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ب��ا اظهاراتي كه طي دو هفته گذش��ته از س��وي
مقامات كش��ور درباره انتخابات خرداد ماه س��ال
 1392بيان گرديد ،كليد اين انتخابات به صورت غير
رسمي زده شد و انتظار ميرود كه عالقهمندان به نامزد
ش��دن در اين انتخابات اقدامات سياسي خود را براي
يارگيري آغاز نمايند .هرچند اين كوششها در آغاز راه
است ،ولي نامزدهاي احتمالي بايد دير يا زود وارد بحث
درباره مسايل كش��ور و از جمله مهمترين آنها يعني
اقتصاد شوند.
نظرس��نجيهايي كه در دو دهه گذشته در كشور
انجام شده  ،نشان ميدهد كه اكثريت قاطع مردم در
پاس��خ به اين پرسش كه مهمترين مسألهاي كه با آن
درگير هس��تيد چيست ،به مسايل اقتصادي از جمله
تورم ،بيكاري و مسكن اش��اره كردهاند ،پس از اين به
مسايل اجتماعي مثل اعتياد ،سرقت و سپس به مسايل
ش��هري مثل ترافيك و آلودگي ه��وا و صوتي و امثال
آنها پرداختهاند ،گرچه ممكن است در شرايط حاضر
ميان اولويت دوم و سوم مردم نوعي جابجايي صورت
گرفته باشد و مشكالت شهري و آلودگيها و ترافيك
از اهميت بيشتري برخوردار شده باشند ،ولي ترديدي
نيست ،از اولويت مسأله اقتصادي نه تنها كاسته نشده،
بلكه بر شدت آن نيز افزوده شده است و برای همه مردم
اعم از فقير ،يا غني ،كارگر يا كارفرما ،كارمند يا مدير،
كاركن مس��تقل يا مزدبگير ،زن يا مرد ،پير يا جوان،
شمال شهري يا جنوب شهري ،تهراني يا شهرستاني،
شهري يا روس��تايي ،اقتصاد و عناوین مهم آن يعني
ت��ورم ،كمبود درآمد و بيكاري ،گردش امور توليدي و
مديريتي مسأله اصلي شده باشد .از اين رو الزم است
ك��ه اتاق بازرگاني به عن��وان مهمترين نهاد اقتصادي
بخش خصوصي كش��ور در اين راه پيش��گام شود و از
دو طريق نس��بت به طرح پرسشهايي درباره مباحث
و مشكالت اقتصادي اقدام كند ،تا زمينه مناسب براي
توجه جامعه و نامزدهاي رياست جمهوري به مهمترين

مسأله مورد ابتالي مردم فراهم شود.
اول :از طري��ق دع��وت از نامزدهاي انتخاباتي براي
پاس��خگويي آنان به مهمترين پرس��شها و مطالبات
بخش خصوصي در زمينه اقتصاد.
دوم :از طري��ق ط��رح موضوع��ات و مش��كالت و
راهحلهايي كه اتاق به آنها اعتقاد دارد و انجام آنها را به
نفع كشور و اقتصاد جامعه ميداند.
موضوعات مهم و اولویتدار زیاد هستند .متغيرهاي
مربوط به ش��اخص كس��بوكار ،كنت��رل نقدينگي،
سياس��ت اعتبارات و نرخ بهره بانكي ،سياست تعيين
ن��رخ ارز ،مقررات گمركي و صادرات و واردات ،موضوع
مالياتها و ش��يوه دریاف��ت ارزش افزوده ،ش��فافيت
اطالعات ،بودجه دولت ،نظام قيمتگذاري و يارانهها،
نگرش نسبت به سياست توسعه صادراتي كشور ،قانون
كار ،و امثال اينها هركدام ميتوانند موضوع مهمي براي
به چالش كشيدن نامزدهاي رياست جمهوري باشند،
ضمن آنكه اتاق ميتواند با ارايه راهحلهاي خود درباره
ه��ر يك از اين موارد ،به بس��ط و تروي��ج راهحلهاي
عقالنيمح��ور و مفيد به حال جامعه كمك كند و در
مسير تصميمسازي كالن قرار گيرد.
از آنجا كه در اين ش��ماره ،بن��در به عنوان يكي
از زيرس��اختهاي مه��م واردات و صادرات و نيز
ترانزيت ،موضوع پرونده ويژه بوده اس��ت ،لذا از ميان
موارد اقتصادي فوق به طور مختصر به مسأله تجارت
خارجي و نقش بنادر در آن اشاره ميشود.
يكي از روندهايي كه قطعی��ت وجود آن در آينده
اقتصاد جهان پيشبيني ش��ده اس��ت ،رشد سريعتر
تجارت خارجي جهانی نسبت به رشد توليد ناخالص
جهان است .اين امر بدان معناست كه سهم توليدات
داخلي كشورها براي صادرات نسبت به كل توليد آنها،
به صورت مس��تمر رو به افزايش است .و طي دو دهه
اخير ،روند رو به رشد تجارت خارجي در برخي سالها
به  15درصد هم رسيده است و اكنون چيزي در حدود
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 20هزار ميليارد دالر حجم س��االنه تج��ارت كاال در
سطح جهان است ،و به تناسب اين افزايش شديد در
تجارت بينالمللي ،سهم ارزش حمل و نقل در خدمات
تجاري نيز بيشتر شده ،و در حال حاضر به حدود هزار
ميليارد دالر رسيده است.
اين واقعيات نشان ميدهد كه تولید كاال بر اساس
مزيتهاي منطقهاي در حال پیشرفت است ،و هيچ
كش��وري نميتواند ،خود را از اين مس��ير دور بدارد،
بدون آنكه ضررهاي فراواني متحمل ش��ود .از اين رو
براي هماهنگ شدن با اين جريان نه تنها بايد راهبرد
توليد و توسعه صنعتي خود را بر سكوهاي صادراتي
قرار داد ،بلكه بايد زيرس��اختهاي مناسب آن را نيز
فراهم كرد .زيرساختهايي از قبيل نظام بانكي موثر
براي نقل و انتقال پول ،راهها و جادههاي مناسب ريلي
و آس��فالت و هوايي ،فرودگاهها ،ترمينالها و بنادر و
نيز وس��ايل حمل و نقل كارآمد و م��درن از اهم اين
زيرساختهاهستند.
ب��ا اين مقدمه میتوانیم نگاهي به جغرافياي ايران
كرده و آن را با كش��وري مثل ام��ارات و بندري مثل
دبي مقايسه كنيم .بنادر ايران در جنوب كشور و مسير
ترانزيت به كش��ورهايي همچون افغانس��تان ،آسیای
ميان��ه ،عراق و نيز بازار ايران ق��رار دارند ،در حالي كه
هيچ يك از اين شرايط براي بنادر جنوب خليج فارس
وجود ندارد ،ولي مقايسه بندرعباس به عنوان بزرگترين
بندر ايران با بندر دبي نش��ان ميدهد كه تا چه حد از
نظر زيرساخت بندري براي تبديل شدن به يك قطب
منطقهاي تجاري و ترانزيت كاال عقب هستيم ،در حالي
كه زمینهه��ا و ظرفيتهاي الزم را ب��راي اين كار در
اختيارداشتهايم.
در اكث��ر كش��ورهایی که س��احل دریای��ی دارند،
مهمترين ش��هر ،يا حداقل يكي از شهرهاي مهم آن
را بندر تش��كيل ميدهد ،بندر به نوعي معرف ارتباط
بازرگاني با جهان نيز هس��ت ،در حالي كه ايران فاقد
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چنين وصفي اس��ت ،مهمترين شهر بندري آن يعني
بندرعب��اس ،نه تنها با پايتخت تفاوت بس��ياري دارد،
بلكه از شهرهاي درجه دو كشور مثل اصفهان ،مشهد
و تبريز نيز يكي دو پله عقبتر است ،و به لحاظ بزرگي
جمعيت ش��هرهاي كش��ور ،در رتبه  18قرار دارد .به
طور طبيعي ساير ش��رايط اين مهمترين بندر كشور
نيز چندان متفاوت از اين رتبه جمعیتی آن در كشور
نيست ،و اين وضع نشاندهنده جايگاه و مرتبه پايين
و ضعيف تجارت بينالملل در كشور است .تجارتي كه
با سرعت سرسامآور رو به افزايش است و تنها در چين
طي  10سال  6برابر شده است.
مشكالت اقتصاد در ايران متعدد است ،ولي آنچه كه
بيش از هر چيز خود را نش��ان ميدهد ،ضعف اقتصاد
ايران در زمينههايي اس��ت كه با سرعت بيشتري در
حال رشد اس��ت و به نوعي انعكاسي از جهاني شدن
اقتصاد اس��ت .بازرگان��ي خارجي ،توريس��م ،اقتصاد
اطالعات ،تكنولوژيهاي پيش��رفته ارتباطي ،همگي
وجوه گوناگوني از يك واقعيت هستند .اين واقعيت كه
جهان در حال كوچكتر شدن و به تعبيري ديگر مسطح
شدن هم هست .ولي آنچه كه بيش از هر چيز ديگري
كارآفرين و صنعتگر ايراني را با نااميدي مواجه ميكند،
اين است كه برنامه و سياستي استوار در جهت حركت
به سوي بهرهمندي از اين وضعيت جهاني نميبيند و
در نتيجه نميتواند برنامه بلندمدتي براي داخل شدن
در اين فرآیند ترسيم كند.
نق��ش و وظيفه دولت براي توس��عه ،بس��يار مهم
و اساس��ي اس��ت و اين نقش بايد در جه��ت ايجاد و
بسط ش��رايطي باش��د كه از انجام آن از عهده بخش
خصوصي خارج است .ايجاد زيرساختهاي نرمافزاري و
سختافزاري ،از جمله بنادر و راهها ،فرودگاهها ،خطوط
آهن ،خطوط مخابراتي نوين و پرس��رعت و ...از جمله
اين موارد هستند و بدون تأمين اين موارد ،رسيدن به
توسعه مستمر و پايدار ،سرابي بيش نيست.

