان ميزان گسترش يافته است .صنعت خودرو سازی
کشور ایران شرایط خاصی دارد .صنعت خودروی کشور،
نه تنها رقابتی نیست بلکه کام ً
ال انحصاری است و در واقع
اگر در این صنعت انحصاری نباشد ،مقیاس تولید ،کوچک
ش��ده و به تدریج قطعه سازان از بین خواهند رفت .دلیل
آن ،این اس��ت که وقتی مقیاس تولید ،پائین باشد ،برای
خودروساز داخلی ،تعمیق ساخت داخل به صرفه نخواهد
ب��ود و به ناچار ب��ه واردات قطعات منفصله و مونتاژکاری
روی خواهد آورد .انحصار ،از ویژگی های مثبت این صنعت
اس��ت ،صنعت خودروی کشور ،تنها صنعتی است که در
س��ال های اخیر توانس��ته به تعمیق تکنولوژی بپردازد و
آموزش های تخصصی ارائه دهد .میزان س��اخت داخلی
”پژو  “۴۰۵و ”س��مند“ برابر با  ۹۰درصد” ،پراید“ برابر با
 ۹۸-۹۲درص��د و ”پژو  “۲۰۶به میزان  ۵۰درصد اس��ت.
قطعهسازهای کشور نیز ،به طور کلی به دو دسته تقسیم

میشوند :دسته نخست ،گروهی هستند که ظاهر صنعتی
دارند ،ضمن سرمایهگذاری با رعایت استانداردهای کیفی
و س��رمایهگذاری مش��ترک ب��ا طرف ه��ای خارجی ،به
توانمندیهای باالیی دست یافتند .این گروه همیشه بخش
بزرگی از سود خود را دوباره سرمایهگذاری میکردند و از
نظر مقیاس تولید ،بسیار بزرگ شدند .دسته دوم گروهی
هس��تند که ظاهر سنتی دارند و عمده قطعهسازان نیز از
این گروه هس��تند ،کمتر به سرمایهگذاری مجدد ،توجه
دارند و اصوالً ظرفیتهای خود را گسترش نداده اند .طبق
آمار انجمن قطعهسازان ،هماکنون یک هزار و  200واحد
قطعهسازی در صنعت قطعهسازی کشور فعالیت میکنند
و در این بین ،تنها  ۳۰واحد آنها بزرگ است و هر یک از
این  30واحد ،با دهها قطعهساز کوچک و متوسط دیگر کار
میکنند و ۷۰درصد از کل نیاز کشور به قطعات خودرو را
به تولید میرسانند.
در واقع این  ۳۰واحد ،مجموعهساز به حساب میآیند
و متش��کل از  ۲۰تا  ۱۰۰زیر مجموعه هس��تند .این در
شرایطی است که  ۳۰مجموعه مذکور ،تولیدکننده اصلی

مشکل:بحران نقدینگی
س��ال  1391شمسی را باید سال رکورد تاریخی در
صنعت خودرو ایران دانس��ت .طبق آمارهای رسمی در
س��ه ماه نخست سال جاری تولید خودرو با کاهش 36
درصدی مواجه بوده و به گفته برخی از کارشناس��ان،
حجم کاهش تولی��د خودرو به ح��دود  50درصد هم
رسیدهاست.از سوی دیگر پیشبینیها نشان میدهد که
نزدیک به هفتصدهزار کارگر با ادامه این روند در ماههای
آینده شغل خود را از دست خواهند داد.به دنبال بحران
نقدينگي ش��كل گرفته در ماههاي اخي��ر ،تاكنون 40
درصد قطعهسازان تعديل نيرو داشته و برخي واحدهاي
قطعهسازي نيز به طور كامل تعطيل شدهاند که نتیجه
نهایی این روند تنها به نفع صنعت چین خواهد بود که
محصوالت درجه چندم خ��ود را روانه بازار ایران کرده،
بهگون��های ک��ه در طی چن��د ماه اخیر رش��د فروش
محصوالت و خودروهای چینی چندبرابر شدهاست.
مناب��ع ورودی برای قطعهس��ازان  5برابر ش��ده که
در انتهای تولید س��بب افزایش قیم��ت محصوالت و
قطعات خواهد بود .در این میان فلس��فه سختگیریها
و مش��کالتی که بان��ک مرکزی ب��رای تولیدکنندگان
داخلی ایجاد کرده برای قطعهسازان مبهم است چراکه
با وجود تاکید مسئوالن به حمایت از تولید داخلی که
شامل ارائه تس��هیالت با بهره 14درصد میشود ،هیچ
قطعهساز و خودروسازی از این تسهیالت استفاده نکرده
و تاکنون وامهای بانکی با به��ره  24تا  27درصد بوده
که با احتس��اب جریمه و تاخیر به حدود  32درصد نیز
میرسد .ادامه این روند سبب کاهش بهرهوری ظرفیت
واحدهای تولیدی و افزایش قیمت خودرو شدهاست.

نوس��انات نرخ ارز در پنج سال گذشته بیش از 600
میلیارد تومان صنعت خودرو را متضرر کردهاس��ت .با
وجود این وضعیت ،بهرغم بحران نقدینگی خودروسازان،
ابهام ایجاد ش��ده در تخصی��ص ارز مرجع برای واردات
مواد اولیه نیز به بح��ران جدیدی برای صنعت خودرو
کش��ور تبدیل شدهاس��ت .نتیجه اینکه صنعت خودرو
و قطعهس��ازی ایران در کمال ناباوری با شرایط بحران
غيرقابل بازگش��ت مواجه ش��ده که نشانههای چنین
رخدادی بسیاری از صنعتگران را نگران کردهاست .تنها و
تنها با یک اقدام میتوان جلوی گسترش بحران را گرفت
و آن هم سرعت در پرداخت تسهيالت مصوب صنعت
خودرو و تامين نقدينگي مورد نياز این صنعت اس��ت.
اگر تصمیم مسووالن به تعویق افتاده و یا مشمول مرور
زمان شود،عالوه بر بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی
ب��ه دليل قطع عرضه ،قيمت خودرو در بازار نیز به طور
سرسامآوري افزايش خواهد یافت و به تبع مصرفكننده
نیز در کنار تولیدکننده متضرر خواهد شد.
مسووالن نمیتوانند این واقعیت را نادیده بگیرند که
صنعت خودرو  4درصد ارزش افزوده و  22درصد ارزش
توليدات صنعتي کشور را ش��امل ميشود و بايد مورد
توج��ه ويژه قرار گرفته و اگر عزمی برای رس��یدگی به
وضعیت خودروسازان و قطعه سازان در کشور وجود دارد
باید در سریعترین زمان ممکن نسبت به رفع مشکالت
صنعت قطعهسازي کشور اقدام شود ،مشکالتی که باعث
افزايش قيمت تمام شده قطعات خودرو شدهاست .در
این میان اهتمام مس��ووالن اقتصادي ،صنعتي و بانک
مرک��زي میتواند تا حدودی عبور از این مش��کالت را

برای قطعهس��از تعدیل کند .پیش��نهاد آیندهنگرانه به
مسووالن این است که چنانچه مواد اوليه دربورس کاال
عرضه ميشود ،محصول نيز در بورس کاال تعیین قيمت
ش��ود يا قيمتگذاري مواد اوليه طبق قانون به سازمان
حمايت از مصرفکنندگان و توليدکنندگان واگذار شود.
شرکتهای قطعهساز داخلی مواد اولیه خود را از داخل
فرهاد بهنیا
یا از خارج تامین میکنند .آن دسته از قطعهسازان که
نیاز خود را از کارخانجات فوالد و پتروش��یمی داخلی عضوهیاتمدیره
تامین میکنند با افزایش بس��یار زیاد قیمتها در مواد انجمنقطعهسازان
پتروش��یمی مانند  ABSو افزایش س��ه برابری قیمت
فوالد مواجه ش��دهاند .از آنجایی که بسیاری از نیازهای
صنعت پتروشیمی و فوالدس��ازی نیز از طریق واردات
تامین میش��ود ،نوس��انات نرخ ارز نی��ز در آنها موثر
بودهاست .از نظر بس��یاری از صنعتگران حوزه خودرو
ش��رط کاهش و ثبات قیمت ،آزادسازی قیمت خودرو
است تا به این صورت چرخه عرضه و تقاضا عامل تعیین
خودرو باش��د نه واس��طهها.هم اکنون فاصل ه 4میلیون
تومانی میان قیمت کارخانه خودروسازی و بازار وجود
دارد ،و در صورت آزادس��ازی قیم��ت خودرو عالوه بر
ثبات قیمت ،میتوان انتظار کاهش قیمت را هم داشت
چراکه در این صورت عامل تعیین کننده نیاز بازار است
و خودروهای پرطرفدار شناس��ایی و تیراژ تولید آن در
کارخانه خودروسازی و به تبع آن تولید قطعات مورد نیاز
نیز افزایش یافته و مشکل اصلی صنعت خودروسازی و
صنایع وابسته که عدم استفاده از حداکثر ظرفیت است
نیز برطرف خواهد ش��د و نیروهای تعدیل شده به کار
بازخواهندگشت.

قطعات به حس��اب آمده و به اصطالح “دانه درشتها” در
صنعت قطعهسازیاند و باقی قطعهسازها نه در شرایط مالی
مناس��بی به سر میبرند و نه کیفیت باالیی دارند .همین
موضوع ،یعنی کیفیت ن ه چندان مناسب قطعات ،موجبات
نارضایتی خودروس��ازان را فراهم آورده و س��بب شده تا
مشتریان نیز از کیفیت خودروها چندان راضی نباشند .هر
چند مشتریان ،همواره خودروسازان را در این کم کیفیتی
مقصر میدانند ،اما مسووالن ایرانخودرو و سایپا معتقدند،
۸۶درصد کیفیت تولید یک خودرو را قطعات آن تشکیل
و خودروساز تنها در ۱۴درصد این داستان سهیم است و
اگر خودرویی از کیفیت الزم برخوردار نیست ،باید بیشتر
این تقصیر را از ناحیه قطعهس��ازان دانست .قطعهسازانی
که به اعتقاد خودروسازها ،حرکت چشمگیر و آن چنانی
برای رشد کیفیت از خود نشان نداده و پراکندگی بیش از
حد واحدهای تولیدی آنها از دالیل اصلی این کمتحرکی
قطعهسازان است.
به نظر میرس��د که براي خدماترس��اني به صنعت
خودروي داخل كش��ور بايد صنعت قطعهس��ازي كاركرد
جهاني پيدا كرده و وارد س��اير بازارهاي خارج از كش��ور
ش��ود ،زيرا بدون جهاني شدن صنعت قطعهسازي ،براي
حضور در بازارهاي جهاني خودروس��ازان نيز با مش��كل
مواجه خواهد شد .از طرفی دیگر پویایی صنعت خودرو و
تحوالت سریع و تغییر پیاپی خطوط تولید ،موجب شده تا

شرکتهای قطعهسازی به ویژه در سالهای اخیر خود را
به روز نگه داشته و همگام با نیاز بازار داخلی حرکت کنند
ک��ه با توجه به محدودیتهای واردات خودرو و انحصاری
بودن بازار خودرو این شرکتها تا حدودی موفق بودهاند.
اما اين شركتها با توجه به كيفيت محصوالت خود نياز
به تحوالت اساس��ي دارند تا بتوانند در صحنه رقابتهاي
جهاني حضورداشته باشند.
با توجه به مطالب بیان ش��ده ،می توان راهکارهایی را
در نظر آورد که منجر به بهینه ش��دن فرآیندها و پویایی
این صنعت ش��ود .یکی از مواردی که امروزه بسیار مطرح
است ،استفاده و مدیریت مناسب دانشهای درون سازمان
و دانشهای مرتبط و موجود در سطح دنیا است .با پیاده
سازی موفق مدیریت دانش انتظار میرود تأثیر این فرآیندها
را در کاه��ش هزینهه��ای تولید ،افزایش می��زان تولید،
ارتقای کیفی تولیدات ،دستیابی به تکنولوژیهای جدید
و پیش��رفته ،کاهش هزینههای تحقیق و توسعه ،افزایش
قدرت رقابت با رقبای خارجی ،دستیابی به بازارهای جهانی
و صادرات محصوالت و سایر مزیتهای جانبی مشاهده کرد.
بر اس��اس یافتههای تحقیقی که نگارنده با نظرخواهی از
قطعهس��ازان و خودروسازان در کش��ور به انجام رسانده
پیشنهادات زیر به سازمانها و نهادها و قطعهسازانی که در
صدد پیادهسازی مدیریت دانش هستند ،ارائه میشود:
 -عوامل مختلفی بر موفقیت مدیریت دانش تأثیر دارند و

توجه صرف به تکنولوژی و یا دیگر موارد به صورت تنها،
نمی تواند کسبوکار را از مزایای مدیریت دانش بهرهمند
س��ازد .بنابراین توجه کلی ،سیس��تماتیک و همه جانبه
سازمان به تمامی عوامل موثر پیشنهاد میشود.
 مدیری��ت دان��ش ی��ک فلس��فه و نگرش متف��اوت بهکس��بوکار اس��ت ،بنابرای��ن کس��بوکارها ابت��دا باید
استراتژیها ،زیرساختها و فرهنگ سازمانی را با الزامات
دیگر پیادهسازی مدیریت دانش منطبق سازند .پیشنهاد
میشود قبل از سرمایهگذاریهای کالن بر تکنولوژیها و
دیگر تغییرات پر ریسک ،بستر الزم را از طریق دیگر عوامل
فراهم آورند.
 صاحبان کس��بوکارهای کوچک و متوسط بهتر استقبل از پرداختن به بسترس��ازی و کار بر زیرس��اختها،
از داش��تن تفکر اس��تراتژیک و تعهد تیم مدیریتی برای
پیادهس��ازی مدیریت دانش مطمئن باشند چرا که بدون
وج��ود این عامل حیاتی که در این تحقیق نیز پر اهمیت
ترین عامل شناخته شد ،تالشهای مرتبط با پیاده سازی
بی اثر خواهد بود.
عام��ل الگوبرداری رقابت��ی به عنوان عامل اساس��ی
جدیدی در زمینه پیادهسازی مدیریت دانش مطرح که در
این تحقیق نیز مورد توجه قرار گرفت .استفاده از این عامل
جهت الگوبرداری از نمونهه��ای موفق موجود در محیط
رقابتی میتواند بسیار موثر واقع شود.

براي
خدماترسانيبه
صنعت خودروي
داخل كشور
بايدصنعت
قطعهسازي
كاركرد جهاني پيدا
كرده و وارد ساير
بازارهاي خارج از
كشور شود
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مصائب قطعهسازان خودرو

یکصنف-یکبررسی

قطعهسازان به آخر ِ
خط تولید رسیدهاند
میزگرد آیندهنگر با هدف بررسی مسائل پیش روی قطعهسازان در ایران با حضور
عزیزاهلل گودرزی ،محمدرضا نجفیمنش ،محمدصادق ابراهیمزاده پژوهی و احمد نعمتبخش

آمنه ش�یرافکن  :عدم پرداخت مطالبه قطعهس�ازان از خودروس�ازان مدتی است که
منجر به تعدیل نیروی صدهزار نفری کارگران واحدهای قطعهسازی شده و دراین میان
نمایندگان انجمن قطعهسازان و خودروسازان با برگزاری جلسههای پی درپی با وزارت
صنای�ع ،معادن و تجارت به دنبال راهحلی ب�رای برون رفت از بحران کنونیاند.همگی
آنها متفقالقول بر مشکالت ناشی از فقدان نقدینگی در کشور و تصمیمهای نادرست
دولت برای صنعت و صنعتگران اشاره دارند.علت هرچه هست تقریبا همه شرکتها و
کارخانهها به دنبال کاهش تعداد نیروی انس�انی خود برآمده و سوسوی چراغ صنعت
هردم رو به تحلیل میرود .تالش دولت برای ثابت نگه داش�تن قیمت خودرو در کنار
باتوجه به اینکه اقتصاد ایران مدتی اس�ت ش�رایط
خاصی را تجربه میکند ،اصلیترین دغدغه فعاالن
صنعت قطعهسازی در کشور برای سرپا ماندن و ادامه
فعالیتهای اقتصادی خود چیست؟
گ�ودرزی :در ح��ال حاض��ر دغدغه اصلی خودروس��از و
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قطعهس��از رفع مس��ائل مربوط به کمب��ود نقدینگی در
این بخش اس��ت و الزم اس��ت تا فرصت برای حمایت از
صنعتگران باقی مان��ده ،دولت از طریق تزریق نقدینگی
بیش��تر توس��ط بانکها و اجرای مصوبه پرداخت دوهزار
میلیارد تومان به تولیدکنندگانی که اسامیشان به بانک
دادهشده،اقدامات الزم را انجام دهد .با همت خودروسازان،
ایجاد تفاه م فیمابین بین بانکها و قطعهس��ازان در حال
شکلگیری است تا هر کدام از این بخشها بتوانند بخشی
از کمبود نقدینگی خودروسازان را حل کنند .بدون تردید
وقتی دوباره قادر باشیم که به خط تولید برگردیم ،درنتیجه
آن فروش خودرو میتواند یکی از دالیل کسب نقدینگی
صنعتگران به شمار آید.واقعیت این است که عوامل تشدید
بحران هر چه باشد و از هر جنسی که باشد ،باید یکی یکی
لوفصل
مدیریت شده و بتوانیم با خرد جمعی نسبت به ح 
آن اق��دام کنیم .مس��ئله این اس��ت که ت��ا مدتی پیش
لیزینگها به صورت نهاد واسط فروش اعتباری خودرو با

مسائل مربوط به بحران نقدینگی و کاهش ارزش سهام صنایع مرتبط با آن در بورس،
کاهش سطح تولید و تعدیل نیروی انسانی و عدم همراهی بانکها در واگذاری تسهیالت
مالی ،مسائلی است که در میزگرد آیندهنگر به عنوان اصلیترین مشکالت قطعهسازان
مورد بررسی قرار گرفته است .در این میزگرد که در طبقه یازدهم وزارت صنایع ،معادن
و تجارت برگزار شده مهندس محمد نجفیمنش ،رییس انجمن قطعهسازان ،مهندس
احمد نعمتبخش ،دبیرانجمن صنفی خودروسازان و عزیزاهلل گودرزی ،کارشناس دفتر
ماشینس�ازی و نیرومحرکه وزارت صنعت و عضو ش�ورای سیاس�تگذاری خودرو و
مهندس پژوهی ،مدير امور مطالعات و برنامهريزي استراتژيك ساپكو حضور داشتند.

خودروسازان همکاری داشتند .به هر دلیلی شرکتهای
لیزینگی درایران دوام و بقای چندانی نداشتند چراکه اجبار
داشتند با بهره ۱۷درصد کار کنند در حالیکه دولت اوراق
مشارکت را با سود ۲۰درصد به فروش میرساند و اصوال
ادامه کار لیزینگها درچنین ش��رایطی امکان پذیر نبود.
در غیاب ش��رکتهای لیزینگ 50 ،درصد از اعتبار ایران
خودرو وارد چرخه تولید نشد چرا که خودروساز در فقدان
شرکتهای لیزینگی از اعتبار مالی در اختیارش نسبت
به فروش اقساط به شهروندان اقدام کرد.در بخش فروش
خارجی ،مشکالت نقدینگی شدید و دوبرابر شدن نرخ ارز
باعث تشدید کمبود نقدینگی شده و نفس تولیدکننده
خودرو و قطعهساز را بند آوردهاست.

در س�ال  ۱۳۷۵و در شرایطی که ارز در کشور نایاب
شده بود،خط تولید خودروها همیشه ارز در اختیار
داشتند اما امروز گویا ارز مبادلهای موجود پاسخگوی
نیاز بسیار زیاد تولیدکنندگان نیست،آیا در این مدت
راهکاری آیندهنگرانه برای سامان دادن به وضعیت
ارز درخواستی و مورد نیاز صنعت خودرو پیشبینی
شدهاست؟
گ�ودرزی :تعیین نرخ ارز ،وظیفهای حاکمیتی اس��ت و

براس��اس توانمندی کشور مش��خص میشود و صنعت

خوروسازی نیز فعالیت خودش را بر اساس نرخ ارز رسمی
انجام داده و هر چه دولت بر اس��اس مصالح ملی تصمیم
بگیرد صنعت خودروس��ازی نیز به تبع بر همان اس��اس
رفتار خواهد کرد.اما راهکار مشخص برای حل مشکالت
پی��شروی صنعت خودروس��ازی دراین اس��ت که برای
مجموعه مسائل مرتبط به صنعت خودرو همچون نرخ ارز،
گمرگ ،تحریم و نقدینگی راهحلی همه جانبه ارایه دهیم
تا بتوانیم از ورای آن به موقعیت با ثباتی دست یابیم.

شما از وضعیت نامناسب صنعت خودروسازی گالیه
دارید .س�ئوال این است که آیا در سالهای گذشته
به اندازه کافی فرصت فراهم نبود که صنایع ایران به
خودکفایی رسیده و در شرایطی مثل تحریمها قادر
باشند نسبت به تولید تمام مواد مورد نیاز در چرخه
تولید خودرو در کشور اقدام کنند؟
نعمتبخش :خودکفایی تقریبا در بخشهای عمدهای از

صنعت قطعهسازی خودرو حاصل شده و ما تنها به شکل
محدودی در برخی از تولیداتمان به واردات برخی قطعات
و موارد اولیه نیازمندیم.چنانچه درحال حاضر توليد بيشتر
خودروها از طريق قطعات داخلي صورت ميگيرد؛ به عنوان
نمونه در توليد پژو  405و سمند که داراي نيرومحرکه پژو
هستند به  98درصد خودکفايي رسيدهايم .در مورد پژو

 206نيز تنها  25درصد به واردات قطعات وابستگي داريم
و از سوی دیگر سهم ايران در خريد قطعه از شرکت پژو
در دنيا رقم قابل توجهي نيست.

ش�ما هم مانند آقای گودرزی ریش�ههای بحران به
وجودآمده در صنعت قطعهسازی را کمبود نقدینگی
میدانی�د یا اینک�ه عوامل دیگ�ری را در این ماجرا
دخیلمیشمارید؟
نعمتبخش :بحرانی که قطعهسازان ما امروز با آن مواجه

آق�ای نجفیمنش ش�ما ب�ه عنوان ریی�س انجمن
قطعهسازان ،چه پیش�نهادهایی آیندهنگرانهای به
منظور برونرفت از بح�ران تاکنون به بخش دولتی
ارایه کردهاید؟
نجفیمنش :متاسفانه صنعت خودروسازی ما با واقعیتی

تلخ مواجه اس��ت که آن هم بیتوجهی برخی مسووالن
ب��ه اهمیت این صنعت و اولویت آن در امر اش��تغالزایی
است .اگر اعتبارات مسکن مهر در جای درستتری هزینه
میشد و در نهایت اشتغالزایی به همراه داشت ،در حال
حاضر با وضعیت بهتری در تولید و صنعت کشور مواجه
بودیم .به خاطر بی توجهی به همین اولویتبندیها است
که مدام در چرخه تکرار اش��تباه گرفتار شدهایم .صنعت
خودروس��ازی ایران در سال گذشته مقام سیزدهم تولید
خ��ودرو و مقام دوازدهم در تولید س��واری س��ازی را در
جهان به خود اختصاص داد اما متاس��فانه با بیتوجهی و
کمتوجهی که ناشی از مشکالت نقدینگی بوده ،در سال
جاری  50درصد کاهش تولید داشتهایم.اینها همه حکم
میکند که توجه ویژهای به این صنعت شود .حل مشکل
نقدینگی تنها با حضور دولت محقق خواهد شد،همانطور
که در همین یکی دو سال گذشته تجربه کشورهایی مانند
ترکیه ،آمریکا و فرانسه نشان داد که صنعت خودروسازی
تا چه میزان از حمایت دولتها بهرهمند است.

اما م�ورد دخالت دولت در تعیی�ن قیمتها که این
روزها از سوی دس�تاندرکاران صنعت قطعهسازی
مورد شکوه و شکایت است چه نظرگاهی دارید؟
نجفیمنش :خب یکی از محوریترین مشکالت ما دخالت

بههرح�ال با ه�ر دلیلی وضعیت کنون�ی بر صنعت
خودروسازی و متعاقب آن صنعت قطعهسازی حاکم

در این میان اعمال تحریمها علیه ایران تا چه میزان
بر وضعیت تولید در صنعت شما اثرگذار بودهاست؟
نعمتبخش :به هر ش��کل تصور من این است که  70تا

 75درصد از مش��کالت صنعت خودرو و قطعهسازان ما
در ش��رایط کنونی کمبود نقدینگی ب��وده و کمتر از 25
درصد به مشکالت تحریمها بر میگردد .زمانی که «ژنرال
موتور» با بحران مالی مواجه شد ،دولت آمریکا رقمی در
ح��دود  60میلیارد دالر به ژنرال موتور پول داد تا جلوی
ورشکس��تگی آن را بگیرد .دلیلاش هم خیلی ساده بود،
چون آمریکاییها میدانس��تند که اگر یکی از بزرگترین
ی این کشور از کنار بیفتد ،با
ش��رکتهای تولید خودرو 
بحرانهای اساسی در بیکاری و تعطیلی صنایع وابسته به
خودرو مواجه خواهند شد و به همین خاطر به داد ژنرال
موتور رس��یدند .در ایران هم مساله امروز ما خیلی شبیه
ورشکستگی و نابودی خطوط تولید خودرو است و با این
وجود مسووالن ما خودشان را به خواب زدهاند.آن هم در
شرایطی که هر روز آمار نگران کنندهای از تعدیل نیرو در
شرکتها و کارخانههای وابسته به صنعت خودرو به گوش
میرسد .چنانچه شرکتها و کارخانههای فعال در حوزه
قطعهسازی خودرو  100هزار نیروی انسانی خود را تعدیل
کردهاند و وضعیت در بسیاری از کارخانههای تولید خودرو
مشابه همین وضعیت است .ایران خودرو و سایپا هم اگر
تولیدی در کار نباش��د ،تا چندی دیگر قادر به پرداخت
حقوق کارگران خود نخواهند بود.ما همین حاال ورقههای
مورد نیاز را از فوالد مبارکه تهیه میکنیم و مواد دیگر را
از بسیاری کارخانهها و تولیدکنندههای ریز و درشت و این
شبکه تولیدی در صنعت خودرو شبیه زنجیرهای است که
اگر مهرهای از آن خارج ش��ود ،مشکالت عمدهای پیش
روی دیگر صنایع مرتبط قرار خواهد گرفت .راستش وقتی
آمار تعدیل و روند صع��ودی اخراج و بیکاری در صنعت
خودرو را دنبال میکنم ،نگرانی زیادی سراپای وجودم را
میگیرد .به هر شکل وقتی فقر در کشور دامنگستر شود
به این آسانیها نمیتوان دردهای مردم راچاره کرد .زمان
ب��رای حمایت از صنایع ایران و به ویژه صنعت خودرو به
لحظههای پایانی خود نزدیک میشود.

گودرزی:در غیاب
شرکتهای
لیزینگ50،درصد
از اعتبار ایران
خودرو وارد
چرخهتولید
نشد چرا که
خودروساز در
فقدانشرکتهای
لیزینگیاز
اعتبار مالی در
اختیارشنسبت
به فروش اقساط
به شهروندان اقدام
کرد

نگر
آینده

دولت در تعیین قیمت خودرو اس��ت .متاسفانه با وجود
افزایش نرخ مواد اولیه خارجی و چند برابر ش��دن قیمت
مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودرو ،دولت کماکان بر ثبات
قیم��ت خودرو تاکید دارد .تاکیدی که جان بس��یاری از
تولیدکنندگان را به لب رسانده و با مشکالت عدیده مواجه
کردهاست.