اولی��ن و مهمترین موضوعی
که در ش��رایط فعلی کش��ور
باید مورد توجه مدیران ارشد
نظ��ام ق��رار گیرد ای��ن نکته
اساس��ی است که تحوالت رخ
داده و حرکته��ای آگاهانه و
سید محمود حسینی هدفمند دش��من ،به گونهای
رییسمرکزمطالعات طراح��ی و اج��را میش��وند
وبررسیهای
ک��ه مقابله با آنها بر اس��اس
اقتصایاتاقتهران تجربیات سالهای گذشته و
راهبردها و سیاستهای جاری
ممکن نخواهد بود .از آن گذش��ته صاحبان کسبوکار
نیز با آیندهای نامطمئن و ناش��ناخته روبرو هس��تند و
نیروها و متغیرهایی در داخ��ل و خارج و فراتر از حوزه
کنترل آنها ،هر روز روند فعالیتهای برنامهریزی شده
آنها را دچار اختالل میکنند ،در نتیجه و از روی اجبار
فرایند گامبهگام و کوتاهمدت را در اتخاذ تصمیمات خود
انتخاب کرده و س��عی میکنند از س��رمایهگذاریهای
ثابت و بلندمدت اجتناب ورزند تا بتوانند انعطافپذیری
خ��ود را در روبروش��دن با ح��وادث ناگهان��ی افزایش
دهند و لذا حاضر نیس��تند زیربار تعهدات س��نگین و
س��رمایهگذاریهای ثابت بلندمدت بروند .روشن است
که این رویکرد و نگرش ،برای توسعه و پیشرفت کشور
خصوصا در حوزه اشتغال و تورم چه پیامدهای مخربی
به همراه دارد .بهعالوه ،مدیریت کش��ور و ملت تنها با
معضل کاهش س��رمایهگذاریهای بلند مدت و خروج
صاحبان س��رمایه و فکر و تخص��ص و تحریمها روبرو
نیس��تند ،که اگر چنین بود این امکان وجود داش��ت
که با تحمل س��ختیها و برنامههای ریاضتی شرایط را
مدیریت کرده و از خس��ارتها و فشارهای آن کاست؛
بلکه نکته مهم و اساسی این است که ما با نبردی تمام
عیار روبرو هس��تیم ،نبردی که در آن دشمن با ابزارها
و روشهای پیچیده و حمالت س��نگین خود ،به طور
دائ��م تمامی مناب��ع ،قابلیتها و فرصته��ای ما را در
همه بخشها مورد هجوم ق��رار داده و جنگی واقعی و
پیچیده و فرسایشی را علیه ما سازماندهی کرده است،
جنگی که هدف اصلی آن فروپاش��ی سیس��تمها و به
وی��ژه روابط میان آنها و در نتیجه ناکارآمد کردن نظام

است .بنابراین همه دستاندرکاران نظام باید بدانند که
صبر و تحمل مردم در مقابل مش��کالت و کمبودها به
تنهایی کفایت نمیکند ،بلکه باید راهبردها و مدیریتها
ب��ه گونهای طراحی و اجرا ش��وند که کیفیت عملکرد
سیستمها و نظام دائما تقویت شده و دچار بحرانهای
پیدرپی و ش��وکهای ناگهانی نشود .بدیهی است که
این امر نیازمند توسعه قابلیتهای مدیریتی کشور در
همه عرصههاست؛ توس��عهای که تنها از طریق کاربرد
علمی مدیریت و استفاده از مدیران توانمند
روشهای
ِ
و الیق امکانپذیر اس��ت .توسعهای که جز با همراهی
و همگامی متخصصان ،کارآفرینان ،صاحبان کسبوکار،
دانشگاهیان و در یک کالم سرمایههای فکری و اجتماعی
کشور قابلیت اجرا پیدا نمیکند .چرا که در این مبارزه
س��خت و در این محیط آشوبناک و جهان دانشمحور
تنها نخبگان جامعه هستند که قادر به حفظ و توسعه
قابلیتهای هر نظامی میباشند و بهعالوه تنها با حضور
این طیف اس��ت که میتوان اعتماد بدنه کارشناسی و
تخصصی جامعه را جلب کرده و با افزایش کارایی نظام،
اعتماد جامعه را بهدست آورد .اعتمادی که اساس و پایه
مبارزه و مقاومت را در روبرو شدن با تحریمها تشکیل
میدهد ،چرا که مقاومت و توسعه یافتن کشور تنها در
گرو کار و کوشش دولت یا یک مقام نیست ،بلکه تحقق
این هدف ،مستلزم بروز هنر و کار یک ملت است و هر
برنامه یا سیاستی برای موفقیت باید متکی بر اراده ملی
خصوصا کارآفرینان و اندیشمندان جامعه باشد .برنامهها
باید روشنگر و ترجمان امید ملت و دفاع آنها از ارزشها
و کشورش��ان باشد و مدیران ارش��د نظام باید در همه
حوزهها از جمله حوزه اقتصاد ،سیاست و فرهنگ فضا
را برای مشارکت و حضور فعاالنه سرمایههای اجتماعی
و فکری و کارآفرینی جامعه بازتر کرده و از افتادن به دام
مدیریت دستوری اجتناب ورزیده و بدانند که برنامهها
و سیاستها باید سند اراده ملی باشند تا قابلیت اجرایی
پیدا کنند؛ و باالخره باید بدانیم که مدیریت در شرایط
ابهام و در محیطهای خصمانه جز با تعامل ،همیاری و
همکاری اثر بخش مجموعه ارادههای جامعه خصوصا
ارادههای سیاسی نخواهد بود پس تالش کنیم که فضای
جامعه را از این وضعیت نابهسامان خارج کرده و زمینه را
برای حضور همه نیروها در همه حوزهها فراهم سازیم.
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بیتری��د همه ما ب��ه عنوان
عضوی از ملت ب��زرگ ایران
در هر جایگاه و موقعیتی که
قرار داریم ،موظفیم تا س��هم
خود در کاستن از فشارهای
ناش��ی از تحریمهای ناروایی
محمد نهاوندیان که در حق کشورمان اعمال
رئیس اتاق ایران شده است را ادا کنیم .شیوه
و حوزه انجام این وظیفه نیز
یقیناً به تخصص ،زمینه فعالیت و البته فراهم بودن
بسترهای الزم بس��تگی دارد؛ از اینرو در اينكه هر
فعال اقتصادي نیز به عنوان یکی از آحاد جامعه ایران
وظيفه دارد در شرايط تحريم ،مسؤولیت خود را برای
خنثیسازی تحریمها و کاستن از فشارهای ناشی از
محدودیته��ا بهکار ببندد ،تردیدی وج��ود ندارد .از
آنجای��ی که تمرکز اصلی تحریمها در دوره فعلی بر
محدودسازی روابط تجاری کشور ما با سایر کشورهای
دنیا است ،بیراه نیست اگر بگوییم که کارویژه فعاالن
اقتصادی در شرایط امروز ،استفاده از همه ظرفيتها
و اعتبارات خود برای گسترش روابط بينالمللي است،
در همین حال اما باز هم هيچ ش��كي وجود ندارد که
انجام این کارویژه خطیر ،مستلزم فراهم بودن بسترها
و شرایطی اس��ت که دست فعاالن بخش خصوصی
برای گس��ترش روابط بینالمللی را بازتر از گذش��ته
بگ��ذارد .یکی از اساس��یترین ش��روط آزادی عمل
بیشتر فعاالن بخش خصوصی برای بسط ارتباطات
بینالمللی ،ارس��ال عالمتهای تشویقکننده توسط
سیاستگذاران تجاری کشور برای گسترش دامنه و
عمق روابط بینالمللی در حوزه تجارت اس��ت.با این

وج��ود اما پديدهاي كه طی چن��د ماه اخیر در حوزه
سیاستهای تجاری با آن روبهرو بودهایم ،نقطه مقابل
بایستههای سیاستگذاری در وضعیتی مانند وضعیت
فعل��ی اقتصاد ایران اس��ت؛ تعدد و تالط��م اخير در
تصميمات ناظر به صادرات و واردات ،از اين دست است.
واقعیت این است که عدم ثباتی که طی ماههای اخیر
در حوزه سیاستهای تجاری کشور شاهد آن هستیم،
نه تنها کمکی به انجام کار ویژه فعاالن اقتصادی بخش
خصوصی در مورد دور زدن تحریمها نمیکند ،بلکه با
ایجاد تشویش در روال معمول کار فعاالن اقتصادی
براي حضور ق��وي ،هماهنگ و گس��ترده در عرصه
مبادالت بينالمللي ،وضعيت ص��ادرات و واردات را از
آنچه كه هست ،آشفتهتر نیز ميكند.
بررس��ی این موضوع از منظری دیگر نیز ضرورت
ثب��ات در سیاس��تهای تجاری را به وضوح نش��ان
میدهد؛ تحليلهای اقتصادي هم اقتضا ميكند در
شرايطي كه میزان درآمد ارزی کشور از محل فروش
نفت يا دسترس��ي ما ب��ه ارز حاصل از صادرات نفتي
با محدودیتهایی مواجه است ،زمینه را برای کسب
درآمدهای ارزی غيرنفتي افزايش دهيم؛ از این روست
که اعمال محدوديت به نحوي كه چشمه درآمد ارزی
غيرنفتي را تهديد كند ،عاقالنه نيست؛ عالوه بر اينكه
از نظر قانوني هم اعمال هرگونه محدوديت در صادرات
و واردات طب��ق ماده  103و  104قانون برنامه پنجم
توسعه ،مغاير است.بر همین اساس نیز تأكيد بخش
خصوصي در شرايط كنوني بر اين است كه اوالً از تعدد
تصميمات كه طبعا امكان برنامهريزي را كم ميكند،
بكاهيم و ثانياً تصميمات گرفته شده مبتني بر موازين
قانوني باشد.

پدرام سلطانی
نایبرئیس
اتاق ایران

براس��اس آخرين اطالع��ات س��ازمان گمرك،حدود
85درص��د از واردات كش��ور را كاالهاي واس��طهاي و
سرمايهاي و مواد اوليه تشكيل ميدهند و مابقي واردات
کش��ور كاالهاي مصرفي هستند .اين تقسيمبندي بر
اساس مكانيزم سازمان جهاني گمرك در نظر گرفته
ش��ده و محاس��به ميش��ود ،اگرچه به خ��ودي خود
نميتواند پيامي مثبت يا منفي به همراه داشته باشد .به
عنوان مثال ممكن است شكر به عنوان كااليي مصرفي
تلقي ش��ود ،اما همي��ن كاال ميتواند در فرآيند توليد
نوشابه جزو مواد اوليه باشد .به عبارت ديگر حتي اگر
روزي تمام صادرات ما مربوط به كاالهاي سرمايهاي و
واسطهاي باشد ،نميتوان آن را نشانه توفيق اقتصادي
دانست .يكي از داليل اين است كه كشورهاي صنعتي و
توسعه يافته ،در توليد ماشينآالت مزیت دارند .طبيعي
است كه وقتي ما در سطح وسيعي به واردات اين اقالم
اقدام كنيم ،اين نشانه توفيق اقتصاد آنها است و نه ما.
از سوي ديگر ،كشورها در توليد همه كاالهاي مصرفي
مزيت نسبي ندارند و اگر كشوري واردات كاالي مصرفي
نداشته باشد ،قطعاً برخي كاالها را با هزينه بيشتري
توليد ميكند ك��ه اين امر به نفع اقتصاد آن كش��ور
نيس��ت .بنابراين بحث و جدلي كه در كشور پيرامون
آمار اعالمي گمرك در خصوص كاالهاي واسطهاي و
س��رمايهاي وجود دارد ،از پايه دچار اشكاالتي اساسي
اس��ت.ما ميتوانيم فارغ از كلينگ��ري اين اطالعات و
فارغ از جوزدگي فلسفه قديمي جايگزيني واردات ،سبد
وارداتي خود را براس��اس مزيتهايمان تنظيم كنيم.
كشور ما هماكنون از منظر باالترين تعرفهها ،سومين
كش��ور دنيا اس��ت .به اين معني كه ما تركيب بهينه
واردات را با ديوار تعرفهاي به هم ريختهايم.
آن چه به بخش توليد در کشور ما بيشترين لطمه
را وارد كرده ،واردات نبوده ،بلكه عدم مديريت درست
منابع ارزي حاصل از نفت بوده اس��ت .اين امر نرخ ارز
را پايينتر از واقعيتهاي اقتصاد ايران نگاه داش��ت و
ياران��هاي را در اختيار واردات گذاش��ت .ما اما به جاي
پرداختن به اصل مسأله ،تالش كرديم با افزايش تعرفه،
ق��درت رقابتي خود را حفظ كني��م .هماكنون اجماع
كش��ورها در سازمان تجارت جهاني ،گزينه ديگري را
به جز پيوس��تن به اين سازمان براي ما باقي نگذاشته

است .عليرغم بسياري از مخالفتها ،ما به عنوان عضو
ي خود
ناظر در اين سازمان پذيرفته شدهايم؛ رژيم تجار 
را ارسال كرده و در فرآيند الحاق هم قرار گرفتهايم كه
شاید اگر راه ديگري بود اين مسير را نميرفتيم .بيش
از 98درصد از حجم تجارت دنيا در چرخه كشورهاي
عضو اين سازمان شكل ميگيرد .كشورهاي عضو اين
سازمان اختيار اين را دارند که براي كشورهاي غيرعضو
تا سقف 400درصد ديوار تعرفهاي ايجاد كنند.بنابراين
بايد با الگو قرار دادن كش��ورهاي پيشرفته و استفاده
از تجارب آنها  -كه براي بس��ياري از آنها روزگاري
الگو بودهايم و مانند مس��افري كه در ايستگاه نشسته
اس��ت ،عبور و دور شدن آنها را تنها نظاره کردهایم ،به
اين بينديش��يم كه چگونه از پيوستن به اين سازمان
بيشتري��ن به��ره را برده و كمترين ض��رر را متحمل
شويم.
شرايط كنوني كشور ما عادي نيست و تهديدات و
مشكالت فعلی اقتصاد ما غيرقابل مقايسه با ساير ادوار
تاريخ معاصر كشورمان است .در اين شرايط بايد ابتدا
از اين فشارهاي غيرمعمول رهايي پيدا كنيم .در برابر
بيماري كه شريان اصلياش بريده است ،كسي حتي
به آس��يبي مانند شكستگي استخوان ران او  -كه در
حالت عادي بس��يار وخيم ،خطرناك و دردآور است-
توجه نميكند .اقتصاد كنوني ما با اين تحريمها حالت
همان بيماري را دارد كه شرياناش بريده است .حال
با استخوان ران شكسته (سوء مديريتها) ،تنگي نفس
دارد (ع��وارض تورم و بيم��اري هلندي) و همچنين
س��رما هم خورده اس��ت (تعرفهها و سياس��تهاي
وارداتي) .مش��خص است كه اولويتهاي درماني اين
بيمار چيس��ت و آخرين مرحله درمان به كجا ختم

ميش��ود .ش��ايد در ش��رايط كنوني صحبت كردن
درخصوص راهكارهاي پيوس��تن به سازمان تجارت
جهاني كمي غيرواقعي به نظر برسد ،اما نبايد فراموش
كرد كه در اين شرايط حتي براي سرماخوردگي نيز
داروهايي تجويز ميشوند تا حال بحراني بيمار كمي
بهبود يابد .به اين مفهوم كه با نوسانات صعودي نرخ
ارز و شرايط تورمي كنوني ،عالوه بر اين كه بايد به فكر
رفع تحريمها باشيم تا شريان بريده شده را بخيه كرده
باشيم ،ميبايست بررسي مجدد كنيم تا ببينيم كدام
تعرفهه��ا ،همچنان توجيه پذيرند .با افزايش نرخ ارز،
برخي از توليدات ما ،رقابتپذيري خود را بازيافتهاند.
به اين ترتيب ميتوانيم با كاهش تعرفه ،تورم وارداتي
را در اين بخشها كنترل كنيم .بايد توجه داشت كه

نميتوان حكمي واحد براي همه تعرفهها در شرايط
كنوني صادر كرد.
اميدواري��م ب��ا رف��ع تحريمه��ا ،برط��رف كردن
سوءمديريتها و تقويت تكنوكراسي و شايسته ساالري
بتوانيم در فضايي مناسب ،در مسير سياستهاي بهينه
تجاری و الحاق به سازمان تجارت جهاني گام برداريم.
در اين مسير ابتدا بايد اقتصاد كالن كشور را به ثبات
برس��انيم .نرخ تورم را ميتوان با سياستهاي پولي و
مالي مناسب و پرهيز از تزريق دالرهاي نفتي كنترل
ك��رد .ميتوان اندازه دولت را كوچك كرد و در جهت
سياستهاي افزايش رشد اقتصادي و متعاقباً كاهش
بيكاري گام برداشت .پس از اين اقدامات ميتوانيم در
بستري مناسب سياستهاي الحاق به سازمان تجارت
جهاني را ارزيابي كنيم .تجربه الحاق كشورهايي مانند
چين پيش روي ما اس��ت كه شكوفايي اين كشور را
به همراه داش��ته است؛ چرا كه ساختار اقتصادي اين
كش��ور آمادگي كاهش تعرفه و رقابت را داش��ته و از
اين حيث منتفع شده است .تعرفه همانند آبي است
كه كوه يخ ناكارآمديها را در خود جاي داده اس��ت.
هر چه اين س��طح باالتر رود ،ناكارآمديها پنهانتر
ميشوند و هر چه پايينتر باشد ناكارآمديها بيشتر
جلوه خواهند كرد .از س��وي ديگر مزيتهاي رقابتي
كشور نيز متناسب با اين سطح پيدا و پنهان خواهند
شد .به عبارت ديگر با كاهش تعرفه ،به جاي اين كه
منابع كش��ور به صورت ناكارا بين تمام فعاليتهاي
اقتصادي توزيع ش��وند ،هدفمند گشته و شكوفايي
مزيتها را به دنبال خواهند داشت .به اين ترتيب در
نهايت مشخص خواهد شد كه ما در نقشه توليد جهان
چه كارهايم.

نرخ تورم را
ميتوان با
سياستهاي
پولي و مالي
مناسب كنترل كرد.
ميتوان اندازه
دولت را كوچك
كرد و در جهت
سياستهاي
افزايش رشد
اقتصادي و
كاهشبيكاري
گام برداشت .پس
از اين اقدامات
ميتوانيم
سياستهاي
الحاق به سازمان
تجارت جهاني را
ارزيابيكنيم

چرا قانونگریزی شیوع میيابد؟
تا شرایط و بسترهای الزم مهیا نباشد خالف اقتصادی صورت نمیگیرد
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يكي از مهمترين مسائلي
ك��ه در انتخ��اب راههاي
جلوگي��ري از وق��وع يك
تخل��ف بايد م��ورد توجه
ق��رار بگي��رد ،ريش��هها و
عللي اس��ت كه افرادي را
عالءالدين به سمت آن تخلف سوق
ميرمحمدصادقي ميدهد.گرچ��ه نميتوان
عضوهیات و نبايد نقش اختيار افراد
نمایندگاناتاق را در افعال��ي ك��ه انج��ام
تهران ميدهن��د نادي��ده گرفت
ولي از كن��ار اين واقعيت
نيز نبايد گذشت كه فراهم بودن شرايط و بسترها،
نق��ش پررنگي در بروز عمل خالف دارند .توجه به
اين بس��ترها و زمينهها زمان��ي اهميت بيشتري
مييابد كه ش��اهد فراگيري و كثرت وقوع تخلف
در يك حوزه خاص هس��تيم؛ چ��را كه در چنين
شرايطي ،به احتمال فراوان ،به دور از چشم ما يا در
پي غفلت ما ،زمينهها و بسترهاي الزم براي وقوع

عمل خالف قانون بيشاز پيش فراهم شده و ارتكاب
تخلف از توجيه بيشتري برخوردار ميشودد.
ماج��راي سوءاس��تفاده از كارته��اي بازرگان��ي
كه تحت عن��وان «كارت فروش��ي» در ميان فعاالن
اقتصادي و رسانهها شهرت پيدا كرده است هم از اين
قاعده كلي مستثني نخواهد بود؛ طي چند ماه اخير
به گزارش نهادها و سازمانهاي مختلف از جمله اتاق
بازرگاني ايران ،شاهد افزايش پديده نامبارك و خالف
قانون كارتفروشي توسط برخي صاحبان كارتهاي
بازرگاني هستيم .بنابراين گزارشها ،متأسفانه برخي
از دارن��دگان كارتهاي بازرگاني كه به علل مختلف
اس��تفادهاي از كارت خود ندارند ،اي��ن كارتها را در
اختيار بعضي ديگر از تجار قرار ميدهند تا با استفاده
از نام و اعتبار آنان ،دست به صادرات يا واردات بزنند.
اين اقدام قطعاً به داليل گوناگون ،تخلف و در تضاد با
روح حاكم بر فعاليتهاي تجاري سالم و فلسفه اعطاي
كارت بازرگاني به تجار اس��ت و طبيعتاً بهعنوان يك
تخلف قابل پيگيري .اما نكته مهم اين اس��ت كه در
مواجهه با اين تخلف ،خصوصاً زمانيكه گزارشهاي

متعددي از شيوع و افزايش آن به گوش ميرسد،
در حد برخورد با متخلفان متوقف نشده ،زمينهها
و بس��ترهايي كه برخي اف��راد را به چنين تخلفي
تشويق ميكند ،بررسي كرده و در رفع و حل آنها
بكوشيم.
بدون شك ،اعمال محدوديتهاي متنوع ،تغيير
مستمر آييننامه و بخشنامههاي دولتي در مورد
ص��ادرات و واردات و نااطميناني تجار از رويههاي
آين��ده ،از جمله عواملي هس��تند ك��ه زمينهها و
بسترهاي مناسب را براي سوق يافتن برخي تجار
به س��مت ارتكاب اين تخلف فراهم آورده است .از
اينرو بايد باور داشته باشيم تا زمانيكه ادامه اين
شرايط ،بسترهاي تخلف را مناسب كرده و توجيه
الزم را فراهم آورده است ،نميتوان اميد داشت كه
برخوردهاي قانوني و قضايي و  ......تأثير چنداني در
كاستن از تخلف داشته باشد بنابراين راهکار اساسي
اصالح رويههاي متغير ،نادرست و محدوديتآفرين
است كه اعتماد و اطمينان را به تجار بازميگرداند و
عرصه را براي متخلفان سودجو تنگ ميكند.

7

نویسندگان خارجی

یادداشتها

نقشه راهی
برای آینده کسبوکار

ده الگوی امروزی دنیا برای
صاحبان کسبوکار:
کدام روشها برای توزیع
بهتر قدرت اقتصادی در جهان
پیشرو ،جواب میدهند؟

توماس مالنایت
استاد استراتژی و
مدیریتعمومی

تریسی کیز
مدیرگروهاستراتژی
پویایجهانیکه
هر ساله گزارش
الگوهایجهانیآینده
رامنتشرمیکند

اقتصادهاینوظهور
جهان و سایر
اقتصادهای رو به
رشد ،در جریان نبرد
برای کنترل رشد
اقتصادی و توسعه
اجتماعیآینده
حاضر خواهند بود.
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توزیع قدرت اقتصادی و اجتماعی در جهان در سال  2013میالدی نیز مثل
هر سال دیگری ادامه خواهد یافت .قدرت از نهادهای سنتی که در ایجاد پیشرفت
ناکام بوده اند -مثل دولتها و بانکها -دور خواهد ش�د و بیش�تر به سمت جوامع
و افراد حرکت خواهد کرد؛ به خصوص به س�مت کسبوکارهایی که صاحبانشان
قدرت درک الگوهای شکل دهنده آینده ما و عمل بر اساس آنها را داشته باشند.
آینده پیش روی ما مبهم و بیثبات اس�ت .توفان سندی برای آمریکاییها یادآور
الگوهای تغییریابندهای در عرصه آب و هوا بود و بیش از هر زمان دیگری به آنها نشان
داد که توجه به روشهای جدید برای مدیریت منابع و محیط دنیای امروزی کامال ضروری و حیاتی
است .در همینحال ،در نقاط مختلفی از دنیا شاهد ناآرامیهای اجتماعی بر سر ریاضت اقتصادی ،تبعیض درآمدی،
بیکاری ،بیعرضگیهای سیاسی ،ناکامی نهادها و مسائل دیگر هستیم .در این میان ،احتمال آن که شرکتهای
مختلف در س�طح دنیا ناکامیهای زیادی را تجربه کنند زیاد اس�ت؛ و علت اصلیاش هم این است که ما آینده را
درست تعبیر نمیکنیم .یکی از نمونههای عمده این ناکامی ،شرکت کداک بود .کداک مبدع دوربین دیجیتال بود
اما به جای تمرکز روی این محصول بیشتر در عرصه صنعت فیلم متمرکز شد و نهایتا بازار را به رقبا واگذار کرد و
اکنون هم اعالم ورشکستگی کرده است .حاال در این گزارش از الگوهای جهانی جدید در سال  2013میالدی ،ده
رویه را که صاحبان کسبوکار باید امروز بر آنها متمرکز شوند به شما معرفی میکنیم.