دراختیارش��ان مناسب باشد و بتوانند به بخش تولید وام
و تس��هیالت مورد نیاز ارایه دهند ،بسیاری از مشکالت
ما حل خواهد شد .بانکها در کشورهای صنعتی بخش
عمدهای از س��رمایه صنایع را به آنها وام میدهند.اما در
ای��ران اصوال چنین نگاه حمایت��ی به بخش تولید وجود
ندارد.بعد از آنکه ما مش��کالت ناش��ی از لیزینگ  4هزار
میلیارد تومان از اعتبارات ایران خورو و سایپا را با معاون
اول رییس جمهوری مطرح کردیم ،ایشان هم قول دادند
که نیم��ی از این رقم را به ما وام بدهند که با وجود نامه
کتبی و رسمی جناب آقای رحیمی شورای پول و اعتبار
تصمیم معاون اول رییس جمهوری را وتو کرد.
گودرزی :البته بهتر است به جای وتو از واژه تقلیل استفاده
کنیم چنانچه ابتدا آنها میزان توافق شده را به  50درصد
کاهش داده و بعد گفتند که  6ماهه پرداخت میکنیم و
تازه وثیقههای سنگین معین کردند که معنایش همان نه
گفتن به تصمیم جناب آقای رحیمی بود.
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شدهاند ،به این دلیل بوده که هزینههای مورد نظر توسط
بخش خودروس��ازی به قطعهس��از پرداخت نشدهاست.
من خودروساز نتوانستهام بدهیام را به
همین مسئله که ِ
قطعهساز بدهم ،انبوهی از مشکالت را برای آنها به وجود
آوردهاست .اما نمیتوان به سادگی از کنار صورت مساله
اصلی پیشروی صنعت خودرو گذشت چراکه قطعهسازان
را نیز جدای از صنعت خودرو نیستند .به هر شکل شرایط
ناماساعدی بر وضعیت خودروی کشور حاکم شدهاست.
چنانچه در گذشته میتوانستیم  85درصد از تولیداتمان
را پیشفروش کنیم و منابع مالی پیشفروش خودرو تا دو
سال در اختیار تولیدکننده خودرو بود تا بتواند با آن تولید
کند ام��ا حاال امکان پیشفروش ما به  25درصد کاهش
یافت��ه که مفهوم اصلیاش برای صنعتگ��ر حوزه خودرو
کاهش نقدینگی اس��ت .از س��وی دیگر خودروسازی که
پیش از این برای خرید یک کاال با ۱۰درصد میتوانست
الس��ی باز کن��د و باقی مانده پول را موق��ع ورود کاالی
خارج��ی به گم��رک ایران بپ��ردازد ،حاال مجبور ش��ده
۱۰۰درصد پول را به حس��اب بانک خارجی واریز کند و
کاال را چن��د ماه بعد تحویل بگیرد .همین اتفاق موجب
ش��ده که نیاز خودروساز و قطعهس��از به نقدینگی برای
خرید خارجی تا  ۱۰برابر افزایش یابد.نکته این است که
بحرانهای پیشروی صنعت خودروسازی تنها مختص به
ایران نبوده و بیشتر کشورهای جهان چنین تجربههایی را
از سرگذراندهاند اما نحوه برخورد آنان با معضالت صنعت
خودرو بس��یار جدیتر و دقیقتراز آن چیزی اس��ت که
امروز در ایران از س��وی مس��ووالن دنبال میشود .گویی
که اهمیت مساله و ابعاد و وسعت تاثیرگذاری آن بر دیگر
صنایع و بهخصوص وضعیت اش��تغال به خوبی از سوی
سیاستگذاران جدی گرفته نشدهاست.
پژوه�ی :من ماج��را را ط��ور دیگری میبین��م و اگر از
من بخواهید که مس��ائل و مش��کالت صنعت خودرو و
قطعهس��ازی در ایران را بررس��ی کنم باید بگویم که در
اقتصاد ما مش��کالت ریشهای وجود دارد .بعد از روی کار
آمدن دولت نهم و دهم شاهد مطرح شدن بحث عدالت و
پیشی گرفتن آن از دیگر مفاهیم بودیم چنانچه به همین
منظور تالش شد تا به عناوین مختلف مباحث مربوط به
عدالت در جامعه ترویج شود .اما عدالت شعار یک شبهای
نیست که با چند سیاستگذاری محدود تحقق یابد.ماحصل
ش��عارهای مبتنی بر عدالتخواهی دولتمردان واریز 60
هزار میلیارد تومان تس��هیالت به بنگاهه��ای زودبازده و
البته با نرخهای بسیار پایین بود.این وامها اغلب به دست
افراد ذینفع و ذینفودی رسیده که بعید میدانم قصدی
برای بازپرداخت وامهای حاصله داشتهباشند .دولت با ارایه
چنین وامها و اتالف چنین منابع نقدینگی درواقع به جای
آنکه ریش��ه تولید را آبیاری کند ،تنها آب روی سرشاخه
درختان گرفت و آن هم در طرفهالعینی تبخیر ش��د و به
هوا رفت .حاال که اینطور با کمبود نقدینگی مواجه شده
تازه س��ازوکاری برای وصول آن وامه��ا در حال تدوین

است .ببینید،مشکالت ما از همین مسائل شاید به ظاهر
پیش پا افتاده ناشی میشود .نفس عدالت زمانی محقق
میش��ود که چرخه تولید کش��ور با قدرت در چرخش
بوده و اش��تغالزایی به همراه داشتهباش��د.اتخاذ چنین
تصمیمگیریها و اتالف منابع مالی نظیر آنچه به آن اشاره
شد ،تنها موجب گستردگی فقر و از بین رفتن زمینههای
حداقلی برابری و عدالت در کشور خواهد شد.
نعمتبخش :حرف شما درست اما حاال باید وارد جزییات
بیش��تری شویم .در آن س��وی مرزها دستکم  80درصد
سرمایه مورد نیاز صنعت خودرو از طریق بانکها به شکل
تس��هیالت و وام به س��رمایهگذار و تولیدکننده منتقل
میش��ود اما در اینجا رقم وامها بس��یار پایین بوده و تازه
تحقق آن نیز با هزار اما و اگر مواجه است.صنعت خودرو
در ایران بعد از بانکها و نفت بیش��ترین گردش مالی را
دارد ،اما بانکهای ما همپای صنایع دیگر رش��د نکرده و
نمیتوانند تسهیالت مورد نظر را در اختیار ما قرار دهند.از
همه مهم تر شرکتهای لیزینگ با محدودیت برای ثبت
مواجه شده و در عمل تعطیل بودند و به همین خاطر در
کارگروه حمایت از تولید به آقای رحیمی گزارش کردیم
که دو گروه ایران خودرو و س��ایپا در  6ماه اول س��ال 91
چهار هزار میلیارد تومان لیزینگ کردند و نقدینگیشان
بسیار کم شد.

شدهاس�ت .برای برون رف�ت از وضعیت فعلی باید
راهکارهای موثری ارایه شود .آیا شما راهکار عملی
و مش�خصی برای حل این مش�کالت تاکنون ارایه
دادهاید؟
نعمتبخ�ش :اگ��ر بانکه��ا توانمند ش��وند و س��رمایه
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مصائب قطعهسازان خودرو

یکصنف-یکبررسی

نعمتبخش:
تصور من این
است که  70تا 75
درصد از مشکالت
صنعت خودرو
و قطعهسازان ما
در شرایط کنونی
کمبودنقدینگی
بوده و کمتر از 25
درصد به مشکالت
تحریمهابر
میگردد

نگر
آینده
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با این توصیفهایی که داشتید ،چه چشم اندازی از
وضعیت پیش روی صنعت خودروس�ازی میتوانید
متصورباشید؟
نعمتبخ�ش :چش��م ان��داز م��ن اصال مثبت نیس��ت و

نگرانیهایم را نیز در قالب نامهای سرگشاده به آقای تقوی،
رئیس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان
نوشتهام .این نامه مربوط به بحث قیمتگذاری خودرو بوده
و اطالع رسانی درباره اینکه ظرف همین چندماه گذشته
تولیدکنندگان عمده خودرو در ایران تا مرز  500میلیارد
تومان ضرر کردهاند و به همین خاطر دولت حق دخالت در
امور قیمتگذاری را ندارد.اگر عنوان یک نهاد را «سازمان
حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان» میگذاریم
باید به همه جوانب کار هم دقت کنیم و اینطور نباشد که
با ضربهای که به تولیدکننده میزنیم درعمل مصرفکننده
را نیز با خسران مواجه کنیم .مطمئن باشید که اگر چرخه
و روند تولید خودرو در ایران متوقف شود ،دود آن به طور
مستقیم در چشم مصرفکننده خواهد رفت.
گودرزی:آنچ��ه آقای نعمتبخش درب��اره آینده صنعت
خودرو میبینند متاس��فانه چش��مانداز نگران کنندهای
است که تمام دس��تاندرکاران تولید خودرو در ایران آن
را مشاهده میکنند .هر فردی فراخور میزان حضورش در
صنعت خودرو به مشکالت پبشرو واقف است.
نعمتبخش:کارگران کارخانهها برای گذران زندگی روزمره
به تنگ آمدهاند و ما هم این مسائل را از نزدیک میبینیم.
مش��کل صنعت خودرو تنها توقف خط تولید خودرو در
ایران نیست .ش��اید هم ماشینهای چینی یک روز بازار
خودروی ایران را در دست بگیرند.دغدغه ما تمام مسائل
انسانی و اجتماعی اس��ت که به دنبال از دست رفتن فر
صت تولید پیشروی جامعه قرار خواهد گرفت.
پژوهی :برای بررس��ی مسائل پیشروی صنعت خودرو و
آنچه موجب شده تا امروز ما با این اضطرار مواجه شویم،
باید ریش��هایتر مس��ایل را تحلیل کرد .نه تنها صنعت
خودروس��ازی ما که امروز پتروشیمی و نفت و مسکن و
دیگر صنایع ریز و درش��ت ما نیز با انبوهی از مشکالت و
مسائل خاص خود مواجه هستند .اما به دالیل ویژگیها
و خصایص صنعت خودرو و مس��کن ،هم��ه دولتها در
کشورها روی این دو صنعت سرمایهگذاری جدی دارند.
در ایران نیز اصل ماجرا از سوی دولتمردان پذیرفته شده
اما رفتار دولتمردان ما این نگرانیها را نشان نمی دهد و در
بخشهایی برعکس شاهد عدم توجه و حمایت از صنعت
خودروسازی هستیم .به هر شکل دولتهای نفتی همواره
در دام رانتبازی گرفتار میآیند و دولتهای رانتی نیز به
دشواری میتوانند به توسعه تولید در کشور کمک کنند.
چرا که همیشه گروهی از دالالن و اسطهها در این میان
ایف��ای نقش کرده و اصل تولید و خواص آن برای جامعه
به حاشیه میرود .در کنار اینها عدم اتخاذ تصمیمهای
عقالنی موجب وخیمتر شدن حال و روز صنعت و تولید
در ایران میشود که تبعاتش در صنعت مسکن و خودرو
به وضوح دیده میش��ود.این در حالی است که بر اساس
فرصت س��ازیهای صورت گرفته در صنعت خودرو هر
خودروس��از در ایران یک میلی��ون ظرفیت تولید خودرو
داشته و ما برنامه و چشم انداز سه میلیون تولید خودرو در
سال را در نظر داشتیم اما با وضعیت فعلی و عدم حمایت
بانکها از صنعت بعید می دانم که تا پایان س��ال بتوانیم
س��طح تولید را افزایش دهیم .خالصه اینکه در ش��رایط
کنونی دولت برنامهای برای ارایه منابع مالی به خودروساز

ندارد ،چراکه پولی برای پرداخت در اختیار ندارد.اقتصاد ما
متاسفانه به سمت اقتصادی ضدتولید و ضد سرمایهداری
پیشرفت��ه و با این حال عدهای بر آناند که عدالت را در
جامعه تحقق بخشند.
در این میان درباره نرخ سهام خودروسازان و قطعه
س�ازان اخبار ناخوش�ایندی از بازار بورس به گوش
میرسد ،آیا این صنعت همچنان با افت شدید سهام
مواجه است؟
پژوهی :در جلسهای یکی از دوستان نقل میکرد که حاال

با قیمت یک س��اندویج میتوان  6تا سهام ایران خودرو
خرید که این مایه خجالت تولیدکننده در ایران اس��ت.
آن هم تولیدکننده خودرویی که باید س��تون تولید یک
کشور باشد.متاسفانه در حال حاضر قیمت سهام قطعهساز
و خودروساز به کمتر از صد تومان رسیده است .فراموش
نکنیم که دلیل اصلی برنده شدن اوباما در انتخابات اخیر
آمریکا اتفاقا شکل حمایت جسورانهاش از برخی صنایع
مادر از جمله صنعت خودروس��ازی ب��ود .حمایت اوباما
از صنایع در حال ورشکس��تگی در حالی اتفاق افتاد که
بس��یاری از مشاوران اقتصادی به او میگفتند که صنایع
ضعیف ش��ده باید از بین بروند ام��ا او با حمایت مالی از
صنایع به توس��عه صنعت و تولید در آمریکا کمک کرد.
ام��ا در ایران دولت به جای تزریق مالی به صنایع خودرو
مدام در کار صنایع سرک میکشد و سیاستهای تحمیلی
خود را اعمال میکند چنانچه به جای پرداختن به اولویت
مسکن یا اشتغال ،سراغ ساخت مسکن مهر و مسکن ویژه
میرود بیآنکه مشخص شود که اولویت فعلی در کشور
اشتغال است یا مس��کن .به همین خاطر تاکید دارم که
سیاس��تگذاریهای دولت اشتباه بوده و ما را به مخاطره
اصلی مواجه کرده است.
نعمتبخ�ش :دولت اج��ازه افزایش قیم��ت نمیدهد و
قیمته��ای فرمایش��ی کماکان ب��ر بازار خودرو س��ایه
افکندهاس��ت .تاکید دولت بر عدم افزایش قیمت خودرو
در شرایطی اتفاق افتاده که قیمت ورق فوالد مبارکه سه
برابر افزایش قیمت ،آلمینیوم س��ه برابر ،پتروشیمیها و
هزینه الس��تیک چهار برابر و دستمزد نیز دست کم 20
درصد افزایش یافتهاست .جالب اینکه تمامی کارخانههای
تولیدکننده نیازهای صنعت خودرو ،کارخانههای متعلق
ب��ه دولت بوده که با وجود تاکید و نامهنگاری به ما برای
عدم افزایش قیمتها ،خود محصوالت جانبیش��ان را تا
چهار برابر افزایش دادهاند درحالیکه هزینههای خودرو در
این چند سال گذشته در کنار اجرای طرح هدفمندسازی
یارانهها تنها  16درصد افزایش یافتهاس��ت .تجربه نشان
داده وقتی دولت در قیمت گذاریها به طور مستقیم وارد
نمیشود اوضاع بهتر است .چنانچه در سال  ۱۳۷۶دولت
کاری به قیمت خودرو در ایران نداشت و به همین خاطر
تا سال  ۱۳۹۰قیمت خودرو تنها  ۴۴درصد طی  ۱۴سال
باال رفته در حالی که قیمت س��ایر کاالها نزدیک به ۶۶۰
درصد رشد را تجربه کردهاست .به همین خاطر تاکید دارم
که هرگونه دستکاری دولت و دیگر مراجع در قیمت بازار
شرایط را برای اقتصاد ایران بدتر خواهد کرد.
گودرزی :البته بهتر اس��ت نگوییم که قیمتها افزایشی
نداشته و بیشتر روی این قضیه تمرکز کنیم که به نسبت
دیگر افزایشها ،این  16درصد رقم قابل قبولی نیست.
نجفیمنش :تصور من این است که صنعت خودروسازی
در ایران به بنگاه بختآزمایی تبدیل ش��ده و هر کس��ی
بتواند یک خودرو بخرد بین یک تا بیست میلیون تومان

درآمدزایی دارد و به دنبال آن فشار بیرویهای بر صنعت
خودروی کش��ور وارد میش��ود .متاس��فانه این روزها به
خاطر سیستم نادرست موجود تشخیص اینکه چه کسی
خودرو میخواهد و چه کس��ی منتظر بختآزمایی بوده،
کار دش��واری شدهاست .به همین خاطر تقاضا داریم که
ب��ه جز وزارت صنعت و معدن و تج��ارت دیگر صنایع و
سازمانها و نهادها نیز با صنعت خودرو دوستانهتر برخورد
کرده و رفتار و برخوردهای خصمانهشان را کنار گذاشته
و ت��ا جایی که امکان دارد ت�لاش کنند تا چرخهای این
صنعت پرسرعتتر از پیش به حرکت درآید.
نعم�ت بخش:اجازه بدهید نکاتی را اضافه کنم .نخس��ت
اینکه نظام بروکراسی تنها به نفع دالالن و نمایندگیهای
فروش است .چنانچه براساس مصوبه شورای اقتصاد سال
 ،۷۳مصوب ش��ده بود که قیمت مصوب کمیته خودرو،
ش��بیه به قیمت در بازار باش��د اما متاس��فانه دیدیم که
مهندس محرابیان ،وزیر صنایع و معادن وقت این تصمیم
را ملغی کرد و نرخ دس��توری قیمتها روی میز مدیران
دولتی ق��رار گرفت .پس از آن قیمتها در کارخانه ثابت
ش��د اما در ب��ازار باال رفت .هم��ان موقع هم به مهندس
محرابیان گفتیم کاری نکنید که فساد در سیستم فروش
افزون ش��ود اما س��خن ما افاقه نکرد .متاسفانه به دنبال
بی توجهی مس��ووالن به نظرات مش��ورتی پیشکسوتان
خودروس��از در کشور میبینیم که بسیاری افراد با داللی
به سود بادآوردهای رسیدهاند.

باهمه اینها شما به عنوان نمایندگان این صنعت باید
برای برون رفت حداقلی از وضعیت موجود چارهای
اندیشیدهباشید.چهآیندهنگریهاییداشتهاید؟
نجفیمنش :همانطور که دکتر رحیمی ،معاون اول رییس

جمهوری هم اعالم کردند اغلب مشکالت ما داخلی بوده
و ن��ه خارجی و اگر برای حل مش��کالت پیشرو ارادهای
ملی به وجود آید توان و پتانسیل باالیی برای ادامه راه در
صنعت خودروسازی کشور وجود دارد .دولت میتواند در
راستای کمک به خریدار خودرو ،امکان فعالیت اقتصادی
ش��رکتهای لیزینگ را فراهم کرده تا خودروس��از دیگر
مجبور نباشد از محل سرمایه در گردش خود به خریدار
اعتبار دهد.همانطور که تجربه جهانی نشان داده ،دست
کم  85درصد منابع مورد نیاز صنایع توس��ط موسسات
مال��ی و با نرخ بهره پایین تامین میش��ود .امیدواریم که
چنین تجربهای در ایران و نظام مالی و بانکی داخل کشور
ما نیزمحقق شود .در حال حاضر نه تنها حمایتی از سوی
بانکه��ا صورت نمیگیرد که بیس��ت درصد هزینههای
خودرو شامل هزینههای مالی و بهرههای بانکی میشود و
اصوال  40درصد قیمت خودرو صرف هزینههای مختلف
از جمله شمارهگذاری ،بیمه ،حقوق و عوارض گمرکی و
پرداخت به نمایندگیها برای فروش میش��ود .به همین
خاطر اگر دولت ارادهای برای حمایت از مصرفکننده دارد
باید بر اساس برنامهای مدون تالش کند تا هزینههای 40
درصدی در بخش مالی و بهره بانکی را کاهش داده و به
فکر مشتری و تولیدکننده باشد.
نعمتبخش :در تکمیل سخنان مهندس نجفیمنش باید
بگویم که ایران خودرو هزار میلیارد تومان به بانکها بهره
داده و هر خودرویی به طور متوسط برای ما بیش از یک
میلیون و دویست هزار تومان بهره بانکی در برداشتهاست.
وضعیت به گونهای پیش میرود که آدمی تصور میکند،
تمامی صنایع ایران به ش��کلی در خدم��ت بانکها کار
میکنند.

اوضاع آنقدرها هم بد نیست
بهرغم درخواست خودروسازان،برنامه دولت بر تعیین قیمت خودرو قرار دارد

محسن صالحي نيا
معاونوزيرصنعت،
معدن و تجارت

یکی از مشکالت
بهمطالبات
و معوقههای
قطعهساز از
خودروساز باز
میگردد .در
شرایطکنونی
تعامل این دو
بخش از صنعت
کماکان ادامه داشته
اما خودروساز نه
به شکل عمد که به
شکل غیرعمد از
قطعهسازحمایت
نمیکند

نگر
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صعنت خودروسازی و به تبع آن قطعهسازی در ایران
خودرو بسیار طبیعی به نظر میرسد و تنها مختص به جدا از دیگر صنایع به شمار آورد .بسیاری از صنایع ایران،
ایران نیست .اگرچه در ایران مسائلی از جمله تحریمها امروز با مش��کالت عمدهای مواجهاند .با اینهمه تجربه
از ویژگی منحصر به فرد روابط و تعامل مثبت و سازنده
وضعیت را تشدید کرده و نقطه تفاوت میان ایران و دیگر تحریم و مشکالت اقتصادی نشان داده که اگرچه تصور
قطعهساز و خودروس��از برخوردار بودهاست .این ویژگی
کشورها به شمار میآید .اگر امروز کاهش روند تولید را ميرفت که با اعمال تحريم و عدم ارائه قطعات از سوي
منحصر به فرد واجد دو رویه مثبت و منفی است .رویه
مثبت این است که به همراهی این دو بخش از صنعت
به هر نحو متوقف کرده و به دنبال جبران خسارات آن بر پژو به خودروس��ازان ايراني ،صنعت خودرو کشور نتواند
پایه در کش��ور کمک کرده رویه منفی نیز تاثیرپذیری
آییم بدون تردید  60تا  70درصد مشکالت قطعهسازان به حيات ادامه دهد ،ايران توانسته بدون اتکا به شرکت
س��ریع خودروساز و قطعهس��از از یکدیگر است ،یعنی
معروف و معتب��ری چون پژو عالوه ب��ر تامين قطعات
نیز برطرف خواهد شد.
دولت ه��م البته درچنین وضعیتی ب��ه دنبال ارایه خودروهاي س��اخته ش��ده در خانواده پژو ،خودروهاي
قطعهس��از ما به جز بازارهای صادراتی و خدمات پس از
فروش که به دنبال روابط مثبت قطعهس��از وخودروساز
راهحلی برای خروج از وضعیت فعلی است .به هر شکل ديگري را نيز طراحي و به بازار عرضه کند.
شکل میگیرد ،به خودروساز وابسته است.
در این میان شرکتهای خودروساز یک درخواست
اعتبارات بین بانکی و الس��ی مدتدار با مشکل مواجه
توسعه کمی و کیفی صنعت خودروی ایران برهیچ
ش��ده ونقدینگی بالی ج��ان تولید خودرو در کش��ور از دولت دارند و آن اجازه افزایش قیمت خودروی تولید
کس پوش��یده نیس��ت .به دلیل ارتقای مکانیزم کیفی
شدهاست .نخستین استراتژی ما در این زمینه افزایش شدهاس��ت .اين ش��ركتها مدارك خود را در خصوص
تولید خودرو در کش��ور ،قطعهس��از با محدودیتهایی
تولید خودرو خواه��د بود چرا که اگر این افزایش اتفاق افزايش هزينه براساس ميزان ارزوري به سازمان حمايت
مواجه ش��ده و باید شرایط رش��د تولید و شاخصهای
بیفتد ،بهترين راه��كار براي ايجاد تعادل در قيمتها و از تولیدکنن��ده و مصرفکننده ارس��ال كردهاند و اين
آن تابدانجا مناس��ب باش��د که بتواند خود را با شرایط
كاه��ش اختالف قيمتي ب��ازار و كارخانه خواهد ش��د .سازمان در حال بررسي درخواستها با توجه به شرايط
روز این صنعت همراه کند .صنعت خودروس��ازی بدون
پیشنهاد دیگر مانور صنعت خودروی ایران برای تسخیر كنوني توليد است .اما با این وجود برنامه دولت مبنی بر
اتکای صنعت قطعهسازی مفهومی ندارد و اگر قطعهساز
بازارهای صادراتی اس��ت .ش��اید این مساله در نگاه اول كاهش قيمت خودرو طي نيمه دوم س��ال جاري اتفاق
نتواند همپای خودروساز توسعه یابد ،خودروساز نیز در
عجیب به نظر آید اما صادرات قطعهسازان در بازارهای خواهد افتاد و تعديل قيمتها از برنامهريزيهايي است
کار خود با مشکل مواجه میشود.قطعهساز باید شرایط
خاورمیانه میتواند نقدینگی از دس��ت رفت��ه را به بازار كه در بس��ياري از صنايع به ويژه صنعت خودرو در نظر
و امکانهایی به دست آورد که عالوه بر تامین مناسب و
گرفته شدهاست .در زمینه ادعای کاهش تولید نیز باید
خودروی ایران بازگرداند.
به موقع قطعات برای خطوط خودروسازی ،بتواند خود را
فراموش نشود که نمیتوان صنعت خودرو را صنعتی نگاهی به آمار شرکتها انداخت .توليدات تمام شركتهاي
هماهنگ و همراستا با رشد صنعت خودرو
خودروسازي كاهش پيدا نكرده به طوري
كه ش��ركت خودروسازي س��ايپا طي4
در ایران ب��ه روز کرده و پارامترهای کیفی
پیشنهادهایماشینی
ماهه اول امس��ال ،درزمينه توليد پرايد در
و کمی تولید رابه خوبی لحاظ کند .تامین
پیشنهادهایی که انجمن خودروسازان و قطعهسازان به وزارت صنعت،
مقايس��ه با مدت مشابه سال قبل با 6/ 5
به موقع قطعههای مورد نیاز صنعت خودرو
تجارت و معدن ارایه کرد
درصد رشد مواجه بوده و حتي  3درصدهم
یکی از پارامترهای مهم و اساسیای است
-1اجرای بدون قید و شرط و در اسرع وقت مصوبه هیات وزیران به شماره  /80675ت
که میتواند صنعت خودروس��ازی ایران را
بيشتر از برنامه پيشبيني شده توليد كرده
ارتقا دهد .اگر قرار باش��د دو هزار دستگاه
و در حال حاضر تفاوت قيمت پرايد درب
 48222در تاریخ  27تیرماه 1391
كارخانه و بازار حدود  4درصد است كه اين
خودرو تولید شود ،تامین قطعههای مورد
 -2ح��ذف ن��ام خ��ودرو س��واری از فهرس��ت کاالهای انحص��اری مصوبه ش��ماره
امر ناش��ي ازافزايش نقدينگي و جو رواني
نیاز بر عهده قطعهس��از خواه��د بود و اگر
 48007/12925مورخ سوم اردیبهشت شورای اقتصاد
بازار اس��ت .اما گروه صنعتي ايران خودرو
این دو بخش درک مش��ترکی از نیازهای
-3اخذ ده تا  15درصد هنگام گشایش و باقیمانده به صورت تسهیالت  6ماهه
در چن��د مدل با كاهش توليد همراه بوده
یکدیگر داش��ته باش��ند ،آنگاه ارس��ال به
-4محاسبه نرخ ارز بر مبنای نرخ روز گشایش اعتبار برای گشایش اعتبارات گذشته
موقع پارامترهای کیفی و امکان بارگذاری
كه ب��ا تدوين سياس��تگذاريهاي خاص،
-5محاسبه نرخ ارز برای خریدهای اعتباری بر مبنای نرخ زمان خرید اعتباری گذشته
و جاگ��ذاری قطعهه��ا در خ��ط تولید در
اين كاهش به  10درصد تنزل یافته است.
-6اعطای تسهیالت جدید ویژه برای خرید مواد اولیه سازندگان قطعات و مجموعه های
براساس پيشنهاد اين گروه صنعتي ،مقرر
تعامل موجود میان این دو بخش به شکل
خودرو با تنفس شش ماهه و بازپرداخت دو ساله
مطلوبی به وجود خواهد آمد .اما قطعهساز
شده تا با اجراي طرحي کوتاهمدت ،تفاوت
-7با توجه به نیاز به نقدینگی باال در صنعت خودرو قانون ذی نفع واحد ،در ارتباط با
ما گاهی در ارتقای کیفی با مشکالتی مواجه
بين قيمت بازار و قيمت فروش كارخانهاي
شرکت های زیر مجموعه خودروسازان و قطعه سازان لحاظ نشود.
میشود.
محصوالت اين شركت به صورت مرحلهاي
-8با توجه به مطالبات معوق شرکت های قطعه ساز از خودرو و خودروسازان ،بخشنامه
محدودیتهایی که در چند سطح اتفاق
(فروش نقدي وتعهدي) كاهش يابد تا به
معاول اول ریاست جمهوری ( عدم پرداخت وام جدید به شرکت هایی که بدهی معوق
حدود  3تا  4درصد تنزل پيدا كند تا بدين
افتاده قطعهساز ایرانی را با مشکالتی مواجه
دارند) در ارتباط با اینگونه شرکت ها اجرا نشود.
وسيله قيمت محصوالت اين شركت نيز از
کرده که یکی از این مشکالت به مطالبات
-9مجاز ش��دن بانک ها به پرداخت معادل  20درصد سرمایه خود به یک شرکت در
و معوقههای قطعهس��از از خودروس��از باز
تعادل مناسبي بهرهمند شود.
صنعت خودرو (اجرای قانون بال).
میگردد .در ش��رایط کنونی تعامل این دو
واقعیت این است که صنعت خودروی
-10اجرای استانداردهای نصب کیسه ایمنی هوا و آالیندگی یورو  4به صورت اختیاری
بخش از صنعت کماکان ادامه داش��ته اما
ایران با وجود تمام مشکالت و مسائلی که
در زمان فعلی
خودروساز نه به ش��کل عمد که به شکل
آن را احاطه کرده رو به جلو حرکت میکند
-11راه اندازی ال.سی داخلی برای خرید داخل مشروط به امکان تنزیل اسناد مربوطه
غیرعمد از قطعهس��از حمایت نمیکند و
این امیدواری وجود دارد که بتوان بر اساس
-12کاهش ده درصد سهم کارفرما از بیمه تامین اجتماعی
به تبع آن شبکه حمایتی و یکپارچه تولید
تجربه و توان مهندسان پرتوان ایرانی چه
-13اولویت دادن به اختصاص مواد اولیه به تولید داخل در بورس کاال
خودرو با مشکالتی مواجه شدهاست.
در بخ��ش تولید خ��ودرو و چه در بخش
-14ع��دم ص��دور کاال و مواد اولیه به خارج از کش��ور در صورت نی��از داخلی ( بنا بر
چالش مربوط به کاهش تولید در کشور
قطعهسازی گامهای بلندی برای رد شدن
تشخیص وزارت صنایع ،معادن و تجارت)
با توجه ب��ه وضعیت پی��ش روی صنعت
از تحریم های بینالمللی برداشته شود.
 -15تقسیط بدهی بیمه واحدهای تولیدی و رفع سریع محدودیت آن