1
همه چیز اجتماعی است  :نسلهای جدید و
دنیای دیجیتالشان دارند پیش میآیند

تکنولوژیه��ای اجتماعی حاال بخش��ی مرکزی از
زندگی و کار روزمره ما را تشکیل میدهند .نسلهای
اجتماعی ام��روزی دارند تعریفی جدید و درونی برای
شرکتهای ما ارائه میدهند و به آنها یاری میرسانند
تا شبکههای بزرگتر ،حرفهایتر و خالقانهتری به راه
بیندازند .واقعیت این است که قدرت تحرک و ارتباط،
مهمترین و اساس��یترین نکته در فضای کس��بوکار
آینده را ش��کل میدهد :ارتباط��ات و بازاریابی نیز در
همین راستا باید مورد توجه قرار بگیرد.
2
بازتعریف ارزش :مصرف کننده دنبال سهم
مشترک است

مس��اله «ارزش» در قرن بیس��ت و یک��م میالدی
دارد بازتعریف میشود .در این راستا ،مصرفکنندگان
گزینههایی در اختیار دارند .آنها دنبال ش��خصی شدن
مسائل و نیز مشارکت در امر خلق ارزش هستند .ذهنیت
آنها دارد به سمت «همراهی با من» حرکت میکند .در
عین حال توسعه اقتصاد بیمالک مورد توجه قرار گرفته
است ،یعنی از نظر مصرفکننده ،ارزش در چیزی است
که «با من تقسیم شده باشد» .این مساله به خصوص در
نسلهای جوانتری دیده میشود که به تجربیات قابل
اش��تراک با دیگران اهمیت زیادی میدهند و به لحاظ
اجتماعی نیز منفعت زیادی به وجود میآورند.
3
همه چیز توزیع شده است :قدرت تحرک در
تولید و مصرف

قدرت تحرک و پویای��ی دارد وارد مرحله جدیدی
میشود .مصرف در چنین شرایطی نه تنها در همه جا
و هم��ه زمان رخ میدهد ،بلکه ابزارها و منابع آن برای
خلق و ثبت ارزش هم در شرایطی بهتر از گذشته توزیع
میش��ود .کار به ش��دت در حال توزیع است .تولیدات
در ابعاد کوچک-مثال چاپ س��ه بعدی -دارند تعریفی
جدید از تولید ارائه میدهند .تکنولوژیهای تجدیدپذیر
هم مساله توزیع تولید انرژی را ممکن ساختهاند و این
در حالی است که موقعیتها و سکوهای پرتاب جدید
در عرصه آموزش دارد به ش��دت این حوزه را دگرگون
میکند .س��والی که اینجا باید از خودتان بپرسید این
است که چه چیزی را نمیتوان توزیع کرد .از آن دوری
کنید.
4
انقالب «صنعتی» بعدی :روبوتها و ماشینآالت
هوشمند در عرصه کار

5
رقابت فضایی جدید :جابجایی مجدد مرزهای
تکنولوژی

پیشرفتهای علمی که از برنامههای فضایی حاصل
شد ،تاثیر زیادی بر نحوه زندگی و کار ما داشته است؛
به خصوص در نحوه انجام مخابرات جهانی .حاال دیگر
س��فر تجاری فضایی و اکتش��اف به یک واقعیت بدل
شده است و این در حالی است که مسابقه فضایی بین
آمری��کا ،چین و اروپا همچنان دارد داغتر و پیچیدهتر
میشود .پیشرفتهای جدیدی حتما انجام خواهد شد،
اما پرسشی که در آینده بیشتر در این خصوص مطرح
خواهد شد ،مالکیت داراییهای «فضایی» است و این
که پیش��رفتها در حوزه فضا چه قدر به سود عمومی
تمام خواهد شد.
6
جنگهای ژئوپلتیکی :نبرد برای کنترل آینده

اقتصادهای نوظه��ور جهان و س��ایر اقتصادهای رو
به رش��د ،در جریان نبرد برای کنترل رش��د اقتصادی و
توس��عه اجتماعی آینده حاضر خواهند بود .این چش��م
ان��دازی چندقطبی از بازار اس��ت که مبنایش نظامهای
کامال متفاوت اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی بوده است.
سیاس��تمداران و شرکتهای مختلف هنوز دارند تالش
میکنند جایگاه خودش��ان را در نظم نوین جهانی پیدا
کنند و کنترل آن را به دست بگیرند؛ حتی در شرایطی
که اعتماد به حکومتها کم شده ،احساسات ناسیونالیستی
باال گرفته ،و قدرت بیشتر در دست مردم قرار گرفته است.
پتانس��یل تغییرات سیاسی رادیکال در داخل کشورها و
بین کشورهای مختلف نیز باال رفته است.
7
تشدید جنگ بر سر منابع :از دنیای فراوانی به
دنیای کمبود

9
اطالعات یعنی قدرت :چالشهای امنیتی

فضای مجازی ،جبهه جدید نبرد بر س��ر مس��ائل
امنیتی اس��ت .واقعیت این است که دانش و اطالعات
عمال منبع سود رقابتی برای سازمانها ،ملتها و افراد
است .اما در شرایطی که تحرک و دموکراتیزه کردن هر
چیزی (از جمله تجارت ،سیاس��ت و جامعه) در حال
افزایش است ،چالش بزرگی نیز در عرصه کنترل آنها
رخ میدهد .همزمان ،جرایم مجازی و نبردهای مجازی
وارد مرحله جدیدتری شده است .در چنین وضعیتی
باید انتظار موج جدیدی از ش��کایتها ،سیاس��تها و
قوانین را هم داشت .آیا باید آزادی دیجیتال برقرار شود
یا آن که «برادر بزرگ» در فضای مجازی نیز همه چیز
را در کنترل خود داشته باشد؟
10
اصال بانکها به چه دردی میخورند؟ به درد
شکل دهی مجدد به نظام مالی

نظام مالی دنیا فرس��وده و شکس��ت خورده است.
قانونگ��ذاران به دنبال ایجاد تغییراتی در این مس��یر
هس��تند؛ صاحبان کس��بوکار دنبال ابزارهای مالی
بیش��ترند؛ و مصرفکنندگان هم دنب��ال گزینههای
بیشتر« .بانک»های آینده احتماال از موجودیت دولتی
استفاده خواهند برد اما در عین حال شاید شرکتهایی
نیز وجود داش��ته باشند که دیگر به پول نقد توجهی
نشان ندهند :آنها به دنبال معامالت تهاتری و واحدهای
پول اجتماعی خواهند بود .در چنین ش��رایطی ،کیف
پولهای دیجیتال و بانکداری متحرک مورد توجه قرار
خواهد گرفت و راه را برای نقش آفرینان عرصه نرم افزار
و ش��رکتهای مخابراتی هموار خواهند کرد .در دنیایی
که به ش��کل فزایندهای شلوغ ش��ده و نظام مالیاش
هم عاری از پول نقد است ،بانکها دیگر نقشآفرینان
مهم و کلیدی نخواهند بود .خالصه اینکه توزیع قدرت
اقتصادی هم مثل هر تغیی��ر بزرگ دیگری ،نمایانگر
چالشها و فرصتهای جدیدی خواهد بود .آیا ش��ما
و کس��بوکارتان آماده بهره بردن از این ده الگو برای
آیندههستید؟

جمعیتجهان
تا سال 2050
میالدی به
9میلیاردنفر
خواهد رسید و
به همین جهت،
استفاده از منابع
مختلفنیز
دشوارتر خواهد
شد؛ به خصوص با
توجه به شرایطی
که از تغییرات آب
و هوایی در سطح
جهان ناشی شده
است .در سال
 2030میالدی،
تقاضایمنابع
از سوی انسانها
دو برابر بیشتر
از آن چیزی
است که سیاره
زمین میتواند در
اختیارشانقرار
دهد

نگر
آینده

جمعیت جهان تا سال  2050میالدی به  9میلیارد
نفر خواهد رس��ید و به همین جهت ،استفاده از منابع
مختلف نیز دش��وارتر خواهد شد؛ به خصوص با توجه
به شرایطی که از تغییرات آب و هوایی در سطح جهان
ناشی شده است .در سال  2030میالدی ،تقاضای منابع
از س��وی انسانها دو برابر بیشتر از آن چیزی است که
سیاره زمین میتواند در اختیارشان قرار دهد .در چنین
شرایطی ،ناآرامیهای اجتماعی و مناقشات باال خواهد
گرفت؛ زیرا که همگی بر س��ر به دس��ت آوردن منابع
نایابتر با هم وارد رقابت خواهند شد .نایاب بودن منابع
از قبل هم باعث شده که قیمتها بیثبات و شکننده
باشند و س��رمایهگذاریها گاه در خارج از کشورهای
خاصی انجام بگیرد .با این اوصاف ،تکنولوژیهای جدید
و تجدیدنظر در مورد مصرف میتواند در آینده زمین
بس��یار موثر و مهم باشد .در چنین راهی ،حکومتها
پیشتاز نیستند؛ بلکه صاحبان کسبوکار هستند که
گامهای اول را برمی دارند.

بسیاری از کس��بوکارها دارند نقشهای جدیدی
برای خودش��ان تعریف میکنند و اغلب هم شرکایی
دارن��د .این نقشها در جهت مواجه��ه با چالشهای
اجتماعی و اقتصادی جدید تعریف ش��دهاند .بسیاری
از بنگاهها در تالش��ند مشروعیت بیشتری برای خود
به دس��ت بیاورند و البته خواهان داشتن مجوز انجام
کارهای بیش��تر هم هس��تند .این در حالی است که
مصرف کنندگان از همین بنگاهها تقاضاهای بیشتری
دارند؛ کارفرمایان و س��هامداران هم به شدت به تاثیر
و انگیزهه��ای ش��رکتهایی که با آنها وارد ش��راکت
شدهاند فکر میکنند .اما نکته مثبت ماجرا این است
که ش��رکتها در چنین شرایطی در مییابند که چه
منافع مش��ترکی با جامعه دارند و چگونه میتوانند از
آنها اس��تفاده کنند .اصالح اهداف هم در همین راستا
معنیمییابد.
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ماش��ینآالت هوش��مند و روبوتها دارند تعریف
جدی��دی از جامعه ارائه میدهن��د .روبوتها حاال در
عنوانهایی شغلی مثل مسئول پذیرش ،کارمند بانک
و حتی نگهبان زندان کامال پذیرفته شدهاند و این در
حالی اس��ت که تکنولوژی امروزی ب��ه آماتورها اجازه
میدهد همان کارهایی را انجام بدهند که حرفهایها
انجام میدادند .یک جنبه مثبت این قضیه را میتوان
اینجا دید :رس��یدگی به جمعیت سالمند و مراقبت از

آنها .یک جنبه منفی قضیه هم این است :موج آینده
ماشین آالت هوشمند نیز به ایجاد شغلهای جدیدی
خواهد انجامید .چالشی که وجود دارد ،اطمینان یافتن
از این قضیه اس��ت که نیروی کار جدید کامال آماده و
ماهر است.

8
افزایش فعالیت کسبوکارها :از سوددهی به
سمت تحقق اهداف
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نویسندگان خارجی

یادداشت ها

ماجراجوییهای اقتصادی
بحران اقتصادی در راه است :دردهای مزمن اقتصاد جهان اصال درمان نشده است

رابین بیو
اقتصاددانو
تحلیلگرآیندهنگری
درموسسه
اکونومیست

ش��ش س��ال از زمانی که اولین نشانههای بحران
مالی جهانی بروز کرد میگذرد .ش��اید فکر کنید که
حاال دیگر بدترین وضعیت را رد کرده و اقتصاد جهان
به زودی نفسی به راحتی خواهد کشید .اما برخالف
انتظار ش��ما ،بخشهای زیادی از دنیا دارند رکودی
درازمدت از نوع ژاپنیاش را تجربه میکنند.
اروپ��ا واضحترین نمونهاش اس��ت .تولید ناخالص
داخلی منطقه ی��ورو در س��ال  2013میالدی تنها
نیم درصد رش��د نش��ان خواهد داد .آلمان و فرانسه
خیلی حرکت رو به جلویی نخواهند داش��ت .یونان
برای ششمین سال متوالی درگیر رکود خواهد ماند
و اقتصاد اسپانیا و پرتغال هم برای چهارمین بار ظرف
پنج سال کوچک خواهد ش��د .پس مصائب اقتصاد
این قاره همچنان تداوم دارد؛ و البته خش��م عمومی
از سیاس��تمداران و سیاستگزاران هم به شدت رو به
افزایش اس��ت .حتم��ا نمونههای��ش را در اعتراضات
مردمی مختلف دیدهاید.
اما این وسط حقیقت دیگری هم وجود دارد؛ اینکه
هیچ گزینهای برای اروپا باقی نمانده است .فرصتهایی
که برای پیشگیری از مشکالت وجود داشت حاال به
کل از بین رفته اس��ت .رهبران اروپایی باید در مورد
یک مساله مهم و جدی تصمیم بگیرند :آیا آنها باید
گسس��ت در منطقه یورو را بپذیرند و با این موضع،
منطقه را مس��تقیما به س��مت رکود پیش ببرند؟ یا
اینکه باید راه مقابل را در پیش بگیرند و دنبال تحکیم
اتحاد و همبس��تگی در منطقه یورو باشند؟ پذیرش
وضع دوم به معنای آن اس��ت که کشورهای مهمی
مثل آلمان مجبورند مسئولیت مشکالت کشورهای
کم اهمیتت��ر در منطقه یورو را قب��ول کنند .پس

سیاس��تمداران اروپای��ی در چنین مرحل��های دچار
تردیدها و دردسرهای بیشتری خواهند شد .بعد بانک
مرکزی اروپا مداخله خواهد کرد تا وقت بیشتری برای
دولتها بخرد و بعد هم باز سیاستمداران قادر به برآورده
کردن انتظ��ارات نخواهند بود .با این اوصاف ،منطقه
یورو به تدریج دچار اضمحالل خواهد شد .اما خیلیها
میگویند هنوز زمان این اضمحالل کامل فرا نرسیده
و راههایی برای درمان زخمهای این منطقه وجود دارد
که شاید در سال آینده به کار بیاید.
در این میان آمریکا فقط در مقایسه با اروپا در وضع
بهتری قرار دارد .اقتصاد آمریکا در س��ال آینده کمی
بیش از دو درصد رش��د خواهد داش��ت و این خیلی
بر اساس استانداردهای آمریکایی رقم باالیی نیست.
اما اگر وضع اروپا را با آمریکا مقایسه کنیم ،همین دو
درص��د هم اهمیت زیادی پیدا میکند .با این وجود،
شکی نیست که آمریکا هم مجبور است سیاست مالی
س��ختگیرانهتری را در پیش بگیرد .نتیجهاش اینکه
نیروی اصلی الزم برای سالم نگه داشتن اقتصاد آمریکا
در اختیار خزانهداری این کشور خواهد بود.
در عین ح��ال ،مجموعه باده��ای مخالفی که از
س��وی اروپا و آمریکا میوزد ،کار را برای کش��ورهای
درحال توسعه هم سخت میکند .مصرف کنندگان در
بازارهای نوظهور دارند به شدت خرج میکنند و تولید
کلی کشورهای در حال توس��عه هم در سال 2013
میالدی ش��ش درصد افزایش خواهد داش��ت ،یعنی
تقریبا چهار برابر سریعتر از آنچه که در کل کشورهای
ثروتمند رخ خواه��د داد .اما حاال که غرب دچار این
وضعیت بیرونق و رکود شده ،کمتر کشوری در میان
کشورهای در حال توسعه میتواند-حتی اگر بخواهد-

رشد سریعی داشته باشد .مثال برزیل شاید بتواند در
س��ال  2013میالدی رشدی 4درصدی داشته باشد.
هند ش��اید رشدش به س��طح  6\5درصد برسد؛ اما
مجبور است تالش کند که رشد و شادابی گذشتهاش
را دوباره به دست بیاورد .با این اوصاف ،بیشتر امیدها
و نگاهها معطوف به چین خواهد بود.
دومین اقتصاد بزرگ دنیا احتماال در س��ال آینده
رشدی  8\6درصدی خواهد داشت .اما این رقم با آن
جهشهای دورقمی س��االنه-که چین بهشان عادت
کرده -خیلی فاصله دارد .چین برای افزایش رشدش
باید سیاستهای پولی آسانگیرتری را به کار ببندد و
راحتتر خرج کند .در غیر این صورت ،ممکن است دائم
سکندری بخورد و این چیزی است که رهبران امروزی
چین اصال دوست ندارند شاهدش باشند .اما حتی اگر
چین همین مسیر را پیش برود هم ت ََرکهایی در رشد
اقتصادیاش مشاهده خواهد شد .سرمایهگذاریهایی
ریختن پول شباهت دارند و نیز کارخانههایی
که به دور
ِ
که محصوالت خودش��ان را نمیتوانند بفروش��ند ،از
جمله این عوارض برای چین خواهند بود .شرکتهای
غربی که در چین کار میکنند و شاهد رکود در غرب
بودهاند ،قطعا ترجیح میدهند که حداقل چین رشد
اقتصادیاش را حفظ کند .اما قاعدتا کار کردن آنها در
این شرایط هم خیلی آسان نیست.
خب پس باالخره در س��ال آینده باید برای کدام
کش��ور هورا بکش��یم و کجا س��رمایهگذاری کنیم؟
س��رمایهگذارانی که کمی روحیه ماجراجویی داشته
باشند میتوانند دنبال جایی فراتر از بازارهای متعارف
بگردن��د و ای��ن بار مقاصد عجیب و غریب��ی را برای
س��رمایهگذاری خودشان انتخاب کنند .از جمله این
جاهای عجیب و غریب ،لیبی اس��ت .لیبی با پش��ت
س��ر گذاش��تن جنگ داخلی دارد دوران جدیدی از
کس��بوکار و تجارت را کلید میزند و گزینه خوبی
برای ماجراجویی اس��ت .از دیگر کشورهای عجیب و
غریب ولی مناسب میتوان به مغولستان اشاره کرد.
بخش معدن در این کش��ور وضعیت خوب��ی دارد و
دوران شکوفاییاش را آغاز کرده است .مثال تولید مس
در معدن اویو تولگوی در صحرای گوبی در این کشور
آغاز شده و رونق دارد.
اما اگر خیلی دوست دارید که ذهنتان را از وضعیت
بد اقتصاد جهان دور کنید ،بهتر است به ماکائو سری
بزنید .بر اس��اس پیشبینیها ،اقتصاد ماکائو در سال
آینده میالدی رشدی حدود  14درصد خواهد داشت.
پس برای موفقیت و پول درآوردن در این کشور ،درها
به روی ش��ما باز اس��ت .میتوانید رویش حساب باز
کنید .روی چین و رنگ سرخ.

نجات علم اقتصاد از دست اقتصاددانان
چرا علم اقتصاد حرف چندانی برای مدیریت شغلی و کارآفرینی ندارد؟

عل��م اقتصاد به گونهای که هماکنون در دانش��گاهها و
متون درس��ی ارائه میشود ،حرف چندانی برای گفتن در
مدیریت ش��غلی و کارآفرینی ندارد .جدایی علم اقتصاد از
مش��اغل زندگی روزمره تا این حد و اندازه ،غیر معمول و
تأس��ف بار است .اما در گذشته هنگامی که اقتصاد مدرن
متولد ش��د ،اوضاع چنی��ن نبود .آدام اس��میت اقتصاد را
مطالعهای در «ماهیت و علل ثروت ملل» خواند .کتاب او
یک نقطه عطف بود و به طور گستردهای توسط بازرگانان
خوانده ش��د اگرچه اسمیت آنها را نسبتا بیپرده به خاطر
طمع ،کوتهبینی و ایرادهای دیگرش��ان ،تحقیر کرده بود.
این اثر شور و تحرکی برانگیخت و به مباحثات گستردهای
درباره سیاس��تگذاریهای اقتصادی و بازرگانی در میان
سیاس��تمداران دامن زد .در آن روزگار جامعه دانشگاهی
کوچ��ک ب��ود ،و اقتصاددانان باید پاس��خگوی مخاطبان
گس��تردهای میبودند .حتی در آغاز قرن بیس��تم نیز که
آلفرد مارشال موفق شد علم اقتصاد را به عنوان «مطالعهای
درباره ثروت» و هم ش��اخهای از «مطالع ه انسان» تثبیت
کند همچنان علم اقتصاد در ارتباط با صنعتگران باقی ماند.
اما در قرن بیستم علم اقتصاد به عنوان رشتهای تخصصی
جای خود را محکم کرد و اقتصاددانها به نوشتن تخصصی
و علمی درباره اقتصاد روی آوردند .در این دوره ،رشت ه علم