57

مصائب قطعهسازان خودرو

یکصنف-یکبررسی

کیومرث فروتنی
مدیرکلدفترصنایع
ماشینسازیو
نیرو محرکه وزارت
صنعت

نقشه خروج از بحران
تاملی در سیستم انقباضی بانکها و تشدید مشکالت قطعه سازان
بخش عم��ده چالش قطعهس��ازان به مس��ائل و
مش��کالت خودروس��ازان و دریافت مطالب��ات آنها از
خودروسازان باز میگردد و از سوی دیگر قطعهسازان ما
در شرایط کنونی با مسائل بیرونی سرو کار دارند که از
جمله آن میتوان به رشد نرخ ارز و نیاز قطعهسازان به
ارز برای خرید برخی از کاالهای مورد نیاز وارداتی شان
اشاره کرد .از سوی دیگر سیستم انقباضی بانکهای
ایران و مش��کالت نقدینگی پیش روی صنعتگران در
کنار افزایش نرخ ارز وضعیت دشوار آنها را تشدید کرده
و گشایش اسنادی تا حد زیادی به حالت توقف درآمده
است .البته در بخش سیستم انقباضی پیش از نرخ ارز
و تحریمها با این مش��کل مواجه بودیم و حاال نرخ ارز
مساله تولیدکنندگان را تشدید کرده است.
مب��ادالت بینالمللی نیز صنعتگران این حوزه را با
چالش مواجه کرده و تامین نقدینگی نه تنها صنعتگران

که خودروس��ازان نیز به دلیل عدم تامین قطعههای
مورد نیاز صنعت خودرو ،دچار مشکل شدهاند .صنعت
قطعهسازی در ایران به مثابه صنعت زنجیره پیوستهای
است که از دست رفتن تنها یکی از حلقههای تولید به
ازدست رفتن چرخه صنعت خودرو منجر خواهد شد
و به همین خاطر وقتی این تنظیم از بین برود ،تنظیم
مجدد با مشکل اساسی مواجه میشود .به همین خاطر
توصیه و پیشنهاد من به عزیزان تولیدکننده این است
که تالش حداکثری ش��ان بر این باشد که حلقهای از
زنجیر رها نش��ود چرا که در آن صورت س��رپا کردن
دوباره سامانهای که با زحمات زیادی پا برجا و استوار
مانده ،کار بسیار دشواری خواهد بود.
اما درباره راهکار دولت برای خروج قطعهس��ازان و
خودروسازان از بحران کنونی باید به مواردی اشاره کنم
که احتمال بروز آن قطعی باشد و البته در بخشهایی

نیز به امور احتمالی در قالب خبر اشاره خواهد شد.
بارها و بارها خود قطعهس��ازان و بخش خصوصی
اش��اره کرده اند که از پس مشکالت تحریم برآمده و
میتوانند به هر شکل شده جلوی برنامههای استکبار
جهانی را بگیرند .اما مشکل اصلی امروز تولیدکننده
ما مشکل نقدینگی است و اگر بتوانیم این مشکل را
حل کنیم صنعتگران میتوانند از این وضعیت سربلند
خارج ش��وند .خودروس��ازان نیز باید تالش کنند تا
پرداخت خود به قطعه سازان را طوری مدیریت کنند
که مشکالت قطعهسازان عزیز بیش از این نشود .به
هر ش��کل برای پرداختها و حل مس��ائل نقدینگی
مصوبه کارگروه حمایت از تولید در حال پیگیری است
و ما نیز در این زمین��ه اقداماتی انجام داده و امیدوار
به ثمر نشستن هر چه زودتر برنامههای این کارگروه
هستیم.

چگونه نجات پیدا کنیم
تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد شرکتهای قطعهسازی

نگر
آینده

در ايران ،از اواس��ط دهه  70با سياس��تهاي دولت
مبني بر خودکفايي و کاهش قابل مالحظه واردات خودرو،
شرکتهاي خودروساز به سازمان دادن شرکتهاي مادر
در زمينه قطعهسازي پرداختند .اين شرکتها با همکاري
هزاران قطعهساز ،زمينه ساخت بخش عمدهاي از قطعات
مصرف��ي خودروها را در داخل کش��ور فراهم آوردند.اين
احمد رضا ذهبی صنع��ت ،به عن��وان تبلوري از مجموع��هاي از صنايع نه
کارشناسارشد تنها مبين توان تأثيرگذاري و به تحرک واداش��تن ساير
مدیریتکارآفرینی صنايع و بخشهاي اقتصادي است بلکه حاکي از ميزان
توسعه يافتگي کشور نيز به شمار میآید .در حال حاضر،
صنعت قطعهسازي كشور با چالشهاي متعددي دست
و پنجه نرم ميكند .افزايش قيمت مواد اوليه ،دس��تمزد
نيروي انساني و ساير هزينههاي توليد از يک طرف و ثابت
ماندن قيمت خودرو در س��الهاي اخي��ر از طرف ديگر،
باعث کاهش س��ودآوري و بروز بحران در ش��رکتهاي
قطعهساز شدهاست.محدود بودن شرکتهاي خودروساز
کشور و ضعف در صادرات ،قطعهسازان را تا حد زيادي به
شرکتهاي خودروساز داخلي وابسته کرده و ورود قطعات
خودرو از چين با قيمت والبته کيفيت پايينتر به کابوسي
براي قطعهسازان تبديل شدهاست .پيچيدگيها و تغييرات
محيطي مانند افزايش شدت رقابت بين قطعهسازان ،تغيير
نيازهاي خودروسازان ،افزايش توجه به کيفيت قطعات در
بين مصرفکنن��دگان ،توجه خودروس��ازان به صادرات
خودرو،شرکتهاي قطعهساز را ملزم به ارتقاء توانمندي
خود براي پاس��خ به اين تغييرات ساختهاست .به همین
خاطر به نظر ميرسد شرکتهاي قطعهسازي براي بقاء
و موفقيت ،بي��ش از پيش نيازمند توجه به کارآفريني و
تقویت گرایش کارآفرینانه خود باشند.
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در تعاریف ،گرايش کارآفرينانه را تمايل شرکتها به
بروز رفتارهاي پيش��رو و نوآورانه و پذيرش ريسکهاي
حس��اب ش��ده در تالش ب��راي خلق و بهرهب��رداري از
فرصته��اي محيطي دانس��تهاند .همچنی��ن گرايش
کارآفرينانه را مجموعه الگوهاي تصميمگيري ،فعاليتها،
فرآينده��ا و رفتارهايي که منجر ب��ه «ورود جديد» به
بازاره��اي جديد يا فعلي با محصوالت يا خدمات جديد
يا فعلي شود ،تعريف کردهاند .ورود جديد ممکن است از
طريق شرکتهاي تازه تأسيس از درون شرکت موجود
يا از طريق مخاطرهپذيري شرکتي داخلي اتفاق بيفتد.
گرایش کارآفرینانه طبق یکی از مدلهای معتبر از پنج
بعد تشکیل شدهاست:
نوآوري :نوآوري ،تمايل ش��رکت را به درگير ش��دن در
توسعه ايدههاي نو ،معرفي فرآيندهاي خالقانه که منجر
به محصوالت ،خدمات يا فناوريهاي بديع ميشود ،نشان
ميدهد .در ابت��دا ،نوآوري فقط بر توانمندي ش��رکت
ب��راي معرفي محصوالت و خدم��ات جديد و غير قابل
دسترس تمرکز داشت ،اما پس از مدتی ،اين تعريف به
همه فعاليتهايي که شرکت براي پيگيري راهحلهاي
خالقانه در مواجهه با چالشهاي پيشرو انجام ميدهد،
تعميم دادهشد.
ريس�ک پذيري :ريسک به معني احتمال ضرر و زيان،
يکي از ويژگيهاي ذاتي نوآوري ،ش��کلگيري کسب و
کارهاي جديد و اقدامات تهاجمي يا پيشتازانه شرکتها
بوده و به عنوان يک ويژگي مجزا در کارآفريني آنها ديده
شدهاست.
اس�تقالل کاري :مفهوم استقالل کاري به اعطاي آزادي

به کارکنان به منظور انگيزه بخش��ي به آنان براي خود
مديريتي ،تمري��ن خالقيت ،تعقيب فرصتها و به ثمر
رس��اندن ايدههاي جديدي که براي انجام فعاليتهاي
اثربخش کارآفرينانه در سازمان حياتي است ،اشاره دارد.
اي��ن کار ،اغلب از طريق اعطاي آزادي عمل به کارکنان
سازمان جهت اقدام خارج از چارچوبها و استراتژيهاي
موجود س��ازمان اتفاق ميافتد که آنها را قادر ميسازد
مس��تقالنه فکر و عمل کنند .اقدامات مستقالنه نيروي
محرک الزم براي جس��تجوي فرصتهاي کسبوکار،
بارور کردن ايدههاي کس��ب وکار و به ثمر رساندن آنها
را فراهم ميکند.
پيشگامي در بازار :پيشگامي در بازار ،فرآيند پيشبيني و
اقدام براي فرصتها و نيازهاي آينده از طريق «جستجوي
فرصتهاي جدي��د مرتبط يا نامرتبط با عمليات فعلي
شرکت ،عرضه محصوالت و برندهاي جديد قبل از رقبا،
و حذف اس��تراتژيک فعاليتهايي که در مرحله بلوغ يا
افول چرخه عمر خود قرار دارند» است.
رقاب�ت تهاجمي :رقابت تهاجم��ي تمايل وگرايش يک
شرکت را به مبارزه رودررو و سرسختانه با رقبا به منظور
يک ورود جديد يا بهبود موقعيت خود نش��ان ميدهد.
شرکتهايي که روحيه تهاجمي بااليي دارند،رقبا را مانند
دشمنان خود ميبينند که بايد بر آنها غلبه کنند.
تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد قطعهسازان

به منظور بررس��ی تأثیر گرای��ش کارآفرینانه و ابعاد
آن بر عملکرد ش��رکتهای قطعهساز خودرو پژوهشی
در س��الهای  1389و  1390انجام گرفتهاست .جامعه
آماري اين پژوهش را ش��رکتهاي توليدکننده قطعات
خودرو در استان تهران که بيش از  10نفر کارکن داشته

پیشنهادات

رش��د توليد خودرو در کش��ور ،اهتمام خودروسازان
به افزايش کيفيت خودروهاي توليدي به دليل افزايش
انتظارات جامعه ،فشار نهادهاي دولتي ،ورود خودروهاي
خارجي ،تغيي��رات قانوني و تولي��د خودروهاي جديد
متناس��ب با تکنولوژيهاي روز دنيا ،ني��از به تحول در
صنعت قطعهس��ازي به عنوان يک��ي از حلقههاي مهم
زنجيره توليد خودرو ضروري است .سندهاي باالدستي
در اين حوزه مانند س��ند توس��عه صنعت خودروسازي
نيز حضور قطعهس��ازان ايراني در بازارهاي جهاني را به

قطعهسازان
بايد عالوه بر
اثربخشترکردن
عملياتتوليد
محصوالت
فعلي خود،
به طور مداوم
بازارهايقطعه
و خودروسازي
داخلي و خارجي
را رصد کرده و
بتوانندجايگاه
خود را در صنعت
قطعهسازيحفظ
کرده و ارتقا
بخشند

نگر
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و حداقل  3.5س��ال از زمان تأسيس آنها گذشتهاست،
تشکيل دادهاند.
برای جمعآوری دادههای پژوهش از روش پرسشنامه
استفاده شده که پاسخ گویان مدیران ارشد یا کارکنان
کلیدی ش��رکتها بودهاند .نتایج به دس��ت آمده نشان
داد که ش��رکتهاي قطعهس��از از گرايش کارآفرينانه
مناس��بي برخوردار نب��وده و به جز ريس��ک پذيري و
رقابت تهاجمي که درحد متوس��ط قرار دارد ،در س��اير
ابعاد گرايش کارآفرينانه زير حد متوس��ط هس��تند .به
منظور بررسي فرضيههاي پژوهش ،از روش مدلسازي
معادالت س��اختاري براي بررسي رابطه ساختاري بين
گراي��ش کارآفرينانه و عملکرد و از تحليل رگرس��يون
براي بررس��ي تأثير ابعاد گرايش کارآفرينانه بر عملکرد
استفاده شدهاست .نتایج بهدست آمده ،نشان داد که بين
گرايش کارآفرينانه و عملكرد رابطه مستقيم وجود دارد(با
ضریب  .)0.80این بدان معنی است که با افزايش سطح
گرايش کارآفرينانه،عملکرد نيز افزايش مييابد و بالعکس.
بنابراي��ن فرض تأثي��ر گرايش کارآفرينان��ه بر عملکرد
شرکتهای قطعهساز تأييد ميشود.همچنین بر اساس
سایر نتایج ،ميتوان گفت که نوآوري و رقابت تهاجمي بر
عملکرد تأثير مثبتی دارد و ابعاد ريسکپذيري ،استقالل
کاري و پيشگامي تأثير معناداري بر عملکرد شرکتهاي
قطعهسازندارند.

عنوان يکي از اهداف چند سال آينده ترسيم کرده است.
همچنين براي خدماترساني به صنعت خودروي داخل
كشور ،صنعت قطعهسازي بايد كاركرد جهاني پيدا كرده
و وارد س��اير بازارهاي خارج از كشور ش��ود ،زيرا بدون
جهاني ش��دن صنعت قطعهسازي ،حضور خودروسازان
در بازارهاي جهاني نيز با مش��كل مواجه خواهد شد.در
حال حاضر در صنعت قطعهسازي جهان رقابت شديدي
وجود دارد و ساليانه با ادغامهايي که در اين صنعت اتفاق
ميافتد،از تعداد شرکتهاي فعال آن کاسته شده و در
عوض شرکتهاي قطعهساز قويتري شکل ميگيرند و
از اين رو حضور در بازارهاي جهاني روزبهروز س��ختتر
ميشود .بديهي است در اين شرايط تکيه بر محصوالت،
تکنولوژيهاوروشهايفعليتوليدنميتواندقطعهسازان
را به س�لامت از مسير پر پيچ وخم پيشرو عبور دهد و
براي فائق آمدن بر چالشها و دس��تيابي به موفقيت و
رقابت پذيري پايدار در بازارهاي داخلي و خارجي ،توجه
به فرصتهاي جديد ،گرايش به نوآوري در محصوالت و
فرآيندها ،روحيه تهاجم به رقبا براي از ميدان بهدر کردن
آنها ضروري است.
قطعهسازان بايد عالوه بر اثربخشتر کردن عمليات
توليد محص��والت فعلي خود ،به طور م��داوم بازارهاي
قطعه و خودروسازي داخلي و خارجي را رصد کرده و از
فعاليت رقبا ،نيازهاي جديد خودروسازان ،تکنولوژيهاي
مورد اس��تفاده در توليد خودروهاي آينده و  ...اطالعات
کافي بهدست آورده و بتوانند جايگاه خود را در صنعت
قطعهسازي حفظ کرده و ارتقاء بخشند.
 نتايج اين تحقيق همچنين نشان داد كه شركتهايي
موفقتر هس��تند كه به ن��وآوري توجه ميكنند .عرضه
قطع��ات جديد،ن��وآوري در فرآينده��اي مختل��ف و
بهكارگيري روشهاي خالقانه در اداره شركت ميتواند
مزيتهايي را براي اين ش��ركتها ايجاد كند .به تازگی
نقش و جايگاه پيشتازان نوآوري و مديران حامي نوآوري
در سازمانهاي كارآفرين و بزرگ به عنوان عاملي مهم

و ضروري در ايجاد روحيه كارآفريني ،ش��ناخته شده و
مورد توجه محققان قرار گرفتهاست .پيشتازان نوآوري
سعي ميكنند موانع و مشكالت نوآوريها را از بين ببرند
و حمايتهاي مالي و تأييدهاي رسمي مديران را جهت
اجراي ايدههاي جديد جلب کنند .عالوه بر آن ،بسترسازي
مناسب جهت نوآوري ميتواند بسيار مؤثر باشد .ايجاد
نظامهاي حمايت و تشويق افراد خالق ،تخصيص منابع
مورد نياز براي اجراي ايدهها ،پذيرش ريسك و شكست
واشتباههاي كاركنان و  ...ميتواند نوآوري را تقويت کند.
در حال حاضر ،شركتهاي خودروسازي عالوه بر تمركز
بر بهبود كيفيت و كاهش قيمت تمام ش��ده در زنجيره
تأمين ،ترجيح ميدهند قطعات مورد نياز خود را از داخل
كشور تأمين کنند و اين موضوع ،فرصت مناسبي را براي
قطعهسازان فراهم ساخته تا بتوانند با نوآوري و ساخت
قطعات جديد ،موقعيت خود را بهبود بخشند.
با توج��ه به تأثير مثبت رقابت تهاجمي بر عملکرد،
توصيه ميش��ود مديران ارشد شرکتهاي قطعهسازي
اقدام��ات رقباي خ��ود را بهطور مداوم رص��د کرده و با
تصميمهای مناس��ب س��عي در پيش��ي گرفتن از آنها
کنند .اقداماتي از قبي��ل کاهش قيمت فروش قطعات
ي��ا مجموعهها ،ارائه تخفيف ويژه به مش��تريان ،عرضه
قطعاتي كه در انحصار برخي قطعهسازان است و مواری
نظیر آن ميتواند منجر به افزايش فشار بر رقبا و بهبود
جايگاه رقابتي آنها شود .با عنايت به ضعف شرکتهاي
قطعهس��ازي در نوآوري که ميتوان��د بهدليل هزينهبر
بودن فرآيندهاي تحقيق و توسعه و نوآوري مانند کسب
دانش فني ،تأمين تکنولوژيها و ماش��ين آالت جديد،
بهکارگيري نيروهاي متخصص باشد ،پيشنهاد ميشود
قطعهس��ازان با ادغام ،اتحادهاي اس��تراتژيک ،تشکيل
خوشههاي صنعتي و يا تشکيل ساختارهاي مانن د rTie
 ingپتانسيلها و توانمندي خود را در اين زمينه افزايش
دهند.اين پيش��نهاد ميتواند مورد توجه سياستگذاران
صنعت خودرو و قطعهسازي نيز قرار گيرد.

شماره شانزدهم  /آذر و دی 91

اقدام��ات ما ش��امل رایزنی با بانکها و مس��والن
تصمیمگیر و تصمیمساز در این زمینه بوده که در قالب
خبر ارایه میش��ود و امیدوارم که هر چه زودتر به ثمر
برسد .تا کنون در همین زمینه نشستهای مختلفی
با مس��ووالن بانکی داشته و نسبت به شناسایی محور
مشکالت خودروسازان و راههای پیشنهادی مسووالن
بانک برای برونرفت از مشکل اقدام کردهایم .وظیفه ما
باز کردن گرههای پیش روی تولیدکنندگان بوده و در
این مسیر از هیچ تالشی فروگذار نخواهیم کرد.
در همین زمینه نیز برای حل مشکالت موجود در
مساله انقباض بانکی با شورای پول و اعتبار رایزنیهایی
مط��رح ش��ده و دوس��تان پذیرفتهاند که بخش��ی از
گش��ایشها به صنعت خودرو اختص��اص یابد .قرار بر
این است که بر اساس مصوبه  60درصد از اعتبار را به
خودروسازان بدهند تا به این ترتیب مشکالت کنونی و
عاجلصنعتگرانبرطرفشود.همچنینتصحیحبرخی
ضوابط و شرایط دست و پاگیر بانکی که مانع پیشرفت
امور میشود نیز در برنامه است .تخصیص ده درصد از
منابع مالی از محل صندوق توسعه ملی به صنعتگران
نیز در دستور کار قرار گرفته که سهم صنعت خودرو و
قطعهسازان نیز به تناسب نیاز سنجی کارگروه استانی

آن مشخص شده و در همین زمینه برخی واحدهای
تولیدکننده به بانک معرفی شدهاند.
با وجود تمام مشکالت و مسائل پیش روی صنعت
خودرو وقطعه سازان عزیز باید به توانمندی آنها امیدوار
بود و به دس��تاوردهای این صنعت در کشور طی سه
دهه گذشته بالید .چنانچه برای سومین سال متوالی،
صنعت خودروس��ازی ایران در سال  ۲۰۱۱رتبه قابل
توجهی را در جهان کسب کرد .این رتبهبندی از جانب
انجمن جهانی خودروس��ازان و بر مبنای حجم تولید
ارزیابی شده است .رتبهبندی اخیر این سازمان ،ایران
را با تولید  ۱۶۴۸۵۰۵انواع خودرو ،در رده س��یزدهم
جهان قرار داده است .بر طبق این گزارش خوروسازان
ایرانی در خاورمیانه همچنان در صدر باقی می مانند .در
جهان اسالم نیز ،با وجود حضور رقیبان بزرگی همچون
پروتون مالزی و توفاش ترکیه ،باز هم نام ایران است که
در رتبه نخست میدرخشد.
تردیدی نیس��ت که این موفقیت مرهون افزایش
تقاضا برای اتومبیلهای داخلی اس��ت؛ چرا که پاسخ
به آن از س��وی شرکتهای خودروسازی ،رونق و رشد
تولید این کاال را موجب ش��ده اس��ت .این رشد تقاضا
نیز از دو منظر قابل تامل اس��ت .نخست ،افزایش ۲۰

تا  ۲۵درصدی بهای اتومبیلهای خارجی ظرف چند
ماه گذشته است که هم زمان با افزایش تعرفه و مالیات
گمرکی واردات این اتومبیلها صورت گرفته و دوم نیز
باال رفتن س��طح کیفی خوروهای داخلی طی سالیان
اخیر است .به طوری که دو شرکت بزرگ خودروسازی
کش��ور یعنی ایران خودرو و سایپا همواره از یک روند
افزایش��ی در تولی��د برخ��وردار بوده و به م��وازات آن
پیشرفتهای چشمگیری از نظر تخصصی و تکنیکی
داش��تهاند .ای��ن مدعا با آمار گزارش ش��ده از س��وی
شرکتهای خودروسازی مبنی برافزایش میزان رضایت
مش��تریان این خودروها و نیز خدمات پس از فروش و
همینطور کاهش تعداد قطعات تعویضی در خودروها
نسبت به سالهای گذشته قابل توجیه است.
امیدواری��م که مس��ائل ارزی ،نقدینگی و انقباض
بانکی از سر راه تولیدکننده خودرو در ایران کنار رفته و
فضایی مناسب برای سرمای ه گذاری پیش روی آنها قرار
گیرد .در این مسیر همراهی و همدلی همه دوستان و
نهادها و سازمان ها می تواند به پیشرفت و توسعه این
صنعت مادر در کشور کمک کرده و افق های روشنی
برای توس��عه و آبادانی پیش روی کشور اسالمی ایران
قرار دهد.
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مصائب قطعهسازان خودرو

یکصنف-یکبررسی

خودروی ملی و افکار عمومی
نتایج چهار نظرسنجی:جایگاه پیکان  15سال پیش
در سال  1377چهار نظرسنجي گوناگون از مردم تهران ،رانندگان پيكان ،واسطههاي
خودرو و تعميركاران خودرو براي دريافت تصويري روشن از «جايگاه پيكان» انجام شد.
این پژوهش در مقطعی انجام شد که نیاز به تحولی عمیق در سیاست تولید خورو در
کش�ور بویژه ادامه یا توقف تولید پیکان احساس میشد 7 .سال طول کشید تا تولید
این خودروی قدیمی که با روح و روان ایرانی گره خورده بود متوقف ش�ود .خودرویی

جايگاه پيكان شامل دو عنوان اصلي «جايگاه ذهني»
و «جايگاه عيني» ميشود كه هر كدام از اين دو عنوان،
زيرعنوانه��اي فرعي ديگري دارند كه ارايه ميش��ود.
جايگاه عيني شامل ويژگيهاي اقتصادي ،ويژگيهاي
مصرفكننده ،حجمتردد و توزيع جغرافيايي ،ش��ماي
ظاهري و نقش آن در آلودگي هوا ميباش��د که ابتدا به
آن میپردازیم.
ويژگيهاي اقتصادي

نگر
آینده
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 -1پی�کان كاالي نهاي�ي يا واس�طه :نق��ش پيكان به
عنوان يك كاالي س��رمايهاي تقريباً مورد اتفاق عموم
پاسخگويان است .پاسخگويان در مقابل اين پرسش كه
«از پيكان به راحتي ميتوان پول درآورد» عموماً موافقت
خود را اعالم كردهاند .نس��بت موافقان به مخالفان اين
اي��ده نزد مردم حدود  12برابر ،نزد رانندگان  9/5برابر،
نزد واس��طههاي خودرو  25برابر و نزد تعميركاران 17
برابر است كه نوعي اتفاق نظر را نسبت به موضوع نشان
ميدهد.تنها نيمي از مردمي كه داراي اتومبيل پيكان
هس��تند آن را صرفاً براي رفت و آمد عادي خانوادگي
مورد اس��تفاده قرار ميدهند( ،به عن��وان نقش كاالي
نهايي) و بقيه در امور ديگر از جمله رفت و آمد به محل
كار يا مسافركش��ي از پيكان استفاده ميكنند .حدود
نيمي از پيكانهاي در حال تردد در شهر تهران بصورت
شخصي يا تاكسي كمابيش در حال مسافركشي هستند.
البته از بخش اعظم آنها نيز براي استفادههاي شخصي و
خانوادگي استفاده ميشود .ولی این استفاده حاشیهای
اس��ت .مهمترين كاربرد اتومبيل به عنوان يك كاالي
س��رمايهاي در عرصه حمل و نقل درون شهري است.
هنگامي كه از پاسخگويان خواسته شده است اتومبيل
مناس��ب براي اين كار را معرفي كنند  92درصد مردم
رانندگان پيكان و
پيكان را مناسب دانستهاند 93 ،درصد
ِ
 95درصد تعميركاران نيز عقيده مشابهي ابراز كردهاند.
2ـ قابليت بورس و حفظ ارزش پول :پيكان از دو جهت
واجد اين ويژگي است يكي سرعت خريد و فروش آن و
ديگري قدرت حفظكنندگي ارزش پول .هنگامي كه از
مردم پرسیده شده است كه از چهار روش خريد پيكان،
خريد طال ،خريد اوراق بهادار و پسانداز در بانك كدام
را براي حفظ ارزش پول برميگزينند ،خريد پيكان صفر
كيلومتر رتبه اول را بدس��ت آورده اس��ت .اين پاسخ از
طرف واسطههاي اتومبيل نيز عنوان شده و در اولويت
اول قرار گرفته است .بيش از نيمي از رانندگان پيكان در
اولويته��اي خريد خود به اهميت حفظ ارزش پول در
خريد پيكان اشاره كردهاند .حدود  16درصد از كساني
ك��ه پيكان صف��ر خريدهاند ،آن را صرفاً ب��ا اين انگيزه
خريدهاند .اين نسبت براي رانندگان در حال تردد و در

که کمتر کس�ی گمان میکرد که در کمتر از یک دهه از خ�ودروی اول(به لحاظ تعداد
و با فاصله زیاد) به جایی برسد که اکنون خودروی پنجم و ششم هم نیست .همچنین
مفهوم اقتصادی و جایگاه خودرو در این فاصله تغییر کرده اس�ت .خالصهای از نتیجه
این چهار نظر س�نجی را به عنوان آش�نایی با فضای آن روز خودرویی کشور در اینجا
تقدیممیکنیم.

سطح شهر به  24درصد افزايش مييابد .رانندگان پيكان
در خص��وص عوامل مؤثر بر خريد پيكان به چند عامل
اش��اره كردهاند كه دومين عامل مؤثر ،سهولت فروش
پيكان بوده است اين عامل از نظر واسطههاي فروش در
عامل مؤثر بر خريد پيكان قرار نميگيرد.
جايگاه اولين ِ
3ـ نق�ش پيكان در اش�تغال و اقتصاد خان�وار :حدود
 62/5درص��د پيكانه��اي موج��ود بص��ورت تمام يا
پارهوقت مسافركش��ي ميكنند ،كه البته  19درصد از
كل پيكانهاي مورد مطالعه تاكس��ي هستند و 43/5
درصد بقيه بصورت شخصي اقدام به اين كار ميكنند.
به عبارت ديگر نيمي از پيكانهاي شخصي بصورت دايم
يا موردي در حال مسافركش��ي هس��تند .و با توجه به
اين كه احتماالً در تهران نزديك به  470.000دستگاه
پيكان وجود دارد ،كه حدود سي هزار آن تاكسي است
(به غير از تاكس��يهاي پ��ژو ،رنو  ،)...در نتيجه كمتر از
 220.000دستگاه پيكان به صورت تمام وقت يا كام ً
ال
موردي مشغول به حمل و نقل مسافران درون شهري
هستند .علت كمتر بودن اين رقم ناشي از برآورد بيشتر
پيكانهاي مسافركشي از پيكانهاي كل تهران در نمونه
رانندگان است .حدود  36درصد از پيكانهاي در حال
تردد در س��طح شهر تهران بطور دايم مشغول حمل و
نقل مسافر هستند كه نيمي از آنها تاكسي و نيم ديگر
شخصي اس��ت .پيكانهايي كه مسافركشي ميكنند،
بطور متوسط روزانه  7/30ساعت مسافركشي ميكنند
و روزانه  26/8ليت��ر بنزين مصرف مينمايند .و درآمد
متوسط آنها در روز  4/3هزار تومان است(. .توجه :همه
موارد مطرح در این گزارش به سال  1377است)
4ـ كشش درآمدي تقاضا :كشش درآمدي تقاضا براي
خودرو بسيار باالست .حدود  11درصد از افراد پاسخگو
در تهران گفتهاند كه اگر پول الزم بدست آورند در درجه
اول اتومبيل ميخرند ،و در مجموع كش��ش درآمدي
تقاضا در جامعه براي خريد اتومبيل به عنوان یک کاالی
بادوام و مصرفی يا به عنوان یک کاالی سرمایهای برای
ايجاد اش��تغال تقريباً مساوي اس��ت .با اين حال توجه
كني��م كه اين تعداد مربوط به كليه س��نين و مردان و
زنان ميشود كه اگر موضوع را فقط براي مردان و زنان
شاغل لحاظ كنيم ،قضيه كام ً
ال متفاوت خواهد شد ،و
گرايش آنان به خريد خودرو بيش��تر است .تقاضا براي
پيكان بيش از هر خودروي ديگر است .فاصله اين تقاضا
نزد مردم زياد اس��ت .اگر گرايش مردم به خريد پيكان
 100باش��د ،اين گرايش براي خري��د پژو  405و پرايد
و رنو به ترتيب  61 ،32و  41اس��ت .البته مطلوبترين
خودرو پژوي  405است ولي در مقام خريد ،پيكان رتبه
اول را پيدا ميكند(.در سال  1377هنوز از مدلهای دیگر

پژو خبر چندانی نبود)
5ـ هزينه نگهداري :در نظرسنجيهاي حاضر همواره
پاس��خگويان هزينه كمتر نگهداري پي��كان را يكي از
محاس��ن آن توصيف كردهاند ،بوي��ژه اگر توجه كنيم
كه به علت آش��نايي با پيكان ،بخ��ش قابل توجهي از
تعميرات پيكان مستقيماً بوس��يله رانندگان آن انجام
ميش��ود .فراواني و ارزاني قطعات يدكي (در مقايسه با
خودروهاي ديگر) نيز عامل ديگر كاهش هزينه نگهداري
اس��ت .همه گروههاي مطالعهش��ده مهمترين ويژگي
پيكان را دسترسي به قطعات ،تعميرگاه و راحتي تعمير
دانستهاند.
ويژگيهاي مصرفكننده

پيكان در درجه اول اتومبيل مردانه است ،در مقايسه
با پرايد و رنو تعداد زناني كه از آن استفاده ميكنند بسيار
كم و حدود  3درصد است .البته به احتمال قوي نسبت
زنان مالك بسيار بيشتر از اين رقم است ،ليكن از آنجا كه
نمونهگيري اين نظرسنجي از رانندگان پيكان برحسب
ميزان تردد آنها در س��طح شهر و حضور در پمپهاي
بنزين انجام ش��ده ،به نظر ميرسد كه حضور بانوان در
نمونه كمتر از نسبت واقعي آنها در جامعه آماري باشد.
به لحاظ توزيع س��ني ،متوسط سني رانندگان حول و
حوش چهل س��ال اس��ت .از نظر تحصيالت ،رانندگان
پيكان در مقايسه با مردان مش��ابه در جامعه آماري از
سطح تحصيلي باالتري برخوردارند(.در سال  77داشتن
خودرو و یا پیکان به منزله باالتر بودن جایگاه اجتماعی
هم بود) حدود س��ي درصد رانندگان پيكانها (اعم از
تاكسي يا شخصي) شغل مسافركشي دارند ،و حدود 60
درصد نيز داراي مشاغل ديگري هستند.
شماي ظاهري

ظاهر پيكان در سطح شهر يكي از عواملي است كه
در شكلدهي ذهنيت مردم نسبت به پيكان مؤثر است.
حدود نيمي از پيكانهاي موجود سفيد رنگ هستند.
به لحاظ كلي اين امر ميتواند مورد توجه قرار گيرد كه
تأكيد بر يك رنگ مشخص آيا موجب يكنواختي و احياناً
دلزدگي نخواهد ش��د؟ گذشته از رنگ وضعيت ديگر
اجزاي بدنه و تودوزي پيكان به شرح زير است.
س�قف :حدود  2درصد سقف پيكانهاي در حال تردد
در س��طح شهر تصادفي 12 ،درصد داراي پوسيدگي و
 16درصد نيز داراي رنگپريدگي و خطخوردگي بودهاند
با توجه به اين كه سقف دورترين جزء خودرو در مواجهه
با تصادف است اين نسبت از خرابي قابل توجه است.
كاپوت :حدود چهل درصد كاپوتها داراي نقايصي در
ظاهر بودهاند.
س�پرها :حدود سه درصد پيكانها س��پر جلو ندارند،

 5درصد حداقل يك سرس��پر ندارند ،و تقريباً نيمي از
پيكانها از اين حيث دچار اشكال هستند .سپر عقب نيز
تقريباً وضعي مشابه سپر جلو دارد.
جلو پنجره و سيني جلو:خرابيهاي جلو پنجره حدودا ً
نصف سپر جلوست .سيني جلو نيز اندكي كمتر از سپر
جلو دچار مشكالت متعدد است.
گلگيرها :بيش از نيمي از گلگيرها مشكالت تصادفي،
رنگ ،پوسيدگي و رنگ پريدگي دارند.
س�يني و صندوق عقب:حدود چهل درصد س��يني و
صندوق عقب پيكانهاي مش��اهده شده حداقل داراي
يكي از نقايص اندازهگيري شده بودهاند كه سبب اشكال
در ش��ماي پيكانهاي در حال تردد در س��طح ش��هر
ميگردد.
اج�زاء بيروني ديگ�ر :حدود  12درص��د از پيكانهاي
مشاهده شده حداقل يك برفپاكن نداشته است .حدود
 8درص��د از موارد فاقد چراغهاي ب��زرگ جلو يا دچار
شكس��تگي بودهاند .در  14درصد موارد نيز چراغهاي
عقب چنين وضعيتي را داشته است .حدود  8درصد از
موارد فاقد آيينه بغل راننده بوده و تقريباً به همين نسبت
نيز آئينه مذكور شكسته بوده است.
اجزاء داخل اتاق:حدود يك س��وم پيكانهاي مشاهده
شده از نظر جلو داشبورد دچار ناهنجاري از قبيل :ترك
خوردگي ،ورآمده ،وصلهدار ،پاره ،چرك و كثيف بودهاند.
صندليها نيز تقريباً وضعي مشابه داشتهاند.
در مجموع اين شماي كلي از پيكان چندان مطلوب
نيس��ت ،ش��ايد يكي از داليل آن وجود تع��داد زيادي
مدلهاي قديمي پيكان در س��طح تهران است .بيش
از نيمي از پيكانهاي موجود در س��طح شهر(در سال
 )1377مربوط به مدلهاي ماقبل سال  1360هستند،
اگرچه ش��ايد پيكانهاي مدل قديميتر تردد بيشتري
هم دارند.
حجم تردد و توزيع جغرافيايي

بطور كلي حجم تردد پيكان در مناطق جنوبي شهر
بيشتر از مناطق مياني و شمالي است .همچنين نسبت
تردد پيكان نيز بيش از خودروهاي ديگر است .به عبارت
ديگ��ر ،در حالي كه نزديك ب��ه  48درصد خودروهاي
مردم تهران پيكان اس��ت ،ليكن در سطح شهر ،حدود
 68درصد از خودروهاي مشاهده شده پيكان هستند ،به
عبارت ديگر پيكانهاي موجود در تهران حدود  1/5برابر
ديگر خودروها در سطح شهر تردد و نمود دارند.
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يك��ي ديگر از ش��اخصهاي ذهني تص��ور مردم از
پرستيژ پيكان است كه عموم پاسخگويان آن را در سطح
متوسط جامعه ارزيابي كردهاند ،ولي واسطهها از سطح
متوسط نيز قدري كمتر ارزيابي كردهاند.

جايگاه در صنعت ملي

كمت��ر از نيمي از مردم صنعت خودروس��ازي را در
سالهاي اخير داراي پيشرفت معرفي كردهاند ،و بيش
از نيمي از آنها نيز آن را صنعت وابس��ته و يا عقبمانده
معرفي كردهاند .نكته جالب اين كه تعميركاران نيز از اين
حيث پاسخهايي كام ً
ال مشابه مردم دادهاند.
از پاسخگويان خواسته شده است كه ميزان موفقيت
پيكان را به عنوان يك صنعت بيان دارند ،پاس��خها به
شرح زير بوده است.
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مقايسه با خودروهاي ديگر

بطور كلي نگرش نسبت به پيكان تقريباً قطبي است
و اتفاق نظر كمتري درباره آن وجود دارد ،از پاسخگويان
خواسته شده است كه هر كدام از خودروهاي داخلي را
برحسب موفقيت يا عدم موفقيت معرفي كنند نسبت

مالحظه ميشود كه نگرش تعميركاران و واسطهها
نس��بت به پيكان چن��دان موافق نيس��ت و در مقابل
پژو را بس��يار بيش��تر ترجيح ميدهند .در صورتي كه
ديدگاه آينده مردم و جامعه را برابر ديدگاه واس��طهها
و تعميركاران بدانيم ،در اين صورت وضعيت پيكان در
مقايس��ه با خودروهاي ديگر ضعيفتر هم خواهد شد.
(.توجه :همه موارد مطرح در این گزارش به سال 1377
است)
وضع فني

مهمترين مش��كل فني كه اكثر پاسخگويان مطرح
كردهاند پايين بودن كيفيت قطعات و استاندارد نبودن
آنهاست .گذشته از اين بر ضعف جلوبندي و موتور و نيز
قديمي بودن بدنه نيز تأكيد شده است .بطور مشخص
گيربكس و ديفرانس��يل و سپس سيستم ترمز و كالچ
بيش از بقيه موارد به عنوان نقص فني مورد اشاره قرار
گرفته است .بعالوه اش��كاالت بدنه و ورود هوا و آب به
داخل نيز از نقايص ديگر است .همچنين فقدان امكانات
رفاهي مثل كولر ،فرمان هيدروليك ،شيشه برقي و ...نيز
از طرف همه گروههاي پرسشش��ونده كمابيش بيان
ش��ده اس��ت .اظهارنظر تعميركاران نسبت به قطعات
پيكان مؤيد اين نكته اس��ت كه بوسترها و ترمز سپس
گيربكس و ديسك و صفحه كالچ بدترين قطعات عنوان
شده هستند ،در مقابل پيستون و بلبرينگها بهترين
قطعات معرفي شدهاند.
نگرش نسبت به تحوالت پيكان

مس��تقل از اين كه پيكان چه كيفيتي دارد ،ديدگاه
نس��بت به تحول كيفي آن از اهميت ويژهاي برخوردار
است .از زاويه ديد هر چهار گروه پرسششونده وضعيت
پيكانهاي جديد چندان مطلوب نيست .تعداد كساني
كه معتقدن��د پيكانهاي قديم بهتر از مدلهاي جديد
اس��ت ،به مخالفان اين تصور ،دو برابر است ،اين نسبت
نزد رانندگان به  11برابر ميرس��د! تعداد واسطههايي
كه موافق اين عقيده هس��تند به مخالف��ان  23برابر و
اين نسبت نزد تعميركاران  25برابر است .طبعاً انتظار
ميرود كه ايده مذك��ور به مرور زمان از نزد افرادي كه
اطالعات بيشتري به پيكان دارند به جامعه تسري پيدا
كند .همين نسبتها كمابيش در خصوص اين عقيده كه
پيكان روز به روز بدتر ميشود وجود دارد.
تعميركاران در خص��وص بهترين مدلهاي پيكان
چنين نظر دادهاند كه تا سال  1358كيفيت پيكانهاي
توليدي بهتر شده است ،ليكن از اين سال كيفيت افت
ميكند ،و مجددا ً از س��ال  1374رو به بهبود مينهد،
ليكن در هر حال وضعيت پيكان  1370به بعد ،چنان
ارزيابي ش��د كه در مجموع همواره امتياز منفي به آن
تعلق گرفته است .نگرش تعميركاران نسبت به تحوالت
پيكان با توجه به روند موجود ،خنثي اس��ت ،نيمي آن
را رو ب��ه بهبود ارزيابي ميكنند و نيمي ديگر وضعيت
بدتري براي آن پيشبيني ميكنند.

هنگامي كه از مردم
پرسیده شده است
كه از چهار روش
خريد پيكان ،خريد
طال ،خريد اوراق
بهادار و پسانداز
در بانك كدام را
براي حفظ ارزش
پولبرميگزينند،
خريد پيكان صفر
كيلومتر رتبه اول
را بدست آورده
است

نگر
آینده

بيش از  57درصد مردم پيكان را به عنوان خودروي
ملي ميشناسند ،و  28درصد نيز تا حدي اين باور را قبول
دارند ،نسبت تعداد كساني كه موافق اين ايده هستند به
مخالفانش 3/9 ،برابرند .اين نس��بت ميان رانندگان به
 4/7برابر ميرسد .واسطههاي فروش موافقت كمتري
با اين ايده دارند و اين نس��بت در آنها  2/4ميرسد ،كه
در مجموع ميتوان گفت ديدگاههاي رانندگان و سپس
مردم و تعميركاران و در نهايت واس��طههاي فروش از
اين حيث به سمت كاهش موافقت ميل ميكند ،گرچه
اكثريت پاس��خگويان همواره بر پي��كان به عنوان يك
خودرو ملي تأكيد كردهاند.
نسبت كساني كه پيكان را خودروي مناسب براي
م��ردم ايران ميدانند به كس��اني كه آن را مناس��ب
نميدانند ،نزد مردم رق��م  5/1و نزد رانندگان 24/5
نزد واس��طهها  2/4و نزد تعميركاران  5/2اس��ت ،كه
در مجموع نگرش كام ً
ال مثبتي را نشان ميدهد ،ولي
هنگامي كه از هر كدام خواسته شدهاست ويژگيهاي
ي��ك خودروي ملي خوب و مي��زان دارا بودن پيكان
از آن ويژگ��ي را اب��راز دارند ،نتايج ق��دري متفاوت
است .ميزان دارا بودن ويژگيها بر حسب يك طيف
پن��ج قس��متي -1 :اص ً
ال و خيلي كم  -2نس��بتاً كم
 -3متوس��ط  -4نسبتاً زياد و  -5خيلي زياد و كام ً
ال
اندازهگيري ش��ده است .ارزيابيها حدود نسبتاً كم يا
اندکی بيشتر است.
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ازجايگاهعینيکهبگذریم،جايگاهذهنيشاخصهاي
متعدد دارد ،يكي از موارد آن مترادف شدن تصور نسبت
به يك موضوع با ش��نيدن اسم پيكان است .همچنين
اين كه اولین اسم خودرويي را که نام میبرند چیست؟
و تا چه حد پيكان ذهنيت مردم را مشغول كرده است.
حدود  60درصد از مردم اولين اتومبيل س��واري كه نام
بردهاند ،پيكان اس��ت ،و تا سومين پاسخ اين نسبت به
 75درصد ميرس��د .مردم هنگام ش��نيدن نام پيكان
به نس��بت بيشتري ياد چيزهاي مثبت ميافتند تا ياد
چيزهاي منفي .البته در جهتگيري منفي مردم الفاظ
ش��ديدتري را بكار بردهاند اين نسبت براي واسطههاي
خودرو تا حدي معكوس اس��ت و آن��ان اندكي بيش از
آنچ��ه كه به ياد چيزهاي مثبت ميافتند ،ياد چيزها و
موضوعات منفي ميافتند .تعميركاران نيز در مجموع
نگرش مثبت بيشتري دارند .اگر نگرش كلي پاسخگويان

را در سه قسمت از "تاحدي بد" تا "تاحدي خوب" كنيم
چنين خواهد شد.

كس��اني كه يك ن��وع از خودرو را موفق دانس��تهاند به
كساني كه آن را ناموفق دانستهاند در  4نظرسنجي به
شرح زير است.
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بوکار
تجربه کس 

عالقه به حملونقل احتماال در
خون او بوده اس��ت .پدربزرگش
ناخدای کشتی بخار بود و پدرش
یک خ��ط محلی اتوبوس��رانی
را ب��ه وج��ود آورد ک��ه بعدا به
ستون فقرات بخش جنوبی شرکت اتوبوسرانی عظیم
گریهاون��د تبدیل و در آن ادغام ش��د .فردریک دبلیو
اسمیت در  ۱۹۴۴در مارکس (می سی سی پی) به دنیا
آمد .اس��میت در نوجوانی پرواز با هواپیما را آموخت و
همین مهارت بعدا به کمکش آمد :در دوران تحصیلش
در دانش��گاه ییل در دهه  ،۱۹۶۰آخر هفتهها به عنوان
خلبان در یک ش��رکت هواپیمایی کار میکرد و خرج
تحصیل��ش را در میآورد .در همین دوران و در جریان
همین پروازها بود که ایده درخش��ان به ذهنش رسید،
ایدهای که سیستم حملونقل کاالها و بستههای پستی
را متح��ول کرد .او متوجه ش��د در پروازهایش به طور
مداوم لوازم یدکی مربوط به کامپیوترهای شرکتهایی
مثل آیبیام و زیراکس را حمل میکند و البته مسئوالن
آیبیام اصال عالقهای نداشتند که برای رساندن قطعات
حساس شان منتظر هواپیماهای مسافربری شوند.
وقتی کوتاه نیامدن بهترین کار است

نگر
آینده
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اسمیت که در رشته اقتصاد تحصیل میکرد ،اولین
بار در  ۱۹۶۵طرح تجاری خود را برای استادان یکی از
درسهایش نوشت .این طرح که درباره تحویل سریع
مرسوالت بود به یکی از مشهورترین طرحهای مکتوب
تجاری تاریخ آمریکا مبدل ش��د .اسمیت در طرحش
توضی��ح داد «در جامع��های ک��ه آرام آرام همه چیز
خودکار میشود شرکتهای کامپیوتری باید مطمئن
شوند که محصوالتش��ان از دید مشتری قابل اعتماد
است .کامپیوترها نمیتوانند تجارت را ارزانتر ،سریعتر
و دقیقتر کنند مگر اینکه امکان تعمیر خیلی سریع آنها
وجود داشته باشد .شرکتهای سازنده این کامپیوترها
نیازمند سیستم پشتیبانی و حملونقل سریع و تازهای
هستند که بتواند مشتریانش��ان را راضی نگاه دارد».
استاد آن درس به طرح اسمیت نمره تقریبا پایین C
را داد ،اما این برای اسمیت مهم نبود .او مرعوب نمره
پایین نشد« :میدانستم که ایده ام عالی است».
اس��میت پس از پایان تحصیالتش به خدمت اعزام
ش��د و به ویتنام رفت .در  ۱۹۷۱که به کشور بازگشت
متوجه شد پیشبینیهایش به حقیقت پیوسته است.
کامپیوترها به جزء جداییناپذیر تجارت تبدیل ش��ده
بودند و سیستمهای حملونقل و اداره پست جوابگوی
بازار نبود .اس��میت متوجه شد در سیستم حملونقل
ارس��ال محمولهها هی��چ مرکزیتی وجود ن��دارد و این
راه را ب��رای ورود او ب��ه این بازار باز میک��رد .او به این
نتیجه رسید که هم باید از هواپیما استفاده کند و هم از
بارکشهای بزرگ و همه اینها باید از یک مرکز هدایت
شوند چون سیستم ارسال نقطه به نقطه فایده ندارد .به
عالوه اسمیت فهمید که برای موفقیت در این حوزه نباید
کس��بوکار خود را کوچک آغاز کند .او باید کل شبکه
حملونقل و ارسال را از ابتدا بنیان میگذاشت.
همیشه نباید کوچک شروع کرد

اسمیت خیلی زود توانست پشتیبانانی را پیدا کند
که از اس��تادانش به او اطمینان بیشتری داشتند .او با

 ۴میلی��ون دالری که از پدرش به ارث رس��یده بود و
 ۸۰میلی��ون دالر س��رمایهگذارانش ش��رکت فدرال
اکس��پرس را در  ۱۹۷۱بنی��ان گذاش��ت .او چه چیز
تازهای ارائه میک��رد؟ او تضمین میکرد که کاالهای
مهم و حیاتی شرکتها را شبانه تحویل دهد ،آن هم
بین هر دو نقطهای که در  ۱۱شهر شبکه اسمیت قرار
داشت .البته در چند ماه اول جعبههای خالی را حمل
میکرد تا کارآمدی سیستمش را امتحان کند .در ۱۷
آوریل  ۱۹۷۳ش��رکت رس��ما آغاز به کار کرد .اولین
محمولهای که فدرال اکسپرس شبانه حمل کرد فقط
شامل  ۷بس��ته بود .او فردای آن شب ماموران فروش
را به نقاط مختلف کش��ور فرس��تاد و تعداد شهرهای
شبکهاش را به  ۲۵شهر گسترش داد و ماه بعد کسب
و کار خود را از نو آغاز کرد .این بار در ش��ب اول ۱۸۶
بسته پستی را به مقصد رساند .تعداد پایین محمولهها
تنها دردسر اس��میت نبود .تا اواخر دهه  ۱۹۷۰وجود
انحصار در صنعت پست جلوی ارسال اسناد و مدارک
توس��ط فدرال اکسپرس را میگرفت .به عالوه قوانین
هواپیمای��ی به او اجازه اس��تفاده از جتهای بزرگ را
نمیداد .اس��میت  ۲۶ماه ض��رر داد تا باالخره دخل و
خرجش برابر شد .او در  ۱۹۷۳آنچنان بی پول شد که
به الس وگاس پرواز کرد تا شانس خود را در بیازماید.
او  ۲۷هزار دالر برد و همه را به فدرال اکسپرس تزریق
کرد .پافش��اری اسمیت باالخره جواب داد و در اواخر
دهه  ۱۹۷۰آمریکا آرام آرام به توانایی فدرال اکسپرس
در ارسال شبانه محمولهها ایمان آورد .فرقی نمیکرد
ای��ن محمولهها ل��وازم یدکی بودند ،م��دارک تجاری
حساس یا هدیه تولد که حتما باید در زمانی خاص به
خانه شخص مورد نظر میرسید.
جالب اینجاس��ت که در اوایل دهه  ۱۹۸۰مدیران
ش��رکت مریل لینچ و شرکا متوجه ش��دند کارکنان
شرکت برای ارسال مدارک بین طبقات دفتر منهتن به
جای سیستم پستی درون شرکتی از فدرال اکسپرس
استفاده میکنند چون سریعتر و امنتر است!
نه گفتن به بوش

اس��میت پس از مدتی سیستم ارسال بی درنگ را
ه��م راه اندازی کرد و زمان رس��یدن محمولهها را به
مش��تریان اطالع میداد .فدرال اکس��پرس برای آنکه
بتواند با یونایتد پارسل س��رویس (تاسیس ، )۱۹۰۷
از شرکتهای بینالمللی حملونقل و پست محموله
رقابت کند شرکت حملونقل زمینی  RPSرا خرید و
این به قدرت اسمیت افزود.
با آغاز قرن بیس��ت و یکم شرکت اسمیت که حاال
فدکس نامیده میشد حدود  ۱۶میلیارد دالر میارزید
و  ۵۸۴هواپیم��ا و  ۳۸۵۰۰بارکش داش��ت .در س��ال
 ۲۰۰۴تع��داد هواپیماها به  ۶۴۵و تعداد بارکشها به
 ۷۱۰۰۰رسید .اس��میت آنچنان در سازماندهی این
سیستم عظیم موفق بود که مورد توجه سیاستمداران
آمریکای��ی هم قرار گرفت .جورج بوش اخیرا در کتاب
خاطراتش فاش کرد که دو بار از اس��میت خواس��ت
سرپرس��تی وزارت دف��اع را برعهده بگی��رد که البته
اس��میت این را قبول نکرد .فدکس حاال بیش از ۳۰۰
هزار کارمند دارد و  ۲۷میلیارد دالر میارزد .اس��میت
باالخره توانست فدکس را به سیستم اصلی حملونقل
کسب و کارهای مدرن تبدیل کند.