اقتصاد در یک گذار و پارادایم شیفت ،به تدریج خود را به
شکل رویکردی نظری در مورد اقتصادیسازی شناساند و
مس��ائل اقتصادی دنیای واقعی را به عنوان موضوع اصلی
بحث رها کرد .آنچنانکه امروز دیگر در علم اقتصاد ،تولید
به حاش��یه رانده شده و س��وال اساسی صرفا به تخصیص
منابع برمیگردد؛ چیزی ک��ه برای کارآفرینان و مدیریت
مش��کالت تولید برای مصرفکنندگان کم درآمد بس��یار
انتزاعی و نظری و بدون کارکرد است .جدایی علم اقتصاد
از کارک��رد اقتصادی هم برای بازار و هم برای این رش��ت ه
دانشگاهی آس��یب شدیدی داشته اس��ت .وقتی که علم
اقتص��اد بینش محدودی در راس��تای عم��ل ارائه بدهد،
مدیران و کارآفرینها در تصمیمگیریهایشان به هوش
و حدس و گما ن و محاسبات سرانگشتی روی میآورند .در
غیاب اقتصاد کاربردی و در دوران بحران که اعتماد بهنفس
پیشگامان تجارت از بین میرود ،آنهاغالب اوقات برای پر
کردن خالء تصمیمگیریش��ان ،چشم به قدرت سیاسی
دولت میدوزند و دولت به گونهای فزاینده همچون راهحل
نهایی برای مشکالت سخت اقتصادی ،از نوآوری تا اشتغال،
ب��ه نظر میآید .در نتیجه علم اقتصاد به جای آنکه ابزاری
برای روشنگری مردم از چگونگی عملکرد اقتصاد شود ،آلت
دست دولت برای مدیریت اقتصاد میشود .در طول تاریخ

بازی ادامه دارد

مصائب سوری  :احتمال تداوم بن بست خونین

اقتصاد و استاد
بازنشست هدانشکده
حقوقدانشگاه
شیکاگو
ترجمه:
سیاوشسرقینی

نگر
آینده

از دست بدهند .بزرگترین پرسش این است که آیا ترکیه
و غرب-مشخصا آمریکا و ائتالف در ناتو -تحت فشارهای
موجود س��ر خم خواهند کرد و منطقه پرواز ممنوع را بر
فراز مرز ترکیه با س��وریه برقرار خواهند کرد یا نه .چنین
اقدامی میتواند به نوعی اعالن جنگ تعبیر شود ،زیرا برای
تحقق چنین هدفی باید سیستم موشکی حکومت بشار
اس��د از کار انداخته ش��ود .خطر آن که جنگ داخلی در زان اسمایلی
سوریه وضعیت شدیدتری پیدا کند باالست ،به خصوص از تحلیلگرمسائل
این جهت که در لبنان -کشور همسایه سوریه -نیز همواره خاورمیانهوآفریقا
خطر بروز مناقشات قومی وجود دارد .ممکن است ترکیه
و آمریکا از ارائه کمک نظامی به گروههای مخالف حکومت
سوریه خسته شوند اما کشورهایی مانند قطر و عربستان
سعودی همچنان به ارائه این کمکها -به گروههای مسلح
مورد نظر خودشان -ادامه خواهند داد .ارتش آزاد سوریه
احتماال در س��ال  2013میالدی قادر نخواهد بود بر سر
یک رهبری واحد به توافق برس��د و یا س��اختاری متحد
به وجود آورد .به عبارت دیگر ،موقعیت بدی که فعال در
س��وریه وجود دارد در سال  2013میالدی حتی بدتر از
گذش��ته هم خواهد شد .مشخص نیست که تا پایان این
سال میالدی سرنوشت سوریه چه خواهد بود.
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یک��ی از نکات بدیهی در مورد س��ال  2013میالدی
این اس��ت :بحران س��وریه ادامه خواهد یافت .کنار رفتن
و یا ماندن بش��ار اس��د و خانواده اش-که از سال 1970
میالدی تاکنون بر سر قدرت بوده اند -در هر صورت باعث
بروز ش��رایطی نامشخص و بیثبات در این کشور خواهد
شد .مخالفان اسد دوست دارند چنین سناریویی را برای
آینده سوریه در سال  2013میالدی ترسیم کنند :بشار
اس��د توس��ط گروهی از ژنرالها از قدرت کنار زده شود،
روسیه یا متحدان دیگر رژیم اسد به او پناهندگی بدهند
و بعد تحت نظارت اخضر ابراهیمی -وزیر خارجه س��ابق
الجزایر و نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امر
مذاکره با حکومت سوریه -مذاکراتی با شورشیان صورت
بگیرد و زمینه برای برگزاری انتخابات سراسری در آینده
فراهم شود .طرفداران این سناریو امیدوارند که ائتالفی از
احزاب اس�لامگرا و سنی در عرصه سیاسی آینده سوریه
قدرت بگیرند و به علویان ،مس��یحیان و اقلیت کرد این

اطمینان داده شود که حقوق شان در آینده سوریه حفظ
خواهد ش��د .اینکه اقلیتها چنین تضمینی را بپذیرند
یا نه ،اصال مشخص نیس��ت .اما در کشوری مثل سوریه
که جمعیتی بالغ بر  23میلیون نفر دارد ،چارهای نیست
جز آنکه درگیریهای قومی کنار گذاشته شود و جلوی
بحرانهای جدید گرفته ش��ود .اما سناریوی دیگری را هم
میتوان برای سوریه در سال  2013میالدی متصور شد
که محتملتر از س��ناریوی اول است .احتمال آن میرود
که بن بس��ت خونین می��ان دو طرف درگیری همچنان
ادامه یابد .در چنین ش��رایطی ،شورشیان همچنان نفوذ
بیش��تری در شمال و غرب کشور خواهند داشت و شاید
بخش��ی از جمعیت س��وریه نیز از آنها حمایت کنند .اما
حکومت بشار اسد احتماال دست باال را در مناطق مرکزی
و شهرهایی مانند دمشق ،حلب و حمص خواهد داشت؛
هرچند ممکن است که نیروهای دولتی کنترل بخشهایی
از حومه شهرهای بزرگ و یا کنترل شهرهای کوچک را

بشر ،خانوادهها و قبایل تا حد زیادی بر پایه اقتصاد معیشتی
زندگی میکردند .چرا که ارتباط آنها با دنیای بیرون ناچیز
و مقطعی و متناوب بود .این شرایط با ظهور جامع ه تجاری
به ط��ور کامل دگرگون ش��د .امروز ،اقتصاد ب��ازار مدرن
نیازمند ش��بکه درهم پیچیدهای از مؤسسههای مختلف
برای متناسب کردن مرزهای گستردهاش است .در چنین
شرایطی ،تنزل علم اقتصاد به تئوری قیمتگذاری و رفتار
بازار به قدر کافی مشکلساز است .نادیده گرفتن تأثیرات
جامعه ،تاریخ ،فرهنگ ،و سیاس��ت در کارکرد اقتصاد ،به
نوعی خودکشی این رشته است .اکنون زمان درگیر کردن
علم به شدت تضعیف شده اقتصاد با مسائل اقتصادی است.
ش��کوفایی اقتصاد بازار در چین ،هن��د ،افریقا و مناطقی
دیگر خب��ر از دوران نوینی در کارآفرینی میدهد که جدا
از آن نگاههای کلگرایانه و غربگرایانه درباره اقتصاد است.
فرصتهای بیسابقهای در مقابل اقتصاددانها قرار گرفته
است .مطالع ه اینکه چگونه اقتصاد بازار در جوامعی با تنوع
فرهنگی و زیرساختی ،و سازمانی به حرکت رو به رشد خود
ادامه میدهد تنها در صورتی ممکن است که اقتصاددانان
دوباره به مطالعه انسان چنانکه هست و سازوکار اقتصادی
چنانکه وجود دارد برگردند .تنها در این صورت اس��ت که
آگاهی و دانش دوباره بهدست خواهد آمد.

رونالد کوز

برندهجایزهنوبل
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قاچاق علیه اقتصاد

پرونده ویژه

پروندهای دربارهی
عوامل موثر بر گسترش قاچاق در اقتصاد ایران
و تاثیرات آن بر تولید ملی

قاچــــاق
اقتصـاد پنهان

 15اقتصاد سیاه  -اقتصاد سفید
جمشیدعدالتیان
 15ریشههایاقتصادیقاچاق
فاطمه دانشور

16

اقتصادپنهان
توفیقمجدپور

 17مانعی برای رشد اقتصادی
مرسل صدیق
 18مبارزه با قاچاق ،راهحل اقتصادی دارد
بهرامی ارضاقدس ،مسعود دانشمند و عبدالمجید اجتهادی
 23قاچاق در اقتصاد ایرانی
علینقیب
 24بازار علیه بازار
محمدرضابهرامن
 24آماری که واقعی نیست
غالمحسينامیری
 26کاالهای قاچاق از مرزهای قانونی وارد میشوند
محمدعلیپور

چاقوی دولبه
قاچاق كاال؛ عامل تنظيم بازار يا بخش مشهود كوه يخ نابسامانيها؟
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وضعيت قاچاق كاال در كشور به گونهاي شده كه از يك
پديده فرعي و حاش��يهاي ب��ه موضعي در متن اقتصاد
تبديل گردیده است .برخي آمار و ارقام حكايت از آن ميكند
ك��ه از مجموع  80ميليارد دالر واردات س��االنه كاال ،حدود
 20ميلي��ارد دالر ي��ا  25درصد آن به ص��ورت قاچاق وارد
كشور ميشود و رياست محترم مجلس شوراي اسالمي در
آخرين سخنراني خود درباره مبارزه با جرايم اقتصادي اين
رقم را  18ميليارد دالر اعالم كرد .روشن است كه اين مقدار
قاچ��اق كاال را نميتوان از طريق كولبران و يا با اس��تفاده
از قاطر وارد كش��ور و ي��ا از آن خارج نمود .به همين دليل
اس��ت كه برخي اعتقاد بر آن دارند كه بخش مهمي از آنها
از مبادي قانوني و گمركي كش��ور وارد ميشود ،ولي مسير
ضوابط قانوني را طي نميكند .به عنوان يك نمونه ميتوان
به آخرين اظهارنظر مديرعامل شركت پخش و فرآوردههاي
نفتي اش��اره كرد كه اعالم نمود ،به اسم فرآوردههاي نفتي،
آب وارد كش��ور ميكنند ،و سپس معادل آن نفت و گاز از
كشور خارج ميكنند! روشن است وقتی که قاچاق هر لیتر
بنزین تا حدود  1500تومان سود داشته باشد این روند ادامه
خواهد داشت.
كاالهای قاچاق را بايد به چند گروه تقس��يم كرد .يك
گروه كااليي اس��ت كه وجود يا دسترسي به آنها در داخل
كشور نيز ممنوع است ،مثل مواد مخدر ،اسلحه و مشروبات
الكلي .بخش ديگري از كاالهايي هستند كه ورودشان ممنوع
نيس��ت ،بلكه ضوابط قانوني واردات آنها رعايت نشده ،براي
مثال پرداخت تعرفه يا رعايت استانداردها انجام نشده است.
منظور ما از قاچاق كاالهاي نوع دوم اس��ت .اين نوع قاچاق،
بيش از آنكه يك پديده مجرمانه (مثل قاچاق مواد مخدر يا
دزدي) تلقي شود ،نوعي پديده اقتصادي است و نحوه مواجهه
با آن نيز در درجه اول براساس سازوكارهاي اقتصادي است.
ول��ي در هر حال برخورد جامع و كارآمد با پدیدهی قاچاق
تا هنگامي که می��ان مردم و دس��تاندرکاران امور نگرش
مشتركي نسبت به آن پيدا نشود ،عملي و امكانپذير نيست.
در ح��ال حاضر دو نوع نگرش نس��بت به قاچاق را ميتوان
در مقابل يكديگر ديد .نگ��رش اول ،قاچاق را عامل تنظيم
بازار و راهي براي خنث��ي كردن تحريمها و نيز راهي براي
دستيابي مرزنشينان به درآمد و شغل ميداند .در حالي كه
نگرش دوم ،قاچاق را بويژه هنگامي كه در ابعاد وسيع صورت
ميگيرد ،عامل بيثباتي اقتصادي و تشديدكننده بيكاري،
كاهشدهن��ده درآمدهاي دولت ،عامل رك��ود در توليدات
داخلي ،به هم زننده سطح استانداردهاي ايمني و بهداشتي،
و در كنار همه اينها تخريب فضاي فرهنگي و اخالق حرفهاي
میداند .از اين ديدگاه نابس��امانیهای منجر به بروز پدیده
قاچاق ،نش��اندهنده واقعيت همه نابسامانيهای اقتصادي
نيس��ت ،بلكه فقط  10درصد قله كوه يخ نابس��امانيهاي
اقتصادي است كه در شکل قاچاق از درون آب بيرون مانده
و ديده ميشود و  90درصد بقيه نابسامانيها در زير آب است
و ديده نميشود.
ريشه اين كشمكش در كجاست؟ گروه اول وضع موجود
را ميپذي��رد ،در واق��ع اعتراضي ب��ه آن  90درصد زير آب
ن��دارد ،لذا  10درصد بيرون آمده را نه تنها مهم ندانس��ته،