آینده از آن بنزین نیست
توگوی اخیر فریدزکریا با فرد اسمیت
آینده صنعت حملونقل درگف 
فری�د زکریا :اگر بخواهیم درباره اوضاع اقتص�اد دنیا و البته وضعیت نفت و بنزین
صحبت کنیم شاید کسی را بهتر از فرد اسمیت پیدا نکنیم .او بنیانگذر و مدیرعامل
فدکس اس�ت .ش�رکت او بیش از  ۷۰۰هواپیما و بیش از  ۹۰هزار اتومبیل و کامیون
آقای اس�میت نظر فدکس درب�اره اقتصاد جهان
چیس�ت؟ به هر حال ش�ما جایگاه خاصی دارید
چون هر کس بخواهد هر چیزی را انتقال بدهد یا
باید از فدکس استفاده کند یا یوپیاس یا دیاچال
درست است؟

تقریب��ا .اواخ��ر بهار ما ش��اهد کاه��ش جدی در
می��زان بازرگانی بینالمللی بودیم .دلیل عمده آن هم
به اوضاع بد اروپا برمی گش��ت و مشکالت یورو .چین
ب��ه خاطر صادرات همه چیز به اروپا و آمریکا ثروتمند
شد و تصادفی نیست که اقتصاد آنها هم در
مقایسه را با رش��د عظیم سالهای گذشته
وارد دوران دشواری شده باشد (بخصوص در
بخش صادرات به اروپا و پس از آن آمریکا).
از طرفی اقتصاد ایاالتمتحده دوباره در حال
بزرگ شدن اس��ت ،اما سرعت این انبساط
خیلی پایین است .پس اوضاع بازرگانی دنیا
خوب به حساب نمیآید.
اوضاع بنزین دنیا چه وضعیتی دارد؟ به هر
حال شما یکی از بزرگترین مصرفکنندگان
نف�ت در آمریکا هس�تید .اما ب�ا این وضع
اقتصاد جهان ،قیمتهای نفت تا همین اواخر
واقعا باال بوده است.

خب… م��ن فکر میکنم ای��ن یکی از
مهمترین موضوعاتی اس��ت که در رشد کند
ایاالتمتحده و دردسرهای یورو نادیده گرفته
ش��ده اس��ت .ده س��ال پیش خانواده طبقه
متوس��ط آمریکایی حدود  ۴درصد از درآمد
خود را خرج بنزین میکرد و این میزان حاال
به  ۶درصد رس��یده است .در سال  ۲۰۰۱هر
خانواده حدود  ۱۳۵۰دالر خرج بنزین میکرد
و در س��ال  ۲۰۱۱خرج بنزین به  ۲۶۵۰دالر
رسیده است .من فکر میکنم بهای باالی نفت
روی رش��د دنیا تاثیر منفی میگذارد و تا ما
مصرف بنزین را کاهش ندهیم به این بال دچار
خواهیم بود.
میدانم که شما به مسئله انرژی حساسید و
به انرژیهای جایگزین فکر کردهاید .اما حوزه
حملونقل یکی از معدود حوزههایی است که
همیشه به بنزین نیاز داشته و دارد.

پنج راز موفقیت من
به روایت فرد اسمیت

بله ما به طور آزمایشی چندین خودروی خود را با
گاز طبیعی به ماموریت فرستادهایم و در حال تحقیق
بر روی این موضوع هس��تیم .با توجه به حجم عظیم
گاز طبیع��ی که در ایاالتمتحده وجود دارد به اعتقاد
من ما بدون شک به سمت استفاده از گاز طبیعی در
خودروهای سنگین کشیده خواهیم شد .البته حرکت
به سمت خودروهای الکترونیک خیلی
خیلی س��ریعتر رخ خواهد داد چون
خیل��ی خیلی ارزانتر اس��ت .ببینید
اگر بخواهیم میزان مصرف س��وخت
را در هر مایل حساب کنیم خودروی
الکترونی��ک در هر مای��ل  ۸۰درصد
ارزانت��ر از خ��ودروی بنزینی خواهد
راند .ببینید صحبت از  ۸درصد نیست،
 ۸۰درصد! معلوم است که با پیشرفت
تکنولوژی و سریعتر شدن خودروهای
برقی و باال رفتن حجم باتریهای آنها،
خودروه��ای بنزینی صحن��ه را ترک
خواهند کرد .خودروهای برقی روز به
روز بهتر و بهتر میشوند.

اول باید بگویم که ایده این کسب و کار ناگهان به من الهام نشد و نگفتم که
«وای! میلیونر شدم!» .من مدتهای طوالنی به این کسب و کار فکر میکردم،
بهخصوص موقعی که با هواپیما در حال پرواز بودم .درست است که در دانشگاه
در رشته اقتصاد تحصیل کردم اما در طول این سالها احساس نمیکردم که
دارم از روی دستورالعملی کار میکنم و پیش میروم .با این حال ،اکنون که
به گذشته نگاه میکنم میتوانم  ۵نکته مهم را درباره موفقیت فدرال اکسپرس
تشخیصبدهم.
۱

اولین راز داش��تن ایده تجاری خیلی خوب اس��ت ،چیزی که از باقی ایدهها
متمایز باشد و البته بتوان آن را ادامه داد.

2

دومین راز این است که دیوانه کارتان باشید ،متعصب و سرسخت.
3

مورد سوم در لیست رازهای من تقریبا برعکس مورد دوم است :داشتن یک
طرح تجاری محافظهکارانه.

4

راز ش��مار چهار :توانایی کار کردن با
دیگران به صورتی کارآمد.
5

آخرین راز یک کارآفرین واقعا موفق
اس��ت که او همراه با کسب و کارش
بزرگ میشود و رشد میکند.

با آغاز قرن بیست
و یکم شرکت
اسمیت که حاال
فدکسنامیده
میشد حدود
 ۱۶میلیارد دالر
میارزید و ۵۸۴
هواپیما و ۳۸۵۰۰
بارکش داشت .در
سال  ۲۰۰۴تعداد
هواپیماها به ۶۴۵
و تعداد بارکشها
به  ۷۱۰۰۰رسید.
اسمیتآنچنان
در سازماندهی
و س�نگر آخر را هواپیماها حفظ
اینسیستم
کردهاند .در مورد آینده س�وخت
عظیم موفق بود
هواپیماه�ا چ�ه پیشبین�یای
که مورد توجه
دارید؟
خ��ب… به نظر من اس��تفاده از سیاستمداران
دیگر سوختها در هواپیماها نه ارزان آمریکایی هم قرار
درمیآید و نه به نفع محیطزیس��ت گرفت
است .پس ما به سمت زیستسوختها
حرکت خواهیم کرد؟

یعنی سوختی از دانههای روغنی
یا تخمیر مواد قندی در گیاهان به
دست میآید .واقعا فکر میکنید
اینها سوخت آینده خواهند بود؟

بل��ه ب��دون تردی��د .در آیندهای
نزدیک.
چقدر نزدیک؟

ب��ه اعتقاد من در  ۷تا  ۱۰س��ال
آینده بخش اعظم سوخت هواپیماها از
طریق زیستسوختها تامین خواهد
شد .آنها هنوز به ارزانی بنزین نشدهاند
اما خیلی زود از آن به صرفهتر و پاکتر
خواهند بود .بنزین سالهای آخر خود
را میگذراند.
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ببینید در س��پتامبر امس��ال ما ش��اهد

بیشترین فروش ماهانه تویوتا پریوس بودیم .این یک
خودروی دوگانه س��وز اس��ت :هم برقی اس��ت و هم
بنزینی .شرکتهای دیگر هم خودروهای دوگانهسوز
برقی خود را بهتر و بهتر کرده اند .این یک تکنولوژی
معرکه اس��ت و باعث میشود صنعت حملونقل آرام
آرام از بنزین و گازوئیل فاصله بگیرد .البته این روند در
مورد خودروهای سبک شخصی اتفاق افتاده است .فعال
با توجه به تکنولوژیهای کنونی ما دو راه داریم :ترویج
استفاده از الکتریسیته در خودروهای کوچک و استفاده

از گاز طبیعی در خودروهای سنگین.

و کامیونه�ای فدک�س از گاز طبیعی اس�تفاده
میکنند؟

نگر
آینده

متاسفانه درست میگویید…

ش�ما ای�ن همه هواپیم�ا و ماش�ین دارید و
نمیتوانی�د آنها را کن�ار بگذاری�د .در مورد
آینده برنام�ه خاصی داری�د؟ فکر میکنید
آینده صنعت حملونق�ل همچنان با بنزین
گره خورده؟

دارد و اینها فقط در س�ال گذشته یک و نیم میلیارد گالون مواد مشتق از نفت خام
س�وزاندهاند .به عالوه فدکس با اکثر شرکتهای بزرگ دنیا ارتباط تنگاتنگ دارد و
محمولههای آنها را حمل میکند .پس میشود از اسمیت سواالت خوبی کرد.
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اخالق کار و مدیریت

بوکار
تجربه کس 

3
کارهای شخصی خود را کنار میگذارند

10

عادت
روسای کاریزماتیک

چرا بعضی کارآفرینان از بقیه موفق ترند

افراد واقعا
کاریزماتیکبه
دقت به حرف
همه کارمندان  -از
پایینترینسطح
تا باالترین سطح
 گوش میدهندو این احساس را
در طرف مقابل به
وجود میآورند
که چیز مشترکی
میان دو طرف
وجود دارد

نگر
آینده
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بعضی آدمها باعث میش��وند احساس کنیم مهم
هستیم .بعضی آدمها باعث میشوند حس کنیم خاص
هس��تیم .بعضی آدمها با ورود به اتاق فضا را روشنتر
میکنند .توضیح این نوع رفتار دشوار است ،اما بعضی
آدمه��ا اینجوریاند :آنها طبیع��ت کاریزماتیک دارند.
متاسفانه کاریزمای طبیعی خیلی زود قدرت خود را از
دست میدهد و تکراری میشود .اما عدهای هم هستند
که کاریزمای خود را حفظ میکنند  -یا آن را تقویت
میکنند  -و از آن در جهت پیشبرد اهداف کاری بهره
میگیرند :آنها با همکاران یا زیردس��تان خود روابطی
عال��ی دارند ،روی افراد دور و برش��ان ب��ه طور مداوم
نفوذ دارند ،و طوری رفتار میکنند که باعث می شود
افراد نسبت به خودشان احساس بهتری داشته باشند.
مردم دوس��ت دارند کنار افراد کاریزماتیک کار کنند،
مردم دوس��ت دارند ش��بیه آنها باشند .و ما میتوانیم
کاریزماتیک باشیم .البته کاریزماتیک بودن به میزان
موفقیت یا مهارت ما در حرف زدن یا چگونگی پوشش
ما بستگی ندارد.
کاریزماتیک بودن به نحوه عمل ما وابس��ته است
و میتوانی��م آن را تمرین کنی��م .میخواهید رئیس
کاریزماتیکی باشید؟ این ده عادت مردمان کاریزماتیک
را تمرین کنید.
1
آنها بیشتر از آنکه حرف بزنند گوش میدهند

سوال بپرس��ید ،در چشم مخاطب نگاه کنید .لبخند
بزنید .اخم کنید .سر تکان دهید .پاسخ دهید  -البته این
پاسخ و ارتباط شما هر چه بیشتر غیرزبانی باشد بهتر
است .مخاطب باید احساس کند که حرفهایش روی
احساسات ش��ما تاثیر میگذارد .اینطوری او احساس
میکند که اهمیت دارد .البته اگر همهی اینها ادا باشد
طرف مقابل خیلی زود متوجه میشود .مخاطب «باید»

برای ش��ما اهمیت داشته باشد و گرنه نمیتوانید این
حس را به او منتقل کنید .فراموش نکنید که همیشه
میتوانید از صحبت کردن با کارمندانتان برای بهبود
وضعیت کسبوکار استفاده کنید .پس آنها واقعا اهمیت
دارند.
نکت��ه دیگر :وقتی که ش��روع به صحبت میکنید
هیچگاه شخص را نصیحت نکنید مگر اینکه خودش
درخواست کند .گوش دادن بیشتر از نصیحت کردن
نشانه اهمیت دادن ش��ما به طرف مقابل است .چرا؟
چون وقتی شروع به نصیحت میکنید در اکثر مواقع
میخواهید چیزی به نفع ش��ما تغییر کند نه به نفع
طرف مقابل .جمله «من اگ��ر جای تو بودم فالن کار
را انجام میدادم» بیشتر به شما مربوط است یا طرف
مقابلتان؟ فقط موقعی به زبان بیایید که حرف مهمی
برای زدن دارید و منظور از «مهم» چیزی اس��ت که
برای طرف مقابل اهمیت داشته باشد نه شما.
2
همه حرفها را گوش میدهند

بعض��ی از افراد نمیتوانند به چیزی جز آنچه که فکر
میکنند برایش��ان س��ودی دارد گ��وش بدهند .آنها
گزینشی گوش میدهند.
درست است که شما دارید با آنها صحبت میکنید
اما نمیتوانید هی��چ تاثیری روی آنها بگذارید ،حواس
اصلیش��ان ج��ای دیگ��ری اس��ت و روی حرفی که
میخواهند بزنند فکر میکنند .افراد واقعا کاریزماتیک
ام��ا به دقت به حرف همه کارمن��دان  -از پایینترین
س��طح ت��ا باالترین س��طح  -گوش میدهن��د و این
احساس را در طرف مقابل به وجود میآورند که چیز
مش��ترکی میان دو طرف وجود دارد .و البته چیزهای
مشترکی وجود دارد :همه در یک شرکت کار میکنیم
و منافعمان مشترک است.

موقعی که کارمندی به اتاقتان آمده تلفن همراهتان را
چک نکنید ،زیر چشمی به مانیتور نگاه نکنید .حتی
برای لحظهای بر چیز دیگری تمرکز نکنید .این استعداد
بزرگی است و عده زیادی از داشتن آن بیبهرهاند :اینکه
بتوانید حواس خود را کامال بر مخاطب متمرکز کنید.
اگر همین یک استعداد را داشته باشید خواهید دید که
مردم دوست دارند اطراف شما باشند و البته شما را به
خوبی به یاد میآورند.
4
آنها بیش از آنکه بگیرند،میبخشند

اول به این فکر کنید که چه حقوق و مزایای بیشتری
میتوانید برای کارمندانتان تهیه کنید .بخشش تنها راه
به وجود آوردن رابطه خوب رئیس و مرئوس��ی است.
اگر شروع کنید به امتیازگرفتن از زیردستانتان آنها به
زودی متوجه میشوند همه چیز در این پروژه مربوط
به شماست و بس.
5
سعی نمیکنند خود را مهم نشان بدهند…

اگر خودنمایی پیش��ه کنید ،بداخم و لجوج باش��ید و
پرمدعا ،فقط آدمهایی جذب شما میشوند که همین
خصوصیات را داشتهباش��ند .دیگران اصال از آدمهای
پرمدعا خوشش��ان نمیآیید .پرمدعاها دیگران را آزار
میدهند و در حضورشان احساس راحتی نمیکنیم.
سادهترین راه برای مورد نفرت واقع شدن همین است:
پرمدعا شوید!
6
چون میدانند آدمهای دیگر از آنها
مهمترند....

شما همین حاال میدانید که چه چیزهایی میدانید.
میدانید که عقایدتان چیست .میدانید نقطه نظرتان
راجع به این کس��ب و کار چیست .اینها مهم نیستند
چون مال ش��ما هس��تند .ش��ما نمیتوانید چیزی از
خودتان یاد بگیرید .اما شما از دانستههای دیگران آگاه
نیستید و هر کس  -هر که میخواهد باشد  -چیزهایی
میداند که ش��ما نمیدانید .به ای��ن خاطر دیگران از
شما واقعا مهمترند ،چون از آنهاست که میتوانید چیز
ی��اد بگیرید .به همین راحتی! این اصال درس فروتنی
نیست ،این عملگرایی است.
7
آنها نور صحنه را روی بقیه تنظیم میکنند.

هیچ کارمند خوبی به اندازه کافی مورد تحس��ین قرار
نمیگی��رد .هیچ کس! به آنها بگویید که کارش��ان را
درس��ت انجام دادهاند .صبر کنی��د… میگویید که
نمیدانید آنها کارش��ان را درست انجام دادهاند یا نه؟

7

عادت اشتباه معتادان به کار

چطور زیاد کار کنیم و سالمتیمان را به خطر نیندازیم؟

پس شرم بر شما! این مهمترین وظیفه شماست .شما
باید کارمندانی را که بهتر از بقیه کار میکنند بشناسید.
کارمندان خوب هم از قدردانی شما لذت میبرند ،هم
در ناخودآگاه احساس میکنند که کارشان برای شما
مهم بوده و شما به آنها واقعا توجه داشتهاید .بعد آنها
احس��اس خوبی نسبت به ش��رکت و به کارشان پیدا
میکنند .اینکه کارمندان حس خوبی نس��بت به این
کسبوکار داشته باشند خیلی خیلی خیلی مهم است.
8
آنها کلمات را با مراقبت انتخاب میکنند

کلماتی که شما استفاده میکنید بر رفتار کارکنانتان
تاثیر میگذارد .برای مثال نگویید «تو باید در جلس��ه
حاض��ر باش��ی» بگویید «تو ه��م همراه دیگ��ران به
جلس��ه بیا» .نگویید «باید برای مشتری جدید طرح
پیش��نهادیمان را آماده کنی ».بگویید «قرار اس��ت
بهترین داش��تههای ش��رکتمان را به مشتری جدید
نشان بدهی» .نگویید «با این هیکل نمیتوانی وظایفت
را انج��ام بدهی ».بگویی��د «با نرمش ک��ردن اوضاع
سالمتیات و فیزیک بدنیات بهتر میشود» .شما باید
کاری کنید که زیردستانتان شاد ،پر انرژی و عالقمند
باشند .کلماتی که شما انتخاب میکنید باعث میشود
آنها احساس بهتری نسبت به خودشان داشته باشند و
این باعث میشود شما هم احساس بهتری به خودتان
داشته باشید.
9
ت زیردستانشان بحث نمیکنند.
در مورد شکس 

وقتی کسی در شرکت خرابکاری انجام میدهد موضوع
را شخصی نکنید .تالش کنید جلوی خسارت بیشتر
را به کمک همان ش��خص بگیرید .نگویید تقصیر تو
بود ،و فقط بر مش��کل متمرکز ش��وید انگار که بالی
آس��مانی بوده و کس��ی در به وجود آوردن آن نقشی
نداشته است.
10
آمادهاند که به شکستهای خود اعتراف کنند.

1
از یاد بردن تمدد اعصاب

اضطراب اگر کم باشد بد نیست ،چرا که باعث هوشیاری
و پیدا کردن انگیزه میش��ود اما اس��ترس زیاد و اضطراب
مزمن به بدن صدمه میزند و باعث سردرد ،سوء هاضمه،
مشکل خواب ،اسپاس��م ماهیچهای ،کاهش/افزایش وزن،
فش��ار خون باال و درد قفس��ه سینه میش��ود .اضطراب و
اس��ترس مزمن در بلندمدت بر کارایی فکری شخص نیز
تاثیر منفی میگذارد.
2
بیتوجهی به غذای سالم

وعده غذایی س��الم و متوازن  -شامل کربوهیدراتها،
پروتئین ،میوهها و سبزیجات  -دقیقا همان چیزی است که
شما برای حفظ قدرت فکریتان نیاز دارید .مراقب غذاهای
یخ زده ،فست فودها و کنس��روها باشید .سدیم ،کالری و
چربی آنها باالست و باعث دردسرهای بعدی خواهند شد.
یکی از این دردسرها سرطان است.
3
آب خوردن فقط به وقت تشنگی

احتماال شما هم مثل باقی معتادان به کار عادت دارید
موقع فعالیت فکری ش��دید قهوه ،نوشابههای انرژیزا یا
آبمیوه بنوشید .حتما فکر میکنید با خوردن این مایعات
دیگر نیازی به نوش��یدن آب ندارید .اما اشتباه میکنید.
نوش��ابههای انرژیزا و قهوه مملوء از کافئین هس��تند و
کافئین اگر چه فعالیت فکریتان را سرعت میبخشد اما
باعث دلهره و افزایش اس��ترس میشود .مردم به اشتباه
فقط برای رفع تش��نگی آب مینوش��ند و دیگر مزایای
رساندن آب کافی به بدن را نادیده میگیرند و به همین
خاطر دچار خس��تگی و احس��اس سنگینی در سرشان
میش��وند .قبل از تشنه ش��دن آب بخورید تا احساس
شادابی کنید.
حتی حرفهایترین آدمها هم هر شب به  ۷تا  ۹ساعت
خواب نیاز دارند .کمخوابی میتواند باعث کج خلقی ،عدم
تمرکز ،مشکالت حافظه و قضاوت ضعیف شود .کم خوابی
گاهی اوقات باعث چاقی هم میش��ود .ممکن اس��ت فکر
کنید یک ساعت کمتر میخوابید تا فردا یک ساعت جلوتر
بیفتید،اما اینطور نیست ،حتی یک ساعت کمتر خوابیدن

5
ورزش نکردن

انسانها برای پشت میزنشینی  ۸ساعت در روز طراحی
نشدهاند .نیاز نیست دونده حرفهای شوید یا هر روز باشگاه
بروید .همین که روزی حدود نیم س��اعت نرمش سبک
انج��ام دهید به س�لامت امروز و آیندهت��ان لطف بزرگی
کردهاید .نرمش کردن تقریبا احتمال بروز همه بیماریهای
اصلی را کاهش میدهد و تحقیقات نشان داده که به کمک
ورزش میتوان با اضطراب و افسردگی جنگید .یک توصیه
دیگر:ه��ر وقت از ایده تازه تهی ش��دید یا در محل کار با
همکارانتان به بن بست رس��یدید ،زیاد به خودتان فشار
نیاورید ،از خانه یا محل کار بیرون بروید و کمی قدم بزنید.
تاثیرش را خواهید دید.
6
کارکردن وقت بیماری

بارها این را شنیدهایم که «اگر مریضی سر کار نیا» اما
خودمان بارها همین کار را میکنیم .ممکن است فکر کنید
که در این اوضاع خراب اقتصادی نباید شغلتان را به خطر
بیندازید ی��ا نباید از رقیبتان عقب بیفتید .اما برای خانه
ماندن س��ه دلیل خیلی ساده اما اساس��ی وجود دارد :اول
اینکه دیگران نباید بیماری شما را بگیرند .دوم اینکه برای
بهتر شدن نیاز به اس��تراحت دارید و سوم اینکه هر وقت
بیمار هستید کاراییتان پایین میآید .پس تالش بیهوده
نکنید.
7
فراموش کردن چکاپ ساالنه

خیلی اوقات حتی بیماریهای خطرناک هم با تشخیص
به موقع درمان میشوند .برای اینکه زودتر از وجود مشکالت
باخبر شوید بهتر است بدانید در بدنتان چه میگذرد .و با
توجه به س��ن و سال ،سابقه خانوادگی و نحوه زندگیتان
شما باید هر چند وقت یک بار چکاپ کامل شوید( .بعضیها
هر سال باید چکاپ شوند بعضی هر  ۵سال) .این یک مورد
را اصال دست کم نگیرید و با پزشکتان مشورت کنید.
گریفین در پایان تاکید میکند«:سالمتر که باشید بهتر
کار میکنید .پس نه از خوابتان بزنید و نه از ورزش روزانه.
اینطوری ممکن است زمان کمتری را به کار اختصاص دهید
اما کاراییتان بیشتر خواهد بود .چند هفته این روشها را
امتحان کنید تا نتیجهاش را به چشم خود ببینید».
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هم بر میزان کارایی مغزیتان تاثیر منفی میگذارد.
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ممکن است فکر کنید که افراد خیلی موفق همیشه
افراد کاریزماتیکی هس��تند .ممکن اس��ت فکر کنید
موفقیت باعث ب��ه وجود آمدن کاریزما میش��ود .نه
اینطور نیست .ممکن اس��ت آدمهای موفق در جمع
بدرخشند اما این کاریزما ظاهری است .برای آنکه واقعا
کاریزماتیک باشید باید هوش فراوانی داشته باشید .پس
فروتن باشید ،از گند زدنهایتان به موقعیتها برای بقیه
تعریف کنید .مایه عبرت شوید و به خودتان بخندید.
هیچوقت به شکستهای دیگران نخندید اما همیشه و
همیشه به راحتی به خودتان بخندید .مردم آن موقع به
شما نمیخندند ،همراه شما میخندند.
این ده عادت را داش��ته باش��ید تا مردم همیش��ه در
کنارتان باشند و با شما بهتر کار کنند.

بدون هیچ تردیدی در دوران سختی زندگی میکنیم و خیلی از ما مجبوریم وقت بیشتری را به کار اختصاص دهیم .عدهای
از ما البته از کار زیاد و رقابت شدید لذت میبریم و ماجرا فقط به پول بیشتر مربوط نیست .اما همه اینها هزینههایی دارد.
اگر شما هم وسوسه شدهاید که با کار بیشتر و طوالنیتر ارزش خود را به کارفرما یا رقیبتان ثابت کنید مجبورید مراقب
«خودتان» باشید .وگرنه موفقیت و شکست رقیب هزینه خیلی خیلی سنگینی بر دوشتان خواهد گذاشت :سالمتیتان
قربانی خواهد شد .و ممکن است حاال که سرپا هستید این را نادیده بگیرید .اما سالمتی بر خالف تجربه کاری و سرمایه
مالیتان بدون تردید با گذشت زمان کاهش خواهد یافت و نمیتوانید آن را به حالت قبل برگردانید .جورج گریفین ،استاد
دانشگاه دانشگاه سنت لوئیس آمریکا میگوید« :عدی زیادی از مردم احساس میکنند برای موفقیت در کار حتما باید به
خودشان سختی بدهند و از بدنشان تا آنجا که میتوانند کار بکشند .اما کارهای پراسترس و ساعات طوالنی کار بدون
تردید سلامت امروز و فردای آنها را به نابودی خواهد کش�ید ».از گریفین خواستیم تا بدترین عادات معتادان به کار را
برایمان شرح دهد ،عاداتی بیشترین ضربه را به سالمتی شما میزنند .این هم  ۷عادت بد مردمان سختکوش:
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دهکده جهانی

راه دشوار افغانستان تا ۲۰۱۴
آیا افغانستان تا دو سال دیگر
به جای مناسبی برای سرمایهگذاران خارجی تبدیل میشود؟
همچنان که به پایان س�ال  ۲۰۱۲نزدیک میش�ویم ،افغانستان خود را برای سالی طوفانی و برای سه
گذار بزرگ آماده میکند ،و هر س�ه تحول مربوط به هم .گذار اول که در خارج از افغانستان شناخته
ش�دهتر اس�ت گذاری امنیتی است .در اواخر س�ال  ۲۰۱۳قرار است سربازان افغان کمکم مسئولیت
امنیت کشور را از نیروهای تحت رهبری ناتو -نیروهای بینالمللی کمک به امنیت (آیساف)  -تحویل
بگیرند و خود با شورشها دست و پنجه نرم کنند که از سال  ۲۰۰۱و از زمان سرنگونی طالبان همچنان
ادامه دارد .قرار اس�ت تا پایان س�ال  ۲۰۱۴تمام سربازان آیساف از افغانستان خارج شده باشند.گذار
دوم گذاری اقتصادی است .افغانستان تالش میکند با مسئله کاهش سریع تعداد نیروهای نظامی در
کشور هماهنگ شود و کمکهای مالیای را که همراه این نیروها آمده بودند فراموش کند .اقتصاد افغانستان
در طول سالهای اخیر زیر سایه عقبه لجستیکی عظیم آیساف و گروه عظیمی از پیمانکاران مرتبط با آنها
بوده است .عواقب این گذار به احتمال زیاد بیشتر در شهرهای بزرگ احساس خواهد شد ،یعنی در جاهایی
که در سالهای اخیر شاهد رشد شدید جمعیتی بودهاند .گذار سوم ،و نه کم اهمیتتر از بقیه ،گذاری سیاسی
است .اوایل سال  ۲۰۱۴انتخابات ریاستجمهوری در افغانستان برگزار میشود و انتخابات پارلمانی هم در سال
بعد از آن خواهد بود .حامد کرزی که از سال  ۲۰۰۴تا حاال رئیسجمهور افغانستان بوده ،طبق قانون اساسی
نمیتواند برای بار سوم در انتخابات ریاستجمهوری نامزد شود .اما تصمیمات او در ماههای آینده تاثیر قابل
توجهی بر آینده کش�ور خواهد گذاشت .انتخابات ریاستجمهوری سال  ۲۰۰۹با اتهامات جدی تقلب روبرو
شد و او و همراهانش باید تصمیم بگیرند که میخواهند انتخابات افغانستان را مثل دوره پیش برگزار کنند یا
سازوکارهایی بچینند که باعث شود دولت بعدی نماینده واقعی ملت باشد.

گذار اول :امنیت

پس میتوان گفت بر خالف آنچه که غربیها میپندارند
گذار امنیتی احتماال آسانترین گذار افغانستان خواهد بود.
تعداد زیادی از دولتمردان کشورهای عضو آیساف -و نه
فقط آمریکا  -به این نتیجه رسیدهاند که ماموریت نظامی
غرب در افغانستان شکست خورده است .حتی عدهای از
تحلیلگران میگویند که پس از سال  ۲۰۱۴یا طالبان به
قدرت بازخواهد گشت یا کشور وارد جنگ داخلی خواهد
شد .با این همه اگر چه شورشیان با شکست فاصله دوری
دارند اما گذار امنیتی افغانس��تان تاکنون موفقیت هایی
داشته است .مثال همان طور که دولت قول داده بود ۳۵۰
هزار نفر به نیروهای امنیتی ملی افغانس��تان ()ANSF
پیوستهاند و تحت آموزش قرار گرفتهاند .با وجود آمار باالی
ریزش در ارتش ( ۲۷درصد در سال گذشته با وجود هدف
رساندن آن به  ۱۷درصد) به نظر میرسد که همه سربازان
و پلیسها تا پایان سال  ۲۰۱۳آموزش ببینند ،تجهیزات
خود را دریافت کنند و در محل مس��تقر شوند .و با وجود
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اینکه موج «حمالت خودی ها» به اعتماد میان نیروهای
امنیتی ملی افغانستان و مربیان خارجی اش صدمه وارد
کرده ،گشت زنیهای مش��ترک که جزء اساسی آموزش
است از سر گرفته شده ،اگر چه با مراقبتهای بیشتر .البته
هنوز نمیش��ود روی تواناییهای ارتش افغانستان کامال
حساب کرد .بدون کمک آیساف وضع تدارکات به شدت
خراب است چرا که افسران ارشد فاسدی وجود دارند که
تجهیزات یا مواد خوراکی را در بازار س��یاه میفروش��ند.
چیزی به اس��م رفاه س��ربازان هم وجود ندارد :اوضاع غذا
بسیار بد است و به سربازان دیر به دیر مرخصی میدهند به
همین خاطر آمار ترک خدمت یا فرار از پست بدون تالش
برای گرفتن برگه مرخصی باالست .از طرف دیگر ،افغانها
در بخش تاکتیکی قضیه خوب ظاهر شدهاند و اوضاعشان
روز به روز بهتر میشود .در حال حاضر ارتش افغانستان در
 ۹۰درصد عملیاتهای نظامی آیساف حضور دارد و حتی
حدود نیمی از آنها را رهبری میکند .ارتش افغانس��تان
بخش اعظم کار را در دس��ت گرفته و به همین خاطر ۴

تا  ۵برابر آیساف تلفات میدهد .بزرگترین نگرانی ارتش
این اس��ت که آیا آنها پس از س��ال  ۲۰۱۴هم میتوانند
از حمایت هوایی نزدیک ارتش آمریکا برخوردار باش��ند
یا نه .یکی از افس��ران بلندپایه ارتش در قندهار به شرط
آنکه نامش برده نشود میگوید :از دید سربازان افغان این
مهمترین نیاز ارتش است .وقتی ما با آمریکاییها مشغول
گش��ت زنی هستیم ،هر وقت مورد حمله شورشیان قرار
میگیریم آنها با مرکز تماس میگیرند و درخواست حمله
هوایی میدهند و تمام! جنگ خیلی زود تمام میشود .اما
حاال ما در جایی مشغول ماموریتیم که حدود  ۷۰درصد
آمریکاییهایش رفتهاند .اگر آمریکاییها بروند بدون شک
کمک هوایی هم کاهش خواهد یافت ».برای آنکه دولت
افغانس��تان پس از سال  ۲۰۱۴بتواند کارایی داشته باشد
و ب��ه مردم خدمات اولیه را ارائه کند نیروی امنیتی ملی
افغانس��تان باید بتواند به وظایف خود عمل کند و نقش
خود را درست انجام دهد .این انجام نمیشود مگر آنکه سه
پیش شرط عملی شود .اول اینکه غرب به حمایت مالی از
پلیس و ارتش افغانستان ادامه دهد .آنها ساالنه بیش از ۴
میلیارد دالر پول نیاز دارند و دولت بدون کمک خارجی
توانای��ی تامین بودجه ارتش و پلیس را ندارد ).دوم اینکه
افغانها و آمریکاییها باید به سرعت به یک توافق امنیتی
برسند .انتظار میرود حدود  ۲۰هزار سرباز آمریکایی در
افغانستان باقی بمانند تا هم نیروی امنیتی ملی افغانستان
را آم��وزش دهند و هم به حمای��ت هوایی از ماموریتها
بپردازند و در امور پزشکی و اطالعاتی به آنها کمک کنند.
به عالوه آمریکاییها تالش خواهند کرد با تبلیغات و دیگر
برنامهها جلوی جذب نیرو توسط القاعده را بگیرند .اینها
بدون امضای یک توافقنامه دقیق امنیتی بیمعنی خواهد
بود و راه را برای حمالت بیشتر طالبان و مظلومنمایی آنها
ب��از خواهد کرد .در این توافقنامه باید زمان دقیق خروج
نیروهای آمریکایی از افغانستان مشخص شده باشد .پیش
ش��رط سوم هم این است که افغانها در جنگ با طالبان
سالح کافی در اختیار داشته باشند .نیازی به سالحهای
پیچی��ده غربی نیس��ت ،همین که به حد کافی س�لاح
سنگین و هواپیما و هلی کوپتر داشته باشند کافی است.
اگر میلیاردها دالر بودجه ماموریت آیساف در افغانستان
را با س��رمایهای که نیروی امنیتی ملی افغانستان پس
از  ۲۰۱۴نی��از دارد مقایس��ه کنیم میبینیم که غرب به
راحتی میتواند این سالحها را در اختیار افغانها قرار دهد.
فراموش نکنیم که پس از قطع بودجه ارتش افغانس��تان
توسط شوروی بود که دولت در  ۱۹۹۲سقوط کرد و کابل
ویران شد.

گذار دوم :سیاست

اطمینان نسبی به گذار امنیتی افغانستان و این اعتقاد
که دولتهای خارجی افغانستان را پس از سال  ۲۰۱۴رها
نمیکنند شرط الزم و نه کافی برای گذار موفق سیاسی
خواهد بود .در این گذار سرنوشت ساز اگر چه خارجیها
میتوانند به افغانس��تان کمک کنند ،اما مسئولیت اصلی
بر دوش خود افغانهاس��ت .گ��روه بينالمللی بحران که
مقر آن در بروکسل اس��ت ماه گذشته با انتشار گزارشی
راه افغانستان به سوی  ۲۰۱۴را طوالنی و دشوار توصیف
کرد .به نوشته گزارش این موسسه تحقیقاتی« ،در فضای
کنون��ی ،احتمال برگزاری انتخابات پ��اک و انتقال مالیم
قدرت ،پایین اس��ت .روند انتخابات در منجالب اغتشاش
بوروکراتیک ،نهادهای موازی و دسیسههای سیاسی فرو
رفته است… عالئم هشداردهندهای وجود دارند که این
احتمال را تقویت میکنن��د که کرزی میخواهد یکی از
دست نشاندگانش را به ریاستجمهوری برساند».
لحن انتقادی این گزارش اگر چه باعث خشم گروهی از
سیاستمداران در کابل شد اما فایدهای بزرگ داشت .گزارش
به سیاس��تمداران افغان ،بخصوص حامد کرزی ،یادآوری
کرد که تالش برای برگزاری انتخابات آزاد و سالم میتواند
باعث بهوجود آمدن نوعی آشتی و وفاق ملی شود .و به آنها
یادآوری کرد که زمان به سرعت میگذرد و اگر آنها دست
به کار نش��وند آن  ۱۶میلیارد دالری ک��ه ماه جوالی در
اجالس بزرگ کمک به افغانستان در توکیو قولش را دادند
به مخاطره خواهد افتاد و راه را برای س��قوط دولت فراهم
خواهد کرد .با این حال به نظر میرسد که سیاستمداران
افغان متوجه اهمیت ماجرا نش��دهاند .کرزی قول داده که
نه دوباره در انتخابات ش��رکت کند و نه برادرانش را برای
نامزدی در انتخابات تش��ویق کند .با این حال او همچنان
در روند انتخابات به ش��دت تاثیرگذار است و هنوز معلوم
نیست که میخواهد انتخابات سالمی برگزار کند و از خود
نامی نیک به یادگار بگ��ذارد یا نه ،از منافع خود و طایفه
اش پ��س از س��ال  ۲۰۱۴حفاظت کند .نگرانی از مقاصد
کرزی باعث شد ماه گذشته  ۴۰حزب سیاسی و  ۱۷گروه
جامعه مدنی اعالمیهای بیس��ابقه منتشر کردند و در آن
اصولی را که باید انتخابات بر اساس آن برگزار شود گوشزد
نمودند .آنها در این بیانیه چند خواست مشخص داشتند:
اعالم س��ریع زمان رای گیری ،اص�لاح قانون انتخابات با
ه��دف به وجود آمدن احزاب موثر ،تصویب قوانین جدید
برای شفافتر شدن اقدامات شورای مستقل انتخابات (که
رئیس فعلی اش را کرزی انتخاب میکند) ،تقویت و دائمی
شدن شورای شکایات انتخاب (که توسط کرزی رد شده

است) ،جلوگیری از نامزد شدن افراد نزدیک به گروههای
غیرقانونی و نظام��ی ،و باالخره روش جدید ثبت نام رای
دهندگان بر اساس سیستم تعیین هویت الکترونیکی ملی.
(هنوز معلوم نیست پروژه صد میلیون دالری اوراق هویت
الکترونیک تا انتخابات سال  ۲۰۱۴به نتیجه خواهد رسید
یا نه ).نویس��ندگان بیانیه همچنین از آیساف و ANSF
خواس��تهاند که برنامه ریزی برای حفاظت از انتخابات را
آغاز کنند و راهکارهایی بیاندیشند که جلوی ارعاب رای
دهندگان گرفته شود .این آخری مشکل بزرگی است که
در مناطق پش��تون دیده میشود ،مناطقی که طالبان در
آنجا فعالیت زیادی دارد.
برگزاری انتخابات کم ایرادتر نسبت به انتخابات قبلی
دست کم دو حسن دارد .اول اینکه ممکن است بر طالبان
برای ورود به مذاکرات سیاسی فشار بیارود .طالبان اعالم
ک��رده که با آمریکاییه��ا مذاکره خواهد ک��رد نه دولت
افغانستان .اما آمریکاییها اصرار دارند که روند آشتی ملی
توس��ط افغانها هدایت شود ،اما سران طالبان میگویند
دول��ت حامد ک��رزی را به عنوان طرف گفتگو مش��روع
نمیدانند .اگر دولت بعدی افغانس��تان پش��توانه مردمی
داشته باشد و آمریکاییها به حاشیه رانده شده باشند ،آن
وقت ممکن است طالبان نظر خود را تغییر دهد.
گذار سوم :اقتصاد

برگزاری انتخابات آزاد حس��ن دومی ه��م دارد و آن
بهبود اوضاع اقتصادی است .هرچه ثبات سیاسی بیشتر
باش��د احتمال سرمایهگذاری از طرف کارآفرینان افغان و
همچنین ش��رکتهای خارجی بیشتر خواهد بود .به هر
حال شرکتهای خارجی به ذخایر عظیم و دست نخورده
معدنی افغانستان عالقه زیادی دارند و تنها مشکل پیش
روی آنها همین ناامنی و بیثباتی است .و افغانستان شدیدا
نیازمند رونق اوضاع اقتصادش اس��ت .درست است که در
طول سالهای اخیر افغانستان شاید رشد باالی اقتصادی
بوده ،اما این رشد کامال به کمکهای بینالمللی و حضور
آن  ۱۳۰هزار س��رباز خارجی حاضر در افغانستان وابسته
بوده است .افغانس��تان به اقتصاد واقعی نیاز دارد و بدون
خارجیها پولی در کار نیست .همین حاال بازوی شهری
آیس��اف که وظیفه س��اخت و س��از در والیات را برعهده
داشت ،در حال خروج از کشور است.
تاثی��ر خ��روج خارجیها اولین ب��ار در ایاالت جنوبی
قندهار و هلمند احساس ش��د که قبال شاهد پروژههای
ش��هری پرخرج خارجی بودند و البته ط��رح باراک اوباما
رئیسجمهور آمریکا در اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان
هم به سود آنها تمام شده بود .در بازار لشکرگاه در هلمند،

صاحب یک فروشگاه لوازم آرایشی-بهداشتی به خبرنگار
اکونومیس��ت میگوید :امسال اوضاع اقتصاد محلی کامال
تغییر کرد .پروژههای کمتری شروع شد و به همین خاطر
کس��انی که منتظر بودند برای خارجیها کار کنند پول
کمتری نصیبشان ش��د ».کابل هم کم کم این تنگنا را
احساس میکند و احتمال رکود وجود دارد .بهای امالک
و مستغالت نسبت به دوران اوج خود  ۳۰درصد پایینتر
آمده .اجاره بهای ساختمانهای بزرگ شیک که قبال توسط
خارجیها استفاده میشد به نصف رسیده است .کارکردن
برای خارجیها ش��غل پردرامدی به حساب میآمد و این
مشاغل روز به روز کمیابتر میشوند .کسانی که تا چند
ماه پیش برای سازمانهای غیردولتی و پیمانکاران خارجی
کار میکردن��د ح��اال به صنف راننده تاکس��یهای کابل
پیوستهاند .آمار بیکاری جوانان باالست.
اما اقتصاد هم میتواند خود را با شرایط جدید سازگار
کند .لطف اهلل نجف زاده از شبکه تلویزیونی طلوع ،اولین
تلویزیون خبری  ۲۴س��اعته افغانس��تان ،معتقد اس��ت
ک��ه «بخش اعظم آنچه که ما حاال داریم تقلبی اس��ت».
دریافت حقوقهای ماهانه چند هزار دالری از سازمانهای
غیردولتی خارجی نمیتوانس��ت تا ابد ادامه پیدا کند .به
گفته نجف زاده «این آسان نخواهد بود ،اما وقتی که اقتصاد
ما مجبور شود روی پاهای خودش بایستد مردم انتظارات
و بودج��ه خ��ود را با آن هماهنگ خواهند ک��رد ».وفاهلل
افتخار ،رئیس موسسه دولتی «حمایت از سرمایهگذاری
در افغانستان» میگوید «دوران چکهای سفید به پایان
رسیده اس��ت .اما س��رمایهگذاری در  ۹ماهه اول امسال
نس��بت به همین دوره در سال گذشته حدود  ۲۰درصد
افزایش پیدا کرده ».خوشبختانه همان افغان هایی که با
خارجیها قرارداد بس��تند و پول خوبی به جیب زدند ،یا
آنها که در حوزههای امنیتی مشغول به کار شدند و وضع
مالیشان تغییر کرد ،حاال س��رمایه خود را در حوزههای
کشاورزی و دامداری ،تولید مواد خوراکی و بسته بندی به
کار گرفتهاند .به نظر میرسد ماههای آینده سیاستمداران
افغان هم بیشتر از گذشته کار خواهند کرد .گذار سیاسی
حساس افغانس��تان کامال به حامد کرزی غیرقابل پیش
بینی و مایوس کننده وابسته نیست .افغانستان سالهاست
که از آفت فساد اداری ،خشونت و حاکمان ضعیف در رنج
است ،اما بدون تردید اوضاع بهتر خواهد شد .اوضاع بهتر
میشود اگر تعداد کافی از رهبران سیاسی یک بار هم که
شده منافع شخصی و قبیلهای را کنار بگذارند و به خاطر
کشور تالش کنند .در این صورت گزار افغانستان به عصر
پس از  ۲۰۱۴آنقدرها هم دردناک نخواهد بود.

هرچه ثبات
سیاسیبیشتر
باشداحتمال
سرمایهگذاری از
طرفکارآفرینان
افغان و همچنین
شرکتهای
خارجیبیشتر
خواهد بود.
شرکتهای
خارجی به ذخایر
عظیم و دست
نخوردهمعدنی
افغانستانعالقه
زیادی دارند و تنها
مشکل پیش روی
آنها همین ناامنی
و بیثباتی است
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گزارشهای آیندهنگرانه

دهکده جهانی

بهشتتنبـلها
در کدام کشورهای اروپایی مردم کمتر کار میکنند؟
ممکن است آمار بیکاری در ایاالتمتحده باال باشد ،اما آمریکاییها در
مقایسه با دیگر مردمان کشورهای توسعه یافته همچنان سخت کوش
به حساب میآیند .و این را میشود به کمک آمار اثبات کرد :بر اساس
گزارش«سازمانهمکاریهایاقتصادیوتوسعه»(-)OECDسازمانی
بینالمللی متشکل از ۳۴کشور توسعه یافته دنیا  -آمریکاییها در سال
 ۲۰۱۱ب�ه طور میانگین  ۱۷۸۷س�اعت کار کردند که این باعث میش�ود مردم
ایاالتمتحده به لحاظ سخت کوش�ی در میان کشورهای عضو  OECDرتبه
10
انگلیس ۱۶۲۵ :ساعت

دول��ت انگلیس ب��ه خاطر
بحران مالی هزینه های خود
را کاهش داده است و مردم
انگلیس هم به تبع آن کمتر
کار م��ی کنند .به همین خاطر میانگین س��اعات کار
س��االنه در س��ال  ۲۰۱۱نسبت به س��ال پیش از آن
حدود  ۲۷ساعت کاهش پیدا کرد و نتایج یک تحقیق
چارلز کنی نشان می دهد که یکی از دالیل این روند روی آوردن
مردم به کارهای نیمه وقت بوده است.

اقتصاددانمرکز
توسعهجهانی
چندی پیش
نوشت ساعات
باالی کار مردم
یک کشور لزوما
به افزایش ثروت
آن کشور ختم
نمیشود و به
نظر میرسد هیچ
ارتباطیمیان
ساعات کار مردم
و سرانه تولید
ناخالصداخلی
یک کشور وجود
ندارد

نگر
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۹
لوکزامبورگ ۱۶۰۱ :ساعت

لوکزامبورگ باالترین سرانه
تولید ناخالص داخلی را در
دنی��ا دارد :یعنی نفری ۱۰۶
هزار دالر .و البته لوکزامبورگ
به خاط��ر کار زیاد مردم��ش در اداره ها به این ثروت
دست نیافته است .آنها کم کار می کنند و مشکلی هم
پیش نمی آید.
۸
اتریش ۱۶۰۰:ساعت

اتریش��ی ها با وجود ساعات
کار پایین توانسته اند خود را
تقریبا از بح��ران یورو کنار
بکشند و میزان بیکاری هم
در کشورش��ان بسیار پایین است .در واقع وین میزبان
نمایندگانی از دیگر کش��ورهای قاره س��بز اس��ت که
هدف��ی جز کش��ف راز اتری��ش ندارند .یک��ی از این
کشورهای دچار دردسر شده اسپانیا است که با وجود
چرت های مشهور اسپانیایی نتوانسته وارد این لیست
شود .میانگین کار ساالنه در این کشور  ۱۶۹۰ساعت
است.
۷
بلژیک ۱۵۷۷ :ساعت

اوض��اع اقتص��اد بلژیکی ها
خوب است ،آنقدر خوب که
ثروتمندترین مرد فرانسه -
یعنی برنارد آرنو رئیس خانه
م��د لویی ویتان  -برای گرفت��ن تابعیت بلژیک اقدام
کرده اس��ت( .البته طرح س��ختگیرانه مالیاتی رئیس

دوازدهم را داشته باشند .اما این اصال اهمیتی دارد؟ همان طور که چارلز کنی
اقتصاددان مرکز توسعه جهانی چندی پیش نوشت ساعات باالی کار مردم یک
کش�ور لزوما به افزایش ثروت آن کشور ختم نمیشود .به نوشته کنی به نظر
میرس�د هیچ ارتباطی میان س�اعات کار مردم و سرانه تولید ناخالص داخلی
یک کشور وجود ندارد .پس اگر تا همین دیروز کارمند سختکوشی به حساب
میآمد کمی به خودتان استراحت بدهید و به مسافرت بروید ،شبیه مردم این
ده کشور اروپایی که سال گذشته کمتر از بقیه دنیا کار کردند.

جمهور جدید فرانسه علیه ثروتمندان در این تصمیم
بی تاثیر نبوده اس��ت ).آقای آرنو در در بلژیک هم کم
کار خواهد کرد هم شکالت های بهتری خواهد خورد.
6
ایرلند ۱۵۴۳ :ساعت

اقتصاد ایرلند اخی��را دچار
دردس��ر شده اس��ت :رشد
اقتصاد متوقف شده و بدهی
های دولت روز به روز بیشتر
می شود .به همین خاطر دولت ایرلند از اتحادیه اروپا
درخواست کمک کرده است .دولت تالش خود را کرده
تا جل��وی اعتراض��ات را بگیرد ،فرام��وش نکنید که
ایرلندی ها وقت خالی زیادی دارند و این یعنی راحت
تر از مردم باقی کش��ورها می توانن��د برای تظاهرات
بیرون بریزند.
5
دانمارک ۱۵۲۲ :ساعت

دانمارکی ها هم از خیلی از
م��ردم دنیا کمت��ر کار می
کنند ،و هم وقتی س��ر کار
می روند زیاد بهشان سخت
نمی گذرد .یک روزنامه نگار انگلیسی چندی پیش در
کپنهاگ پست نوش��ت که «باید غذاخوری ها و کافه
های ادارات در دانمارک را ببینید .چقدر حق انتخاب
دارند! درست گفته اند که خارجی ها در دانمارک آرام
و بی خیال می شوند».

4
فرانسه ۱۴۷۶ :ساعت

البت��ه این آم��ار مربوط به
س��ال  ۲۰۱۱اس��ت و حاال
اوضاع فرانس��وی ها خیلی
خوب نیست .نتایج بررسی
ها نش��ان می دهد که فرانس��وی ها احتماال در سال
 ۲۰۱۲نمی توانند جایگاه کنونی خود را در فهرست
بهش��ت تنبل ها حفظ کنند .بر اس��اس آمار وزارت
گردش��گری فرانس��ه ،در جوالی  ۲۰۱۲نس��بت به
جوالی  ۲۰۱۱فرانسوی ها حدود  ۱۰درصد کمتر به
مسافرت رفتند و در ماه آگوست این میزان حدود ۴
درصد بود.
3
نروژ ۱۴۲۶ :ساعت

اوضاع ن��روژ خ��وب خوب
است ،س��رمایه گذاری های
ب��زرگ ت��ازه ای در صنعت
نفت این کش��ور شده و آنها
س��ریع ترین رش��د را در اروپا دارند ،با وجود آنکه به
لحاظ کم کار کردن در رتبه سوم قرار دارند .بر اساس
آمار سازمان ملل ،نروژی ها سومین کشور شاد دنیا به
حساب می آیند .به نظرتان این اتفاقی است؟
2
آلمان ۱۴۱۳ :ساعت

آلمان ش��اید موتور اتحادیه
اروپا به حس��اب بیاید اما به
نظر می رس��د این موتور به
س��وخت زیادی نیاز ندارد.
مردم در این کش��ور نسبت به باقی جاهای دنیا کمتر
کار می کنند و البته اوضاع اقتصادشان خیلی بهتر از
اکثر کشورهای دنیاست.
1
هلند ۱۳۷۹ :ساعت

این را مقایس��ه کنید با کار
 ۱۷۸۷ساعتی آمریکایی ها،
یعنی حدود  ۲۰درصد کمتر.
به عالوه سازمان ملل هلند
را ش��ادترین کش��ور دنیا معرفی کرده است ،احتماال
داشتن وقت خالی و فراغت از کار باعث شادکامی می
شود!

واقعیتهای سرمایهگذاری در اندونزی
بررسی پنج باور رایج درباره «معجزه اندونزیایی» :چرا این مجمعالجزایر
زیبا کمکم به هفتمین اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل خواهد شد؟
وقتی ن��ام اندونزی را م��ی آوریم اکثر
مردم به سواحل زیبا و معابد یا شهرهای
شلوغ آن فکر می کنند اما اقتصاد این
کش��ور  ۲۴۰میلیون نفری از آنچه که
ش��رکتهای ب��زرگ و س��رمایهگذاران بینالمللی فکر
میکنند بسیار مدرنتر ،پویاتر و متنوعتر است .برای آنکه
بتوانید تصمیم درستی درباره سرمایهگذاری در اندونزی
بگیرید باید کلیش��ههای رایج در مورد این کشور را دور
بریزید و عملیتر فکر کنید.
اقتصاد اندونزی بی ثبات است.
خیلی کم.

اقتصاد اندونزی را به هیچ صورت نمیتوان بیثبات به
حساب آورد ،آنها در طول  ۱۰سال گذشته به طور منظم
رش��د س��االنه خوب  ۴تا  ۶درصدی را تجربه کردهاند و
این یعنی ثبات اقتصاد اندونزی از کشورهایی مثل برزیل،
روسیه ،هندوستان و چین یا هر کشور توسعه یافتهای
بیشتر بوده اس��ت .میزان بدهیهای دولت اندونزی در
طول ده سال اخیر  ۷۰درصد کاهش یافته است و حاال
بدهیهای اندونزی از  ۸۵درصد اقتصادهای توسعه یافته
دنیا باالتر است .تورم که ده سال پیش باالی  ۲۰درصد
ب��ود حاال  ۸درصد اس��ت و آن را میتوان با اقتصادهای
به بلوغ رسیدهای چون آفریقای جنوبی و ترکیه مقایسه
کرد .بررسی عملکرد کلی اقتصاد اندونزی هم بهبود قابل
توجهی را نشان میدهد .به گزارش مجمع جهانی اقتصاد
اندونزی در س��ال  ۲۰۱۲در میان  ۱۳۹کشور جهان در
زمینه ثبات اقتصاد کالن در رتبه  ۲۵قرار دارد( .اندونزی
در سال  ۲۰۰۷در رتبه  ۸۹این لیست قرار داشت ).این را
مقایسه کنید با رتبه  ۶۲برزیل و رتبه  ۹۹هندوستان.
بیرون جاکارتا خبری نیست
قبال بله ،حاال نه.