بلک��ه طبيعي نیز ميداند ،و در م��وارد خاص فقط درصدد
تعديل آن برميآيد ،و مبارزه با معلول را بجاي مبارزه با علت
سرلوحه كار خود قرار ميدهد .همين نگاه هم در مورد رشوه
وج��ود دارد .با وضعيتي كه در نظام اداري وجود دارد ،انجام
يك كار عادي ممكن است مدتهاي زيادي طول بكشد و
هزينههاي مستقيم و غير مستقيم زيادي را به ارباب رجوع
تحميل كند .لذا براي ارباب رجوع صرف ميكند كه بخشي
از اين هزينه را به عنوان رشوه بپردازد تا كارش سريعتر انجام
ش��ود .ظاهرا ً اين گزاره منطقي اس��ت و دريافت و پرداخت
رش��وه به مثابه روغنکاری چرخهاي زنگ زده نظام اداري
عمل ميكند .ولي كيست كه نداند اينگونه فسادها به سرعت
و به صورت تصاعدي رش��د كرده و هزينه رفتار اجتماعی و
توليد را به ش��دت افزاي��ش داده و موجب اختالل در نظام
اقتصادي ميشود.
تا وقت��ي كه نابرابريها ميان پيرامون (مرزنش��ينان) و
مركز وجود دارد ،تا وقتي كه سياس��تهاي چند نرخي ارز
وجود دارد ،و ارز رس��مي  ،1200ارز مبادلهاي  2500و ارز
آزاد  3200تومان باشد ،تا وقتي كه شفافيت در نظام اداري
حداقل اس��ت ،تا وقتي كه قوانين و مق��ررات رانتي وجود
دارد ،تا وقتي كه ش��اخص فضاي كس��ب و كار در سطوح
پايي��ن و اتالف زمان براي انجام كارها زياد اس��ت ،تا وقتي
كه بجاي استفاده از ابزارهاي تعرفهاي ،از ابزارهاي امنيتي و

پليسي استفاده كنيم ،مسأله قاچاق نه تنها حل نميشود،
كه تش��ديد هم خواهد ش��د .وجود اين نحوه نگرش است
كه موجب گزيده ش��دن چند باره ما از سوراخ قاچاق شده
است .تا وقتي كه براي يك كاالي معين تقاضا وجود دارد،
منط��ق اقتصادي حك��م ميكند كه عدهاي ه��م در مقام
تأمين آن كاال برآيند و براي كش��وري مثل ايران با هزاران
كيلومت��ر مرزهاي خاكي ،و ه��زاران كيلومتر مرزهاي آبي
و نظام اداري و دس��تگاههای نظارتي ناكارآمد ،راهي براي
جلوگيري از قاچاق باقي نخواهند ماند ،و تنها نتيجهاي كه
از اين ش��يوههاي تكراري حاصل ميشود ،سختتر كردن
مسير واردات و صادرات براي بازرگانان و صنعتگران خالق
و كارآفرين است.
براي آش��نايي با ذهنيت مردم نس��بت ب��ه كاالهاي
ايراني و فهم اين نكته كه كدام يك از كاالها ،ظرفيت
بيش��تري براي قاچاق دارند و بايد به اين ظرفيتها توجه
داشت ،در اینجا خالصهاي از مطالعهاي كه مركز افكارسنجي
دانشجويان (ايسپا) در خرداد ماه سال جاري( )1391انجام
داده است ارائه میشود .اين گرايشسنجي از ميان 1300
نفر از ساكنان تهراني انجام شده است.
همان طور كه در جدول یک مش��اهده ميشود پس از
در دسترس بودن كه شاخص ارزيابي آن بسيار مثبت است،
تنوع مارك و كيفيت كاال نيز ارزيابي مثبتتري داشتهاند،
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جدول 1ـ شاخص توزيع پاسخگويان برحسب ارزيابي آنان از كاالهاي ايراني

تا وقتي شاخص
فضاي كسب و كار
در سطح پايين و
اتالف زمان زياد
است ،تا وقتي كه
بجاي استفاده از
ابزارهايتعرفهاي،
از ابزارهاي پليسي
استفادهكنيم،
مسأله قاچاق نه
تنها حل نميشود،
كه تشديد هم
خواهد شد

ويژگي

خيلي بد

بد

متوسط

خوب

خيلي خوب

بيپاسخ

شاخص ارزيابي مثبت*

كيفيت

4/2

14/6

42/8

34/9

2/6

0/9

1/74

قيمت

8/2

28/4

31/0

30/5

0/7

1/2

0/71

شكل ظاهري و بستهبندي

6/2

20/2

31/5

39/1

1/3

1/7

1/28

تنوع مارك

4/1

18/0

24/9

43/8

3/9

5/3

1/97

در دسترس بودن

0/8

5/2

14/7

63/9

14/0

1/4

13/5

خدمات پس از فروش

20/4

22/0

21/0

27/7

1/8

7/1

0/37

ميزان مصرف انرژي

7/6

22/0

27/1

27/0

1/2

15/1

0/79

* ميزان ارزيابي مثبت از تقسیم (( × 2خيلي خوب)  +خوب) بر (( × 2خيلي بد)  +بد) به دست ميآيد.

جدول 2ـ توزيع پاسخگويان برحسب ارزيابي و مقایسه آنان از كيفيت انواع كاالهاي موجود
كاال

كاالي ايراني

كاالي چيني

كاالي خارجي (غير چيني)