در ای��ن حقیقت تردیدی وجود ن��دارد که اندونزی به
طور غیرمعمولی به لحاظ منابع طبیعی غنی است .اندونزی
بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده روغن نخل دنیاست
و دومین صادرکننده زغال س��نگ و دومین تولیدکننده
کاکائو و قلع دنیا به حس��اب میآید .این کش��ور صاحب
چهارمین و هفتمین منابع بزرگ نیکل و بوکسیت (سنگی
غنی از آلومینیوم) در دنیاست .این کشور صاحب بزرگترین
منابع زمینگرمایی دنیاس��ت و البته دارای ذخایر سرشار
نفت خام و گاز طبیعی اس��ت .اما معادن ،نفت و گاز فقط
 ۱۱درصد تولید ناخالص داخلی عظیم اندونزی را تشکیل
میدهند ،یعنی چیزی ش��بیه روسیه .در واقع اندونزی از
س��ال  ۲۰۰۴بیش��تر واردکننده نفت بوده تا صادرکننده
آن .حتما تعجب خواهید کرد اگر بدانید که حدود نیمی
از تولی��د ناخالص داخلی اندون��زی مربوط به بخشهای
خدماتی از جمله خدمات مالی  -بخصوص سرمایهگذاری
و پس انداز  -خرده فروشی و ارتباطات است .اندونزی در
حال حاضر چهارمین استفاده کننده بزرگ فیسبوک در
دنیا به حساب میآید و این نشان میدهد که کشور برای
توسعه تجارت الکترونیک آمادگی دارد.
اندونزی مثل بقیه غول های اقتصادی آسیاست.
اشتباه می کنید.

بدون شک اندونزی جمعیت جوان و پویایی دارد که
تا سال  ۲۰۳۰شمار آنها به  ۲۸۰میلیون نفر خواهد رسید
(از  ۲۴۰میلیون نفر در حال حاضر) .و به نظر میرس��د
وضعیت جمعیتی اندونزی هم در طول سالهای آینده به
سود رشد این کشور باش��د و تا سال  ۲۰۳۰حدود سه
درصد به رش��د اقتصادی اندونزی خواهد افزود .افزایش
جمعیت البته همیشه باعث افزایش رشد نمیشود .در
مورد اندونزی اما این جمعیت ،جمعیتی مولد است .در
طول  ۲۰س��ال اخیر توان تولیدی کارگران در اندونزی
مس��ئول  ۶۰درصد رشد این کش��ور بوده که بیشتر در
حوزههای عمده و خرده فروشی ،تجهیزات حمل و نقل و
کارخانه ها ،حمل و نقل و باالخره ارتباطات به کار گرفته
شده اس��ت .و برخالف عقیده رایج که با افزایش تولید،
بیکاری هم باال میرود ،در  ۳۵سال از  ۵۱سال گذشته
تولید و اشتغال زایی در اندونزی همراه هم باال رفتهاند.
البته اندونزیاییها برای رس��یدن ب��ه هدف بلندپروازانه
دولت در رشد ساالنه  ۷درصدی باید بهتر از گذشته کار
کنند .این دشوار اما شدنی است .اگر این کشور بتواند در
سه حوزه کلیدی  -خدمات مشتریان ،کشاورزی و منابع
طبیعی  -رشد خوبی داشت باشد و مهارتهای کارگران
در بخشهای گوناگون اقتصاد باالتر رود سرمایهگذاری
خارجی بیش��تری روانه این کش��ور خواهد شد و رشد
کنونی با قدرت بیشتری ادامه خواهد یافت .اندونزی در
موقعیت حساسی قرار دارد .اقتصاد کشور در طول دهه
اخیر خیلی بهتر از آنچه که خارجیها  -و حتی مردم -
پیش بینی میکردند عمل کرده است .اما برای پیشرفت
به انق�لاب تولید در حوزههای کلیدی اقتصاد خود نیاز
دارد . .ای��ن مجمع الجزایر در حال حاضر ش��انزدهمین
اقتصاد بزرگ دنیا به حساب میآید ،اما آنها میتوانند تا
سال  ۲۰۳۰به اقتصاد هفتم دنیا تبدیل شوند این یعنی
آنها دو کش��ور آلمان و انگلیس را تحت شعاع خود قرار
خواهند داد و این اصال مسئله کوچکی نیست.

اندونزی در
موقعیتحساسی
قرار دارد .این
مجمعالجزایر
در حال حاضر
شانزدهمین
اقتصاد بزرگ دنیا
به حساب میآید،
اما آنها میتوانند
تا سال  ۲۰۳۰به
اقتصاد هفتم دنیا
تبدیلشوند
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اقتص��اد اندونزی بر خالف دیگر غولهای آس��یایی
بر صادرات تکیه ندارد .ص��ادرات در اندونزی حدود ۳۵
درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را شامل میشود
و اگ��ر صادرات مواد خام را فاکتور بگیریم این میزان به
فقط  ۱۶درصد میرسد .احتماال به خاطر قدرت بخش
خدمات در اندونزی ح��دس زده اید که مصرف داخلی
موتور اصلی حرکت اندونزی است .جمعیت کشور ساالنه
 ۵ت��ا  ۶درصد افزایش مییابد و تا س��ال  ۲۰۳۰حدود
 ۹۰میلیون نفر به «طبقه مصرف کننده» داخلی اضافه
خواهند ش��د( .مصرف کننده به اف��رادی میگویند که
روزانه ده دالر یا بیش��تر درآمد دارند و میتوانند عالوه
بر مایحتاج و نیازهای اولیه ،خریدهای اختیاری هم انجام
دهند ).چنین رش��د مصرف محوری با این ابعاد عظیم
در هیچ جای دنیا به جز چین و هند دیده نمیش��ود و
این نشاندهنده فرصتی عالی برای سرمایهگذاران در این
بازار رو به رش��د است .تقویت مصرف داخلی به معنای
تقویت بازارهای داخلی اندونزی و در نتیجه تقویت رشد
در بلندمدت است .این واقعیت که مصرف داخلی علت
اصلی رش��د اندونزی است باعث شده اقتصاد این کشور
از آشفتگیهای بحران مالی آسیا و رکود اقتصاد جهان
جان سالم به در برد .توسعه بخش خدمات در اندونزی
میتواند ای��ن اطمینان را به س��رمایهگذاران بدهد که
اقتصاد اندونزی بیشتر از باقی کشورها در برابر شوکهای
آینده مقاوم است.

رشد جمعیت دلیل رشد اقتصاد است.
بله و خیر.
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پایتخت بزرگ اندونزی مس��ئول ح��دود یک چهارم
تولید ناخالص داخلی کل این مجمع الجزایر اس��ت .اما از
میزان سلطه جاکارتا بر اقتصاد کش��ور روز به روز کاسته
میش��ود .تعداد زیادی از شهرهایی با اندازه متوسط مثل
باندونگ و مدان رشد سریعتری از پایتخت دارند و به زودی
مقصدهای مهم سرمایهگذاران و شرکتهای خارجی تبدیل
خواهند شد که به دنبال فرصتهای تازهاند .شهرنشینی در
اندونزی روز به روز گستردهتر میشود و این به شدت برای
رش��د اقتصاد کشور خوب است .تا س��ال  ۲۰۳۰احتماال
حدود  ۷۰درصد جمعیت کشور در مناطق شهری زندگی
خواهن��د کرد  -این رقم در حال حاضر  ۵۰درصد اس��ت.
انتظار میرود بین س��الهای  ۲۰۱۰تا  ۲۰۳۰حدود سی
میلی��ون نفر از مناطق روس��تایی به ش��هرها کوچ کنند.
ش��هرهایی با جمعیت بین  ۲تا  ۵میلیون  -مثل بکاسی
و سورابایا  -سریعتر از بقیه رشد میکنند و تا سال ۲۰۳۰
این دو شهر مسئول حدود  ۲۷درصد تولید ناخالص داخلی
کشور خواهند بود .در واقع تا سال  ۲۰۳۰حدود  ۹۰درصد
شهرهایی که س��ریعترین رشدها را دارند بیرون از جزیره

جاوا خواهند بود که جاکارتا را در خود جا داده است.

اندونزی بدون منابع طبیعی اش هیچ نیست.
نه اگر از نزدیک نگاه کنید.
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دهکده جهانی

گزارشهای آیندهنگرانه

گرانترین و ارزانترین شهرهای دنیا
نگاهی به هزینههای گذران زندگی در سطح دنیا در سال 2012

ارزیابی هزینه زندگی در سطح جهان برنامهای
اس��ت که نتایجش هر دو سال یک بار توسط
بخش اطالع رسانی مجله اکونومیست جمع
آوری و تجزی��ه و تحلیل و ارائه میش��ود .در
این برنامه ،قیمت  160کاال و خدمت مختلف
بررسی و ارزیابی میشود .از جمله این کاالها
و خدمات میتوان به خوردنیها و آشامیدنی ها ،لباس،
لوازم خانگی و وس��ایل ش��خصی ،اج��اره خانه ،قبوض
مختلف ،مدارس خصوصی و غیره اشاره کرد.
نتایج این تحقیق به شکلی مقایس��های و ساده و با
استفاده از شاخص هایی برای مقایسه شهرهای مختلف
برای اولین بار ارائه میشود .مبدا شهرهای جهان در این تحقیق ،شهر
نیویورک با ش��اخص  100در نظر گرفته ش��ده و بقیه
شهر زوریخ
شهرها با این شاخص مقایسه میشوند .این تحقیق که
سویس به عنوان در سی س��ال اخیر به صورت مداوم انجام گرفته است،

ارزان ترین شهرهای دنیا
تغییر

شاخصهزینه
زندگی *

رتبه

رتبه

مسقط

63

=120

-10

داکا

61

123

-3

الجزیره

59

124

2

کاتماندو

58

=125

2

58

=125

-4

57

127

-6

56

128

0

54

129

0

52

130

0

46

131

0

شاخصهزینه
زندگی *

رتبه

رتبه

سویس

زوریخ

170

1

4

عمان

ژاپن

توکیو

166

2

-1

بنگالدش

سویس

ژنو

157

=3

6

الجزایر

ژاپن

اوزاکا کوبه

157

=3

-1

نپال

نروژ

اسلو

156

5

-2

پاناما

پاناماسیتی

فرانسه

پاریس

150

6

-2

عربستان

جده

استرالیا

سیدنی

147

7

-1

هند

دهلی نو

استرالیا

ملبورن

145

8

0

ایران

تهران

سنگاپور

سنگاپور

142

9

-3

هند

بمبئی

آلمان

فرانکفورت

137

10

-1

پاکستان

کراچی

کشور

شهر

کشور

شهر

مثلهمیشه
پیشبینیهایی برای دوره دوم ریاستجمهوری باراک اوباما

نگر
آینده
شماره شانزدهم  /آذر و دی 91
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باانتخابمجددباراکاوبامابهریاستجمهوری
ایاالتمتحده ،احتماال شما هم مانند بقیه یا
در حال پیشبینی چهار سال بعدی هستید
یا در روزنامهه��ا و اینترنت به دنبال چنین
چیزی میگردید .پیش بینی وضعیت دنیا در کوتاه مدت
و واکنشهای اوباما به شدت دشوار است اما میتوانیم با
منطقیتر دیدن قضایا بعضی روندها را حدس بزنیم .مثال
میتوانیم بگوییم که رئیسجمهور تنها یک عنصر در نظام
سیاسی آمریکاست و وضعیت دو حزب در صحنه سیاسی
ایاالتمتحده با انتخابات اخیر خیلی تغییر نکرده است.
مجلس نمایندگان همچنان در اختیار جمهوری خواهان
اس��ت و سنا در دس��ت دموکرات ها .درس��ت است که

جمهوریخواهان تعدادی از فرمانداران ایالتها را از آن خود
کردهاند اما به هر حال صحنه کلی سیاست ایاالتمتحده
نسبت به چند ماه و سال پیش تغییر خاصی نکرده است.
پس میتوان با اطمینانی نس��بی گفت که در چهار سال
آینده در صحنه سیاسی داخلی با تداوم وضع فعلی روبرو
خواهیم بود .پس احتماال در دور دوم ریاس��تجمهوری
اوباما ش��اهد چه اتفاقاتی خواهیم بود؟ چیزی شبیه دور
اول ،اما ب��ا مالیاتهای افزایش یافت��ه .اوباما و همراهان
دموکراتش در کنگره در دور اول ریاستجمهوری او نشان
دادند که رئیسجمهور کشور هر کسی باشد  -اگر چه نوع
سخنرانیها تغییر میکند  -اما سیاست خارجی و سیاست
مالی دولت تغییر زیادی نخواهد کرد و البته در این میان

تغییر

دولت فدرال روز به روز قدرتمندتر میشود و این معنای
کاهش آزادیهای دولتهای ایالتی خواهد بود.
سیاس��ت خارجی ایاالتمتحده از زمان پایان جنگ
جهانی اول تاکنون تغییر زیادی نکرده است .ایاالتمتحده
از زمان پیوستن به سازمان ملل سعی کرده خود را مقید
به قوانین آن نش��ان دهد .تاکنون هیچ رئیسجمهوری
در آمریکا مس��ئله عضویت در سازمان ملل را به چالش
نکش��یده و از زمان ریاستجمهوری جورج بوش (پدر) و
پس از فروپاش��ی اتحاد جماهیر شوروی ،روند تازهای در
رابطه س��ازمان ملل و ایاالتمتحده آغاز ش��ده است :از
زمانی که جورج بوش تالش کرد برای آغاز جنگ خلیج
فارس حمایت شورای امنیت سازمان ملل را پشت خود
داشته باشد ،و این روند همچنان ادامه یافته است .یعنی
ایاالتمتحده برای جنگهای خود رضایت سازمانملل و
پشتیبانی آنها را طلب میکند .باراک اوباما هم در این روند
استثنا به حساب نمیآید و چه در جریان حمله به لیبی -
و سرنگونی دولت معمر قذافی  -و چه در ماجرای سوریه

* (نیویورک مبدا مقایسه)100 :

گرانترینشهر
دنیا شناخته شده
است .تغییر 34
درصدی شاخص
هزینه زندگی در
زوریخ باعث شد
که این شهر چهار
پله باالتر از جایی
بایستد که سال
گذشته آن را به
خود اختصاص
داده بود

نتیجه جم��ع آوری پنجاه هزار قیمت مختلف اس��ت.
قیمتهای محلی سپس به دالر آمریکا تبدیل میشوند و
همگی مورد ارزیابی قرار میگیرند.
آخرین ارزیابی از هزینههای زندگی در نقاط مختلف
دنیا که توسط مجله اکونومیست منتشر شده ،یافتههای
جدیدی را در اختیار اقتصاددانان و مردم قرار داده است
و البته نقش تغیی��ر ارزش واحدهای پول هم در آن به
وضوح دیده میشود .برای اولین بار ظرف حداقل دو دهه
انجام این ارزیابی ،شهر زوریخ سویس به عنوان گرانترین
شهر دنیا شناخته شده است .تغییر  34درصدی شاخص
هزینه زندگی در زوریخ باعث شد که این شهر چهار پله
باالتر از جایی بایس��تد که سال گذش��ته آن را به خود
اختصاص داده بود .زوریخ با این ترتیب از توکیو جلو زده
و توکیو هنوز در مقام دومین ش��هر گران دنیا قرار دارد.
ژنو یکی دیگر از شهرهای سویس هم شاهد سی درصد

گران ترین شهرهای دنیا

افزایش در ش��اخص هزینه زندگی بوده و با این ترتیب
ش��ش پله از جایگاه سال گذش��ته اش باالتر رفنه و به
همراه شهر اوزاکای ژاپن درمقام سومین شهر گران دنیا
قرار گرفته است.
نکته جالبی در مورد قرار گرفتن ش��هرهای سویس
و ژاپ��ن در ردیف گرانترین ش��هرهای دنیا وجود دارد.
این دو کشور در سالهای اخیر شاهد تحوالتی در ارزش
واحد پولش��ان بودهاند که روی گرانی این شهرها تاثیر
زیادی گذاشته است .این مساله به خصوص سال گذشته
میالدی در سویس به وضوح مشاهده شد .علت این بود
که س��رمایهگذارانی که از بحران منطقه یورو هراس��ان
ش��ده بودند و دنبال جایی امن برای س��رمایههای خود
میگشتند ،باز هم به فرانک سویس روی آوردند و با این
ترتیب ارزش این واحد پول به شدت باال رفت؛ به طوری
که دولت سویس در اقدامی غیرمنتظره سعی کرد ارزش

قیمت یک کیلو نان سفید در سوپرمارکت ها (به دالر آمریکا)
شهر

حاال

سال گذشته  5سال پیش  10سال پیش

قیمت یک لیتر بنزین بدون سرب (پایین ترین قیمت) به دالر آمریکا
شهر

حاال

سال گذشته  5سال پیش  10سال پیش

زوریخ

 6.15دالر

 5.10دالر

 3.93دالر

 3.93دالر

زوریخ

 2.26دالر

 1.60دالر

 1.36دالر

 0.82دالر

توکیو

 7.96دالر

 7.24دالر

 5.03دالر

 4.60دالر

توکیو

 1.90دالر

 1.56دالر

 1.20دالر

 0.89دالر

پاریس

 6.57دالر

 5.36دالر

 4.14دالر

 2.55دالر

پاریس

 2.17دالر

 1.67دالر

 1.89دالر

 0.94دالر

سیدنی

 3.48دالر

 2.46دالر

 2.41دالر

 1.81دالر

سیدنی

 1.50دالر

 1.06دالر

 0.85دالر

 0.47دالر

ملبورن

 2.28دالر

 3.51دالر

 2.17دالر

 1.36دالر

ملبورن

 1.50دالر

 1.08دالر

 0.89دالر

 0.46دالر

سنگاپور

 3.19دالر

 2.86دالر

 2.31دالر

 1.38دالر

سنگاپور

 1.70دالر

 1.29دالر

 1.11دالر

 0.77دالر

پرت

 5.81دالر

 4.66دالر

 3.29دالر

 1.98دالر

پرت

 1.47دالر

 1.09دالر

 1.02دالر

 0.46دالر

لندن

 2.26دالر

 2.29دالر

 1.20دالر

 0.99دالر

لندن

 2.15دالر

 1.80دالر

 1.67دالر

 1.10دالر

هنگ کنگ

 2.91دالر

 2.46دالر

 2.51دالر

 1.53دالر

هنگ کنگ

 2.13دالر

 1.97دالر

 1.73دالر

 1.46دالر

شانگهای

 3.58دالر

 3.36دالر

 1.64دالر

 2.05دالر

شانگهای

 1.22دالر

 0.98دالر

 0.46دالر

 0.34دالر

مسکو

 7.57دالر

 6.19دالر

 1.79دالر

 0.73دالر

مسکو

 0.96دالر

 0.83دالر

 0.70دالر

 0.31دالر

نیویورک

 6.06دالر

 6.06دالر

 3.50دالر

 3.51دالر

نیویورک

 1.11دالر

 0.73دالر

 0.64دالر

 0.39دالر

پکن

 1.85دالر

 1.76دالر

 1.51دالر

 1.78دالر

پکن

 1.31دالر

 1.05دالر

 0.58دالر

 0.34دالر

مکزیکوسیتی

 4.94دالر

 3.47دالر

 2.70دالر

 1.49دالر

مکزیکوسیتی

 0.77دالر

 0.66دالر

 0.60دالر

 0.59دالر

بانکوک

 2.47دالر

 2.31دالر

 1.50دالر

 1.12دالر

بانکوک

 1.20دالر

 1.10دالر

 0.69دالر

 0.35دالر

دهلی نو

 0.76دالر

 0.64دالر

 0.49دالر

 0.45دالر

دهلی نو

 1.39دالر

 1.10دالر

 1.01دالر

 0.61دالر

واحد پول فرانک را در برابر یورو تثبیت کند تا این واحد
پول همچنان ارزش رقابتی خودش را حفظ کرده باشد.
ب��ا وجود آن که ش��هرهای س��ویس هم��واره جزء
گرانترین شهرهای دنیا بوده اند ،اما شکی نیست که باال
رفتن جایگاه زوریخ در جدول مستقیما از تغییر ارزش
واحد پول ناش��ی شده است .این به نوعی بازتاب همان
وضعیتی است که در ژاپن به وجود آمد و باعث شد که
توکیو و اوزاکا به صورت سنتی در اذهان عمومی به عنوان
گرانترین شهرهای دنیا تثبیت شوند.
در بازارهای جاافتاده و پخته دنیا ،همواره تاثیر تورم
محلی بر هزینه نسبی زندگی تا حدی کمتر از تاثیر آن
بر تغییرات ارزش واحد پول اس��ت .این همان وضعیتی
است که باعث شد برخی شهرهای استرالیا مثل سیدنی
و ملبورن هم س��ال گذشته در فهرست شهرهای گران
دنیا قرار بگیرند .علت این بود که ارزش دالر استرالیا در

برابر دالر آمریکا نسبت به یک دهه قبلش کامال افزایش
یافته بود.
در کنار تغیی��رات ارزش واحد پول باید به این نکته
هم توجه داشت که عواملی ساختاری بر باال رفتن هزینه
زندگی در شهرهای گران دنیا تاثیر میگذارند .به رغم آن
که ضعف حوزه یورو بر کشورهایی مانند یونان ،ایرلند،
پرتغال ،اسپانیا و ایتالیا تاثیر زیادی گذاشته است ،شواهد
نشان میدهند که شهرهای آلمانی و فرانسوی هنوز هم
جزء گرانترین شهرهای دنیا هستند؛ به خصوص پاریس
و فرانکف��ورت که همچنان جایگاه خ��ود را در میان ده
ش��هر گران دنیا حفظ کردهاند .اسلو که تا همین چند
سال پیش گرانترین شهر دنیا بود هنوز هم در فهرست
ده ش��هر گران دنیا قرار دارد اما حضور سنگاپور در این
فهرست هم حاکی از بروز تغییراتی جدی در اوضاع است.
احتمال دارد که این تغییر از شهرهای اروپایی به سمت

شهرهای آسیایی در سالهای آینده هم نمونه هایی را در
این فهرست به نمایش بگذارد .شهرهایی از منطقه آسیا
و اقیانوس آرام حاال نیمی از فهرست ده شهر گران دنیا
را به خود اختصاص دادهاند و اروپای غربی نیز هنوز 24
شهر خود را در فهرست  50شهر گران دنیا میبیند.
با وجود آن که برخی از مراکز آسیایی حضور خود
را در اوایل فهرست گرانترین شهرهای دنیا به نمایش
گذاشته اند ،برخی دیگر از شهرهای آسیایی در جهت
عکس عمل کردهاند و ارزانترین شهرهای دنیا شناخته
شدهاند .س��ه شهر از چهار ش��هر ارزان دنیا از منطقه
ش��به قاره هند هستند و همین مساله نشان میدهد
که چطور هند در یک دهه گذشته تغییرات زیادی را
تجربه کرده اس��ت و مثال منبع نیروی کار بوده است.
ارزانترین شهرها در این فهرست عمال شهرهای آسیا
و خاورمیانه هستند.

نش��ان داد که فعال بدون س��ازمان ملل دست به حمله
نظامی نخواهد زد .دولت ایاالتمتحده هزینههای معنوی
آغاز جنگ را میان بقیه تقسیم میکنند و از ضدیت شدید
افکار عمومی با واشنگتن میکاهند.
اوبام��ا و رقی��ب جمهوریخواهش می��ت رامنی در
جریان سه مناظره تلویزیونی خود بر سر مسائل سیاست
خارجی  -مثل ایران ،اسرائیل و چین  -بحثهای جذاب
و گرمی انج��ام دادند ،اما همچنان که اکثر آمریکاییها
متوجه ش��دند عقاید آنها در مس��ائل اساسی سیاست
خارجی تفاوتی بنیادین نداش��ت .هر دو علیه سیاس��ت
ده س��اله مداخله نظامی در دیگر کشورها و عضویت در
نهادهای بینالمللی نظیر ناتو موضع نگرفتند .هر دو نفر
این حق کنگ��ره در اعالن جنگ را نادیده گرفتند چون
معتق��د بودند این حق رئیسجمهور آمریکاس��ت که با
جلب رضایت س��ازمان ملل دست به حمله نظامی بزند.
اگر چه باراک اوباما در مقایس��ه با رامنی یا جورج بوش
رویک��رد تهاجمی کمتری از خود به نمایش میگذارد و

در مناظرهها هرگونه عجله برای مداخله نظامی در سوریه
ی��ا ایران را محکوم کرد ،اما نگذارید این فریبتان بدهد:
اگر حلقه مشاوران اوباما و همچنین سازمان هایی نظیر
«شورای روابط خارجی آمریکا» به این نتیجه برسند که
آمریکا مثال باید به س��وریه حمله کند ،او بدون توجه به
افکار عمومی کش��ور و همچنین نظر کنگره دس��ت به
ماجراجویی نظامی خواهد زد .بالفاصله بعد از سخنرانی
اعالم شکست توسط میترامنی ،شاشنک جشی عضو
بنیاد  RUSIدر لندن  -یک موسسه تحقیقاتی نزدیک به
تشکیالت نظامی به خبرگزاری اسوشیتدپرس گفت« :با
انتخاب دوباره باراک اوباما ،در لندن این اطمینان وجود
دارد که دولت ایاالتمتحده از این پس نقش جدیتری
در بحران سوریه بازی خواهد کرد».
البته به هر حال ایران مهمترین مس��ئله سیاس��ت
خارجی پرزیدنت اوباما خواهد بود .س��ال  ۲۰۱۲بدون
مواجهه نظامی طرفین به پایان خواهد رسید و در سال
 ۲۰۱۳احتمال اینکه فضایی کوچک برای دیپلماس��ی

باز ش��ود وجود دارد .ممکن است بپرسید اگر رامنی در
انتخابات پیروز میشد چه سیاستی در پیش میگرفت.
احتماال جنگ لفظی ش��دیدتری را به راه میانداخت و
راه را برای مذاکره بیش��تر میبست .به هر حال او اشاره
کرده بود که ممکن است جان بولتون سفیر سابق
آمریکا در سازمان ملل ،وزیر خارجهاش شود .اما
مسئلهاینجاستکهآیانتیجهسیاستهای
اوباما یا رامنی در قبال ایران متفاوت خواهد
بود؟ آیا تیم اوباما راضی میشود دست به
مذاکره واقعی بزند و به ایران امتیازات بزرگ
بدهد؟ یا اوباما از حربه مذاکره فقط برای
متحدکردن اروپا و دیگر کشورها علیه
تهران استفاده میکند؟

سه شهر از چهار
شهر ارزان دنیا از
منطقه شبه قاره
هند هستند و
همین مساله نشان
میدهد که هند در
یک دهه گذشته
تغییرات زیادی را
تجربه کرده و منبع
نیروی کار بوده
است

کتابخانه

زندگی بهتر است یا ثروت؟

نگاهی به کتاب «چقدر شود که بس باشد»
نوشته رابرت و ادوارد اسکیدلسکی

در س�الهای اخیر ،رش�د اقتصادی به عنوان یک «خیر و نیکی» بزرگ معرفی
شده است و بزرگترین مباحث اقتصادی نیز بر این مبنا قرار گرفته که چگونه
میتوان رشد اقتصادی را به باالترین سطح رساند .در شرایطی که خیلیها از
بحران اقتصادی ضربه خوردند و خشم شان را متوجه بانکداران کردند ،کتابی
منتش�ر شد که ثروت را به خودی خود هدفی غایی نمیداند بلکه آن را راهی
برای رسیدن به زندگی خوب میداند .بر اساس این فرضیه ،اقتصاد باید طوری
برنامهریزی شود که همین مس�اله را بازتاب دهد .رابرت اسکیدلسکی-یکی
«چقدر شود
که بس باشد»
رابرت و
ادوارداسکیدلسکی
 272صفحه
ناشر :آدرپرس
سال نشر2012 :
قیمت 25 :دالر

نگر
آینده
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از نویس�ندگان کتاب -تاریخنگاری است که بیش از هر چیز به خاطر نوشتن
بیوگرافی سه جلدی جان مینارد کینز شهرت دارد و پسرش هم فیلسوف است.
آنها اخیرا کتاب مش�ترکی با عنوان «چقدر ش�ود که بس باشد :پول و زندگی
خوب» منتش�ر کردهاند که واکنشهای مختلفی را به همراه داشته است .ایده
اصلی پدر و فرزند در این کتاب این است :مردم در کشورهای ثروتمندی مثل
بریتانی�ا و آمریکا خیلی ش�دید و طوالنی مدت کار میکنن�د و با این ترتیب
خودشان را از زندگی خوبی که میتوانند داشته باشند محروم میکنند.
تعجبی ندارد که رابرت اسکیدلس��کی برای نوشتن
این کتاب از موضعی الهام بگیرد که توسط جان مینارد
کینز مطرح ش��ده بود؛ یعنی همان کس��ی که نوشتن
بیوگرافیاش مدتها دلمشغولی اسکیدلسکی بود .ماجرا
از این قرار اس��ت :س��ال  1928میالدی بود .هنوز یک
س��الی به وقوع بحران اقتصادی باقی مانده بود که جان
مینارد کینز سخنانی را در جمع فارغالتحصیالن دانشگاه
اقتصاددان بزرگ داشت با اطمینان به
کمبریج ایراد کرد.
ِ
جوانان وعده میداد که در آینده ش��اهد حل مشکالت
بزرگ اقتصادی آن دوران خواهند بود و در دوران پیری
قادر خواهند بود از وضعیت عالی اقتصادی لذت ببرند.
به گفته او ،نظام س��رمایهداری قادر بود بازده تولید را به
چنان شکل باثباتی باال ببرد که کارگران هم قادر باشند
تقریبا هر کاالی��ی را که بخواهند تهیه کنند .آنها فقط
باید هفت��های پانزده س��اعت کار میکردند و بعد وقت
زیادی برای استراحت و تفریح داشتند .به اعتقاد کینز،
سرمایهداری وسیلهای بود برای رسیدن به یک هدف.
درواقع مینارد کینز حوالی سال  1930میالدی پیش
بینی کرده بود که در صورت عدم وقوع یک جنگ جهانی
دیگر ،ظرف یک قرن میتوان امیدوار بود که درآمد سرانه
به چهار تا هش��ت براب��ر افزایش پیدا کند و علتش هم
تداوم سرمایهگذاریها میبود .االن که سال  2012است
و هنوز  18سال تا  2030میالدی -یعنی یک قرن بعد از
حرفهای کینز -باقی مانده است ،تا اینجا شاهد بودهایم
که یک جنگ جهانی دیگر رخ داد و با این وجود،
سرانه تولید ناخالص داخلی در ایاالت متحده
آمریکا در این مدت شش برابر شده است (و
در بریتانیا هم تقریبا همین طور بوده است).
کینز گمان میک��رد که افزایش تولید
سرانه باعث کاهش ش��دید ساعات کاری
میش��ود و با این ترتیب ،تا س��ال 2030
میالدی هر کارگری میتوانست تنها با 15
ساعت کار در هفته ،استاندارد زندگی خود را
حفظ کند .بر این اساس« ،مشکل اقتصادی»
حل میش��د و تنها چالشی که
وجود داش��ت ،پ��ر کردن
س��اعات آزاد کارگران با
فعالیته��ای تفریحی
مناس��ب بود .اما آنچه
که واقع��ا اتفاق افتاده
چیس��ت؟ م��ردم در

چه نقدهایی بر این کتاب وارد است؟

وقتی ادوارد و
رابرتاسکیدلسکی
میگوینداوضاع
باید از این بهتر
میبوده ،حرف
درستیمیزنند.
آنها طرفدار
جامعهایهستند
کهتاثیرپذیریاش
از سرمایهداری
آنگلوساکسون
کمتر باشد و به
آموزههاییتوجه
نشان داده شود که
باعثشکلگیری
اقتصاد بازار
اجتماعی اروپا در
دوران پس از جنگ
شد

نگر
آینده

این کتاب هم خوب شروع میشود و هم خوب تمام میشود .اما یک بخش میانی فلسفی دارد که خیلی
طوالنی است و تا حد زیادی هم انگار برای پز دادن به کتاب اضافه شده است .نکته دیگر اینکه نویسندگان
دیدگاههای خیلی تغییرناپذیری دارند درباره اینکه چه چیزی میتواند زندگی خوب را به وجود بیاورد .مثال
اپرا رفتن را نشانه زندگی خوب میدانند اما تلویزیون دیدن را نه .درواقع نگاه شان سلیقهای است .مشکل
دیگر کتاب همان پیشنهاداتی است که برای ساختن زندگی خوب مطرح میشود .پیشنهادهای رادیکال
نویسندگان از این قرارند :خارج شدن از نظام تجارت جهانی ،پایان بخشیدن به رشد اقتصادی ،از بین بردن
تبلیغات ،افزایش مالیات بر مصرف .اما هیچ راهکار عملی برای اینکه چنین پیشنهاداتی پیاده شوند در کتاب
ارائه نشده است .آنها میگویند «تالشهایی باید صورت بگیرد برای آنکه سهم درآمدی که نصیب معلمان،
پزشکان ،پرستاران و سایر نیروهای متخصص در حوزه عمومی میشود باال برود ».تحقق این هدف در عین
حال «به افزایش مالیاتها بستگی دارد و احتماال باعث مقاومت و اعتراضهای سیاسی در کشورهایی خواهد
شد که بخواهند توزیع عادالنه درآمد را به اجرا درآورند» .خب این را که همهمان میدانستیم .راهکار بیرون
آمدن از این وضع چیست؟
اسکیدلس��کیها میگویند از آنجایی که کاالها و خدمات را میتوان حاال نسبت به سال  1930با کار
کمتری به دست آورد ،پس حاال ساعتهای کمتری الزم داریم تا شرایط مناسب زندگی را فراهم کنیم .ما
میخواهیم بهتر از این زندگی کنیم .و حاال با این وقت آزادترمان چه کار میکنیم؟ خیلیها اگر منابع متنوع
تفریحات هیجانانگیز -مثل سفرهای خارجی ،تلویزیون و فیلم ،رستوران ،تماشای مسابقات ورزشی ،بازیهای
ویدئویی ،انجام عملهای جراحی زیبایی و نیز تالش برای زیبا و س��الم نگه داشتن شان را از زندگیشان
حذف کنند واقعا کسل و بیحوصله خواهند شد .اما وقتی آدمها بیست ساعت در هفته کار کنند ،خیلی از
این موقعیتهای تفریحی را در اختیار نخواهند داشت .یعنی اگر کم کار کنیم پول زیادی هم درنخواهیم
آورد .تبعات چنین وضعیتی هم زیاد و گسترده خواهد بود و هم بعد اجتماعی و هم فردی خواهد داشت.
تولید و بازدهی کاهش خواهد یافت زیرا که کارگران با نرخ کمتری قادر به مهارت یابی خواهند بود .در این
میان ،مثال آمریکاییها به تفریحات اهمیت زیادی میدهند اما تفریح گرانقیمت را میپسندند و به همین
جهت هم باید برای رسیدن به آن تالش و کار بیشتری کنند .با این ترتیب وقت محدودتری هم برای لذت
بردن از آن تفریح دارند .نویسندگان کتاب چندان توضیح نمیدهند که راهکاری برای برقراری تعادل میان
کار و تفریحات دارند یا نه .طبعا خیلی راحتتر است که مشکالت اجتماعی را تشخیص دهیم و با صدای
بلند اعالمشان کنیم.
از سوی دیگر ،خیلی از ما بیشتر وقت خود را صرف کار شدید میکنیم تا چیزهایی را به دست بیاوریم
که واقعا مورد نیازمان نیستند و بدون آنها هم میتوانیم زندگی کنیم .این درست است؛ اما در عین حال
این نکته را نباید فراموش کرد که خیلی از چیزهایی که نیاز نداریم ،ما را از بی معنایی روزمره زندگی دور
میکنند .رقابت برای به دست آوردن ثروت بیشتر و نیز موقعیتهای بهتر و جایگاه اجتماعی باعث میشود
به برخی چیزها ماهیت ببخشیم.
رابرت و ادوارد اسکیدلس��کی به وضوح در کتابشان تاکید میکنند که بسیاری از چیزهایی که ما در
زندگی برایشان ارزش قائلیم ،صرفا از این جهت دارای ارزش شدهاند که به چیز دیگری منتهی میشدهاند
اما ارزش ذاتی خاصی نداشتهاند .ارزشها را ما به هر چیزی میبخشیم و بنابراین میتوانیم ارزشها را کمی
عوض هم کنیم .شوپنهاور میگفت چنین ارزشبخشیهایی باعث شدهاند که در زندگی احساس کسالت
کنیم و این مساله به مشخصهای از موجودیت بشر تبدیل شود .اگر ارزشهایی غایی و نهایی در دنیا وجود
داشت ،همه دارای حسی از ارزش میشدند و دیگر به چنان بطالتی دچار نمیشدند .اما نویسندگان کتاب
حرف خاصی ندارند که راجع به کسالت بزنند و به همین جهت است که در نهایت ،خواننده را درباره «زندگی
خوب» و ارزشهای جدید متقاعد نمیکنند.
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کش��ورهایی مثل ایاالت متحده آمریکا و بریتانیا دارند
نسبت به سال  1929میالدی به طور متوسط کمتر کار
میکنند .بعد از آن سال بود که وقوع رکود بزرگ باعث
کاهش میزان کارهای موجود شد.
اما نکته اینجاس��ت که جان مینارد کینز خودش از
طبقه متوسط بود و نه از طبقه ثروتمند .او تمام عمرش
کار کرد و در عین حال ش��خصیتی فرهیخته بود و به
«زندگی خوب» اعتقاد داشت؛ آن هم نه فقط در معنای
مادیاش .دیدگاه او درباره اقتصاد و زندگی با خیلیهای
دیگر مشابهتی نداشت .دو سال بعد که مقاله او با عنوان
«احتماالت اقتصادی برای نوه هایمان» به چاپ رسید،
دنیا داش��ت به سمت افسردگی ش��دید ،افراط گرایی و
جنگ حرکت میکرد .اما کینز معتقد بود که این فقط
نوعی به تعویق افتادن شرایط آرمانی جامعه است .شاید
حق تا حدی با کینز بود .اقتصادهای سرمایهداری واقعا
بهتر از گذش��ته عمل کردند و تولید هم بسیار بیش از
آنچه که تصور میشد ،رشد کرد .اما در هر صورت ،این
تصور کینز که کارگران از دستاوردهای مادیشان بیشتر
لذت خواهند برد و بقیه وقتشان را به استراحت و تفریح
خواهند گذراند ،کامال اشتباه بود.
بانک��داران س��رمایهدار امروزی چیزی
کینز درباره
ِ
نمیدانس��ت :کس��انی که از صبح تا شب به شدت کار
میکنن��د و بعد آخ��ر هفتهها و تعطیالت ش��ان را در
هتلهایی در حومه ش��هرها س��پری میکنند و طبقه
جدیدی از کارگران هر نیاز کوچک آنها را پاسخ میدهند
و پول بسیار اندکی هم بابت خدمات شان میگیرند.
رابرت و ادوارد اسکیدلس��کی با اش��اره به این نکات،
در کتابش��ان چنین استدالل میکنند که شاخصههای
دنیای مدرن چنین مواردی هس��تند :سیریناپذیری،
ناتوانی در گفتن اینکه «دیگر بس اس��ت» و همچنین
پول هر چه بیش��تر و بیشتر .در اقتصاد ،تمایز
تمایل به ِ
چندانی بین خواستهها و نیازها وجود ندارد و به همین
جهت است که اقتصاد در دنیای سیری ناپذیر امروزی به
نقطه بن بست میرسد .به نوشته اسکیدلسکی ،شرایط
شبیه س��ال  1930میالدی است؛ و نیاز کوتاه مدت به
تحرک بخشیدن به اقتصاد جهانی نباید سیاستگزاران را
از اصالحات مولد دنیایی باثباتتر بازبدارد.
به نوش��ته آنها ،پیش��رفت را نباید تنها با معیارهای
س��نتی رشد و درآمد س��رانه سنجید ،بلکه باید عناصر
اصلی زندگی خوب را لحاظ کرد :یعنی سالمتی ،امنیت،
ش��خصیت داش��تن ،هماهنگی با طبیعت ،دوس��تی و
تفریحات .در بخشی از کتاب در این خصوص آمده است:
«مثال در انگلستان درآمد سرانه کشور دو برابر شده است
اما میزان کاالهای اساسی نسبت به سال  1974میالدی
تغییر خیلی زیادی نکرده است».
البته به نظر میرسد که نویسندگان در این خصوص
اغ��راق کردهاند .قطعا در ش��رایط فعلی امنیت ش��غلی
نس��بت به دوران طالیی پس از جنگ کمتر شده است
و فشار بر محیط زیست هم باال رفته است .اما در زمانه
ما نس��بت به چهل س��ال پیش ،آدمهای کمتری بر اثر
عواملی مثل س��رطان ریه از دنیا میروند؛ دوستیها به
قدرتِ گذش��ته است و انسانها نسبت به لزوم هماهنگ
شدن شان با طبیعت ،آگاهی بیشتری دارند .دنیای امروز
برای سیاهپوس��تان و برخی از طبقات فقیر یا اقلیتها
حتی بهتر از گذشته اس��ت .در عین حال در سالهای
اخیر ،انگلیس خیلی به آمریکا شباهت پیدا کرده است.

ام��ا خیلیها دهه  1980میالدی را به خاطر میآورند و
میدانند که در آن دوران انگلیس وضعیت کامال مرفهی
نداش��ت .خیلی از خانهها گرمایش درستی نداشتند و
مشکالت معیش��تی زیاد بود و البته انگلیسیها به آن
س��ختی عادت کرده بودند .خیلی از مکانهای عمومی
واقعا سرد بودند و مردم در پالتوهایشان فرو رفته بودند
با این وجود ،کلیت موضعی که نویس��ندگان کتاب
مطرح میکنند تا حدی درست است .در زندگی امروزی
مس��ائلی خیلی مهمتر از تولید ناخالص داخلی مطرح
اس��ت و تازه همین اواخر بوده که رشد اقتصادی به هر
قیمتی به هدف سیاستهای اقتصادی تبدیل شده است.
بعضی از ما در کشورهایی زندگی میکنیم که عدهای
از مردمش خوره کار هس��تند و آن قدر هم پول درمی
آورن��د ک��ه نمیدانند با آن چه کنند ام��ا در عین حال

میلیونها آدمی را دور و بر خود میبینیم که یا بیکارند و
یا کار مناسبی ندارند .اکثرشان فقط دارند سعی میکنند
زندگی شان را به هر نحوی که شده بچرخانند .بین این
دو گروه ،مردمانی هم هس��تند که گرفت��ار وام و قرض
هستند و نگران اینکه چطور آنها را بپردازند.
وقتی ادوارد و رابرت اسکیدلس��کی میگویند اوضاع
باید خیلی از این بهتر میبوده ،حرف درستی میزنند.
آنها طرفدار جامعهای هس��تند ک��ه تاثیرپذیری اش از
س��رمایهداری آنگلوساکسون کمتر باشد و به جایش به
آموزههایی توجه نشان داده شود که باعث شکل گیری
اقتصاد بازار اجتماعی اروپا در دوران پس از جنگ ش��د.
لیبرالیسم کینزی و همین طور سوسیال دموکراسی
کمی
ِ
را با هم قاطی کن و جامعه خوبی از آن درمی آید .خب
شاید این اتفاق بیفتد.
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نفت ،دولت ،نهادگرایی جدید و آنچه پنهان است
چرا فعاالن اقتصادی باید کتاب «اقتصاد ایران در تنگنای توسعه» را بخوانند؟
کتابهای ج��دی و مفید درباره به عقیده نهادگرایان جدید ،به صرف انتقال س��رمایه ،دانش را توضیح میدهند .از کرامات این حضرات این است که بدون
اقتصاد ایران اندکشمارند .اغلب فنی ،علم و مهارتهای اداری و مدیریتی به یک جامعه فقیر داشتن تئوری دولت ،از دولت رانتیر حرف میزنند و به راحتی
نوش��تهها در این خص��وص ،در و توسعهنیافته نمیتوان انتظار معجزه پیشرفت اقتصادی را تاریخ اقتصاد سیاسی ایران را مینویسند .شکی در این نیست
بهترین حالت ،صرفا توصیفیاند داش��ت زیرا همه این امکانات بدون وجود نهادهای مناسب که رانت نفتی اقصاد دولتی را دولتیتر و نظام اداری ناکارآمد
و در بدترین حال��ت ،بیانیههای توسعه همانند پاش��یدن بذر در شورهزار است .جامعه ایران ،را ناکارآمدتر میکند .اما مسئله مهمی که اغلب از آن غفلت
سیاسی بیمحتوا و فاقد استدالل .همانند اکثریت قریب به اتفاق جوامع توسعهنیافته ،مصداق میشود این است که منشا مشکالت ایران رانت نفتی نیست.
موسی غنینژاد در این نوش��تهها ،مسائل اساسی بارزی اس��ت در تایید این نظریه .بیش از یک س��ده انتقال درآمدهای نفتی دولت نروژ ،در مقایسه با جمعیت آن بسیار
مشاور اتاق تهران اقتص��اد ایران عمدتا ب��ه عوامل انواع س��ختافزارهای پیشرفته نتوانسته گره از کار فروبسته بیش��تر از ایران اس��ت اما این رانت نفتی عظیم در آنجا نه
بیرونی نس��بت داده میشود به ما بگشاید .طرفه این است که بسیاری از پژوهشگران تاریخ تنها مش��کل ایجاد نکرده بلکه س��طح رفاه شهروندانشان را
طوری که خوانن��ده ،در نهایت ،اینگونه نتیجه میگیرد که اقتصادی ایران ،از چپ و راست ،به راحتی از کنار این مسئله باالتر هم برده است .نویسندگان نکتهسنج کتاب به درستی
اگر ایران به حال خود گذاش��ته میشد حتما مسیر ترقی را مهم میگذرند و همچنان با چسبیدن به تئوریهای منسوخ بر این نکته بسیار مهم تاکید میورزند که مسئله اصلی اقتصاد
میپیمود و به جامعه پیش��رفتهای از لحاظ اقتصادی تبدیل و نامربوط ،توس��عهنیافتگی اقتص��ادی جامعه ما را به عوامل ایران صرفا اتکا به درآمدهای نفتی نیس��ت  ،بلکه این است
میش��د .البته این رویکرد خاص نویسندگان ایرانی نیست و خارجی و یا کمبود سرمایه ،تکنولوژی و توان مدیریتی نسبت که دولتمردان رویکرد سازندهای نسبت به سیستم اقتصادی
عمدتا ریشه در ایدولوژیهای چپ و برخی نظریههای توسعه میدهند .سیاس��تزدگی رویکرد چپگرایان ،از یکس��و ،و و نظ��ام بازار ندارند .در واقع آنچه که رانت نفتی را میتواند
وارداتی دارد .پیوند میان نوعی مارکسیسم لنینی عقبمانده و نزدیکبینی تکنیکمحور بس��یاری از اقتصاددانان ،از سوی به مصیبت یا موهبت تبدیل کند عبارت اس��ت از سیس��تم
اقتصادی حاکم و نحوه تخصیص منابع حاصل از رانت نفتی.
ناسیونالیسم بیگانهستیز در سالهای پس از جنگ جهانی دوم دیگر ،آفتهای بزرگ تاریخنگاری اقتصادی ما است.
در ای��ن آش��فتهبازار تحلیلهای اقتص��ادی تاریخ ایران( ،صص3.و  )83با توجه به رویکرد نهادگرایانه کتاب ،الزم است
به ایدولوژی غالب در میان کش��ورهای توسعهنیافته ،به ویژه
مستعمرات سابق ،که در پی استقالل سیاسی بودند ،تبدیل انتشار کتاب حاضر غنیمت است .فضیلت بزرگ نویسندگان برای جلوگیری از سوتفاهمی که ممکن است رخ دهد نکاتی
شد .طبق این ایدئولوژی ،غارت و استثمار توسط کشورهای جوان و خوشفکر این کتاب ،پرهیز از داوریهای احساساتی را متذکر شویم .فروپاش��ی پر سر و صدای نظامهای اقتصاد
صنعتی اس��تعمار گر و ثروتمند عام��ل اصلی فقر در جهان سیاس��تزده ،و توجه دقیق وهوش��مندانه به اهمیت نهادها سوسیالیستی موجب عقبنشینی گسترده اما موقتی مدعیان
س��وم اس��ت .گویی فقر و بدبختی با سرمایهداری و استعمار است .آنها از همان آغاز ،به روشنی رویکرد نظری خود را بیان اقتصاد سوسیالیستی و طرفداران برنامهریزی متمرکز شد .اما
آغاز ش��ده و پیش از آن چنین مشکلی وجود نداشته است .میکنند و به خوانندگان هشدار میدهند که با ابزار تحلیلی دیری نپایید که این مدعیان با تغییر ظاهری چهره دوباره در
واقعیت این است که وضعیت طبیعی همه جوامع بشری در متفاوتی از آنچه رایج اس��ت ،به تبیین اقتصاد ایران اهتمام صحنه حاضر ش��دند و با اعالم شکست سوسیالیسم و البته
طول تاریخ اساسا فقر بوده و ثروت و رفاهی که برخی جوامع خواهند ورزید .در این کتاب ارزشمند ،اقتصاد ایران از منظر س��رمایهداری« ،راه سوم» را مطرح ساختند ،که البته سخن
در شرایط خاصی از آن برخوردار میشدند ناپایدار و زودگذر نهادگرایی جدید ،که توضیح آن در بخش نخست آمده ،مورد جدی��دی نبود .در ای��ران ،برخی از هواداران مردد ش��ده آن
بود .تنها با شکلگیری اقتصادهای مدرن مبتنی برنظام بازار بررسی قرار گرفته است .اتخاذ چنین رویکردی موجب شده ایدئولوژی ،با بازسازی مواضع و نقطهنظرهای خود در چارچوب
بود که توس��عه پایدار امکانپذیر ش��د و حدیث علم اقتصاد ،که نویسندگان از داوریهای ش��تابزده وسادهانگارانه رایج آرمان «جدید» راه سومی ،مدتی است که نظام بازار رقابتی ،یا
در واقع ،توضیح همین پدیده شگرف است .مارکسیستها و درخص��وص معضالت بنیادی اقتصاد ایران ،به ویژه مس��ئله به اصطالح خودشان سرمایهداری لگام گسیخته ،را با تمسک
جهانسومگراها از این نکته مهم غفلت میکنند که فقر نیازی نف��ت ،بپرهیزند .درآمده��ای بادآورده نفت��ی و دولت رانتیر به «نهادگرایی» مورد حمله قرار میدهند .پر واضح است که
به توضیح ندارد چراکه وضعیت انس��ان رها شده در طبیعت موضوع مورد عالقه برخی چپگراهای فعلی یا س��ابق و نادم ای��ن نهادگرایی ایرانی هیچ ربطی به نهادگرایی جدید که در
اس��ت .آنچه فوقالعاده است و نیاز به توضیح دارد چگونگی است که با این مفاهیم به راحتی مسئله توسعهنیافتگی ایران کتاب حاضر مورد استناد قرار گرفته ندارد .نهادگرایان ایرانی
که عالقه چندانی به روشن کردن سرچشمهها
تولید ثروتی است که به خودی خود در طبیعت
و منابع علمی تئوری خود ندارند ،مدعیاند که
یافت نمیشود .با گسترش نظام بازار در اروپای
اقتصاد و دوگانه فریب و آگاهی
اصالحات نهادی باید به ابتکار دولت و نظارت و
غربی و فراگیر ش��دن آن در هم��ه حوزههای
سیاس��تگذاری اقتصادی ،وادی بسیار فریبندهای اس��ت .فریبهای بزرگ در امر
صالح دید سیاستمداران «متعهدی» که منافع
زندگی اقتصادی ،رشد مداوم و درازمدت پدیدار
سیاس��تگذاری اقتصادی از آنجا برمیخیزند که سیاستهای اقتصادی عموما ذاتی
عموم��ی را مد نظر دارند صورت گیرد تا نظام
شد و انسانها توانستند روزبهروز بر ثروت و رفاه
دوگانه دارند :ظاهرش��ان بر خالف باطنشان است .سیاستهای اقتصادی که ظاهری
س��رمایهداری که صرفا منافع خصوصی را مد
خود بیافزایند .امروزه ،در میان اهالی علم اقتصاد،
جذاب و عامهپسند دارند و در بادی امر برای عموم مردم خوشایند مینمایند ،عموما در
نظر دارد ،مهار شود .مدعیان ایرانی نهادگرایی
اجماع وسیعی وجود دارد مبنی بر اینکه تولید
باطن خود (در بلندمدت) پیامدهای ناگوار و نامطلوب اقتصادی برای مردم دربردارند .در
ظاهرا توجه ندارند که مهمترین نهاد اقتصادی
ثروت و رفاه پایدار بدون تکیه بر نظام بازار رقابتی
مقابل سیاستهای اقتصادی که ظاهری سرد ،بیروح و کسلکننده دارند و در بادی امر
همان بازار رقابتی است و تئوریهای نهادگرایی
امکانپذیر نیس��ت .اختالف نظره��ا ،در میان
برای عموم مردم ناخوشایند مینمایند ،عموما در باطن خود (در بلندمدت) پیامدهای
جدید در واقع دغدغه اس��تقرار و استمرار این
اقتصاددانان ،بیش��تر به این موضوع برمیگردد
مطلوب اقتصادی برای مردم دربردارند .یکی از مهمترین مش��کالت سیاس��تگذاری
نه��اد را دارند و نه محدود ک��ردن و ناکارآمد
که برای حاکمیت بخشیدن به اقتصاد رقابتی در
اقتصادی ،این است که ظاهر سیاستهای اقتصادی برای مردم ملموس و به سادگی قابل
کردن آن با دخالتهای دولتی.
یک جامعه توسعهنیافته چه راههایی مناسبتر
درک بوده ،اما اثرات این سیاستها در بلندمدت عموما برای مردم نه ملموس و نه چندان
کتاب حاضر نمونه موفقی است از کاربرد
است .عدهای بر انتقال سختافزارها مانند سرمایه
قابل درک اس��ت .مردم به سادگی درک نخواهند کرد رنجهای اقتصادی که میبرند،
نظریه نهادگرایی جدید در تحلیل اقتصاد ایران.
فیزیکی و تکنول��وژی تاکید میورزند و عدهای
نتیجه ناگزیر همان سیاس��تهای اقتصادی است که روزی برایشان خوشایند بوده و
این کتاب در حجم نس��بتا ک��م ،دانش زیاد و
دیگر تغییرات نرمافزاری درونی یعنی تحول در
منافع اقتصادی که از آن بهرهمند میشوند ،نتیجه همان سیاستهای اقتصادی است که
بینش منس��جمی را در اختی��ار خوانندگان
نهادها را در اولویت میدانند .نهادگرایان جدید،
در بادی امر برایشان چندان خوشایند نبوده است .این دوگانگی ،سیاستمداران عوامگرا
عالقهمند قرار میدهد ،و این دستاورد اندکی
که از س��ه دهه پیش به طور جدی در محافل
را به تهییج تودهها به منظور اجرای سیاستهای جذاب و عامهپسند وا میدارد.
نیست.
علمی اقتصادی مطرح شدهاند ،از گروه اخیرند.
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