بيپاسخ

پوشاك

32/4

1/2

64/9

1/5

كيف و كفش

43/8

1/4

53/2

1/6

لوازم خانگي و برقي

11/2

0/6

87/0

1/2

لوازم آرايشي و پيرايشي

17/7

0/8

72/0

9/5

لوازمبهداشتي

53/9

0/8

40/8

4/5

دخانيات

9/6

-

29/9

60/5

خودرو

16/9

0/5

76/5

6/1

لوازمالتحرير

40/8

1/5

47/1

10/6

ميانگين

28/3

0/9

58/9

11/9

جدول 3ـ ارزيابي پاسخگويان از كيفيت اقالم خوراكي ايراني و خارجي
نام كاال

ايراني

خارجي

بيپاسخ

گوشت

98/6

0/5

0/9

برنج

98/0

1/8

0/2

چاي

55/9

43/8

0/3

روغن

92/6

7/0

0/4

شكالت

43/6

50/8

5/6

آدامس

35/1

57/1

7/8

ميانگين

70/6

26/8

2/6

جدول 4ـ توزيع پاسخگويان برحسب تمايل به خريد كاالي ايراني

جهت حمايت از توليد داخلي حتي در صورت كيفيت پايينتر

تمايل

فراواني

درصد فراواني

درصدمعتبر

خيلي زياد

90

6/9

7/3

زياد

291

22/4

23/7

متوسط

281

21/6

22/9

كم

232

17/9

18/9

خيلي كم

335

25/8

27/2

بيپاسخ

69

5/4

-

جمع

1298

100/0

100/0

جدول 5ـ توزيع پاسخگويان برحسب استفاده از كاالي مصرفي ايراني يا خارجي
كاال

كاالي ايراني كاالي خارجي مصرف ندارند

مواد غذايي

98/3

1/5

-

پوشاك

68/6

30/7

-

كيف و كفش

75/3

23/8

-

لوازم خانگي و برقي

33/1

66/6

-

لوازم آرايشي و پيرايشي

42/4

51/9

4/6

لوازمبهداشتي

84/4

14/7

-

لوازمالتحرير

83/7

13/6

1/8

طال و جواهرات

91/1

5/2

2/9

ميانگين برحسب درصد فراواني

72/1

26

1/2

ميانگين برحسب درصد معتبر

73/5

26/5

-

جدول 6ـ توزيع پاسخگويان برحسب استفاده از اقالم خوراكي ايراني يا خارجي
كاال

كاالي ايراني كاالي خارجي مصرف ندارند

برنج

78/4

20/6

-

گوشت

90/0

7/6

0/5

چاي

45/1

53/5

-

روغن

97/8

1/8

0/1

شكالت

53/5

17/3

28/7

آدامس

28/8

37/8

32/7

دخانيات

9/2

10/4

80/1

كمپوت

41/5

5/8

52/2

كنسرو

61/4

1/0

36/6

كره

89/2

0/2

9/9

پنير

97/8

0/2

0/8

در حالي كه شاخص قيمت و ميزان مصرف انرژي به نسبت
منفي هس��تند ول��ي کاالی ایرانی بدترين ش��اخص را در
خدمات پس از فروش به دس��ت آورده است .از سوي ديگر
در هيچ يك از كاالهاي مورد بررس��ي(جدول  ،)2ميانگين
كساني كه كيفيت كاالهاي چيني را نسبت به ساير كاالها
باال عنوان كردهاند ،حتي به عدد دو هم نرسيده است .با این
وجود وقتی سیاست درستی اجرا نشود همین کاالهای بدون
کیفیت نبض بازار قاچاق را در دست میگیرند.
نظرات پاسخگويان درباره كيفيت مواد خوراكي توليدات
داخل كشور تفاوت چش��مگيري با ارزیابی آنان از کیفیت
س��اير كاالها دارد .هم��ان طور كه در جدول  3مش��اهده
ميش��ود در تمام اقالم خوراكي مورد بررسي جز شكالت و
آدامس ،كيفيت كاالهاي ايراني نسبت به كاالهاي خارجي
بهتر ارزيابي ش��ده است .ميانگين كساني كه كيفيت اقالم
خوراك��ي ايراني را بهتر از كاالهاي خارجي ميدانند برابر با
 70/6درصد اس��ت در حالي كه اين مي��زان براي كاالهاي
خارجي برابر با  26/8درصد ميباش��د .پاسخگويان هنگام
مواجه شدن با این پرسش که برای حمایت از تولید داخلی
ت��ا چه حد آمادگی نادیده گرفتن کیفی��ت کاالی ایرانی را
دارید ،به صراحت نشان دادهاند كه مسأله كيفيت براي آنان
اهميت دارد .از پاسخگويان پرسيده شده (جدول « )4براي
حمايت از كاالهاي داخلي تا چه حد حاضريد كاالي ايراني
استفاده كنيد؛ حتي اگر كيفيتاش نسبت به كاالي خارجي
پايينتر باش��د؟» 29/3 .درصد از پاسخگويان به ميزان زياد
و خيلي زياد و  21/6درصد به ميزان متوس��ط مايلند براي
حمايت از توليد داخلي ،كاالي ايراني استفاده نمايند43/7 .
درصد در مواجهه با اين س��وال ،گزينههاي خيلي كم و كم
را انتخاب كردهاند.
نتايج جدول  5در خصوص  8قلم كاالي مصرفي نشان
ميدهد كه اكثريت خانوارها ( )98/3بيشتر مواد غذايي مورد
ني��از خود را از محصوالت داخل��ي تأمين مينمايند68/6 .
درصد از پاس��خگويان پوشاك خود را از محصوالت داخلي
تأمين ميكنند و در مقابل  30/7درصد نيز پوش��اك خود
را از محص��والت خارج��ي موجود در ب��ازار تهيه ميكنند،
 75/3درصد از پاس��خگويان كيف و كفش ايراني اس��تفاده
ميكنند و در مقابل  23/8درصد در اين مقوله از محصوالت
خارجي استفاده ميكنند .اما نكته قابل تأملي كه در مورد
لوازم خانگي و برقي وجود دارد اين است كه  66/6درصد از
خانوارها از لوازم خانگي و برقي خارجي استفاده ميكنند .اين
در حالي است كه  33/1درصد خانوارها نيز از لوازم خانگي
و برقي داخلي استفاده ميكنند .در حال حاضر در بسياري
از حوزههاي لوازم خانگي ،برندهاي خارجي توانستهاند جاي
پاي خود را در بازار ايران محكم كرده و سهم قابل توجهي
از بازار را به خود اختصاص دهند .از برندهاي كرهاي و ژاپني
گرفته تا برندها ساير كشورها ،هر يك توانستهاند بخشي از
سهم بازار لوازم خانگي ايران را در اختيار بگيرند .طبق آمار
غير رسمي ،حدود  70درصد از بازار لوازم خانگي در دست
كش��ورهاي خارجي است كه در اين ميان طبق آمار ،سهم
كره از بقيه بيشتر است تا جايي كه يكي از اعضاي اتحاديه
توليدكنندگان لوازم خانگي درباره سهم لوازم خانگي در بازار
ايران گفته« :هم اكنون بيش از  50درصد س��هم بازار لوازم
خانگي متعلق به دو برند كرهاي است» .سهم قابل توجهي
از مصرف لوازم آرايشي و پيرايشي نيز مربوط به محصوالت
خارجي ميباشد .مطابق يافتهها 51/9 ،درصد از خانوارها از
لوازم آرايشي و پيرايشي خارجي و  42/4درصد نيز از لوازم
آرايشي و پيرايشي داخلي استفاده ميكنند .اين در حالي است

كه  4/6درصد مردم نيز از لوازم آرايشي و پيرايشي استفاده
نميكنند 84/4 .درصد از پاس��خگويان از لوازم بهداش��تي
ايراني و  14/7درصد از لوازم بهداش��تي خارجي اس��تفاده
ميكنند .همچنين  83/7درصد لوازمالتحرير داخلي و 13/6
درص��د لوازمالتحرير خارجي اس��تفاده ميكنند .همچنين
جدول فوق نشاندهنده آن است كه اكثر شهروندان از طال
و جواهرات ايراني استفاده ميكنند 91/1 .درصد پاسخگويان
از طال و جواهرات ايراني استفاده ميكنند .اين در حالي است
كه فقط  5/2درصد پاسخگويان از طال و جواهرات خارجي
استفاده ميكنند .نكته مهم ديگري كه اين يافته در اختيار
ما قرار ميدهد اين است كه فقط  3درصد از خانوارها طال و
جواهرات استفاده نميكنند .در مجموع اگر از اقالم موجود
در جدول پنج ميانگين بگيريم ،ميزان استفادهكنندگان از
اجناس ايراني برابر با  72/1درصد و ميزان استفادهكنندگان
از كاالهاي خارجي برابر با  26درصد است.
تأمل در جدول شماره  6اين نكته را خاطرنشان ميسازد
كه خانوارهاي تهراني بيشتر مواد خوراكي مورد نياز خود را
از اجناس ايراني تأمين ميكنند .يكي از مهمترين دادههاي
جدول فوق مربوط به مصرف برنج ميباشد .در حالي كه اكثر
ماركه��اي برنج ايراني قيمت باالتري نس��بت به برنجهاي
خارجي مثل هندي ،تايلندي ،پاكستاني و ...دارند .اما 78/4
درصد از پاسخگويان اعالم كردهاند كه از برنج ايراني بيشتر
اس��تفاده ميكنند .اين نتيجه شاهدي براي تأكيد خانوارها
بر اهميت كيفيت نس��بت به قيمت ميباشد .همچنين 90
درصد خانوارها در مصرف گوش��ت ،بيش��تر گوشت ايراني
استفاده ميكنند .عليرغم كش��ت گسترده چاي در داخل
كش��ور 53/5 ،درصد از خانواره��اي تهراني از چاي خارجي
استفاده ميكنند و در مقابل  45/1درصد نيز از چاي ايراني
استفاده ميكنند .براساس گزارش فائو ،ايران هر سال بيش
از  75ه��زار تن چاي معادل  280ميليون دالر وارد ميكند
كه اين رقم فقط از واردات چاي روس��يه ،امارات ،انگليس و
آمريكا كمتر است( .ايران پنجمين واردكننده بزرگ چاي در
جهان شناخته شد .فارس ).1390/3/29 ،اين در حالي است
كه مصرف چاي در ايران ،حدود  4درصد مصرف كل جهان
اس��ت .در سال  ،1388همزمان با كاهش قابل توجه واردات
به كشور در تمام اقالم ،واردات چاي نيز كاهش كمي داشت
و با ح��دود  4درصد كاه��ش ،ارزش واردات چاي فلهاي به
كش��ورمان به  27/408/626دالر رسيد .نكته مهم در مورد
آمار خانوارهايي اس��ت كه دخانيات مصرف ميكنند .طبق
نتاي��ج تحقي��ق در درون  80درص��د از خانوارهاي تهراني،
ف��ردي وجود ندارد كه دخانيات مصرف نمايند و  20درصد
از خانوارهاي تهراني نيز در درون خود فردي را كه دخانيات
مصرف ميكند دارند كه از اين ميزان  10/4درصد دخانيات
خارجي و  9/2درصد دخانيات ايراني مصرف ميكنند .طبق
نتايج مطالعهاي با حجم  24000نفر در كشور با واحد تحليل
فرد در س��ال  ،1388حدود  75درصد پاس��خگويان سيگار
مصرف نميكردند كه اين ميزان براي تهران برابر با  70درصد
بوده اس��ت .به نظر ميرسد اكثر مصرف لبنيات خانوارها از
محصوالت داخلي تأمين ميشود .نتايج پيمايش حاضر نشان
ميدهد كه  97/8درصد از پاسخگويان پنير ايراني استفاده
ميكنند .اين يافته نشاندهنده اهميت كاالي پنير در سبد
كاالي خانوارها ميباشد .همچنين  98/2درصد نيز كره ايراني
مصرف ميكنند .در مجموع اگر از اقالم خوراكي موجود در
جدول شماره  6ميانگين بگيريم ميزان استفادهكنندگان از
كاالهاي ايراني برابر با  63درصد و ميزان استفادهكنندگان از
كاالهاي خارجي برابر با  14/2درصد است.

اقتصاد سیاه  -اقتصاد سفید
فرهنگ مبارزه با قاچاق باید در اذهان مدیران جامعه نهادینه شود
فعالیتهای اقتصادی اگر به لحاظ قانونی ،مشروعیت،
اخالقی و شرعی مورد بررسی قرار گیرند و برای سهولت
گفتمان درباره این بررسی با رنگ توصیف شوند ،معموال
نم��ودار رنگی این پدیده میان طیفی از رنگ س��فید که
نماد ش��فافیت کامل فعالیت اقتصادی که همانا مشروع،
قانونی ،اخالقی و شرعی است تا رنگ سیاه که نماد غیر
مشروع و غیر قانونی و غیرشرعی است امتداد مییابد .در
میانه این دو رنگ س��فید و سیاه ،رنگ خاکستری نماد
آن دسته از فعالیتهای اقتصادی است که غیر قانونی اما
شرعی است.
در محدوده اقتصاد س��یاه ،مبادالت و فعالیتها حول
محور قاچاق مواد مخدر ،انس��ان ،اس��لحه و نظایر آن در
جریان است ،در این حوزهها که از سازمان دهی وسیعی
در سطح جهانی نیز برخوردار هستند ،گردش حجم پولی
بیش��تر از هزارمیلیارد دالر در سال تخمین زده میشود.
همه دولتها درحال مب��ارزه با این حوزه از فعالیتهای
اقتصادی هستند و کشور ما نیز از این امر مستثنی نیست
و هر س��اله هزینه سنگین انس��انی و مالی در این مبارزه
پرداخته و میپردازد.
از س��وی دیگر اما مبارزه علیه اقتصاد پنهان و قاچاق
کاالهای غی��ر قانونی ولی فاقد مش��کالت اخالقی برای
جامعه همچون سوخت ،دارو ،سیگار و نظایر آن ،مبارزه
مش��کلی است ،چراکه کس��انی که در این حوزه فعالیت

میکنند خود را محق میدانند و از نیرو و توانایی نیروی
کار از نوار مرزی کشور گرفته تا کانالهای توزیع سازمان
دهی شده در داخل کشور بهره میبرند.آنها به این علت
خود را محق میدانند که بیکاری و فقر در کشور را بهانه
کرده و استدالل میکنند که از این طریق به مرزنشینی
و استانهای فقیر کمکرسانی میکنند و در صورت قطع
این کمکها ،نیروی کار این مناطق به حوزه اقتصاد سیاه
وارد خواهند شد.
با در نظر گرفتن اس��تدالل فعالی��ن در حوزه اقتصاد
خاکستری متوجه میشویم که مبارزه با قاچاق کاال امری
پیچیده است و برای مبارزه با آن باید حوزههای اجتماعی،
فرهنگی و سیاسی نیز وارد شوند .در حال حاضر تخمین
زده میش��ود که حدودا  20تا  25درصد از فعالیتهای
اقتصادی در کشور در حوزه خاکستری متمرکز شده است
و در این حوزه هم تخمین زده میشود که حجم قاچاق
کاال در حدود  20میلیارد دالر باشد .بنابراین اگر به صورت
فایده و هزینه مبارزه با اقتصاد خاکستری را مورد بررسی
قرار دهیم میتوان استدالل کرد که ضرر مستقیم فعالیت
در زمینه قاچ��اق کاال به درآمد گمرکی کش��ور چیزی
درحدود  5میلیارد دالر است.
واقعیت این است که کشور ما به دلیل داشتن مرزهای
طوالن��ی بعضا با فقیرترین کش��ورهای جهان و به دلیل
مسائل و مشکالت مختلف در داخل کشور نمیتواند همه

توان خود را برای مبارزه با قاچاق کاال به کار گیرد.
اگر قرار باش��د اقتصاد کشور س��فید و شفاف شود و
این مدل فعالیت اقتصادی در کشورمان نهادینه شود به
آیندهنگری و برنامهریزی و س��رمایهگذاری در بلندمدت
نیاز اس��ت چراکه باید ب��ا همه ریش��ههای فرهنگی و
اقتصادی اقتصاد خاکس��تری برخورد مس��ئوالنه کرد.
درحین فرهنگسازی و تدبیر در برخورد و مداوای اقتصاد جمشيد عدالتيان
خاکس��تری نباید مبارزه با علل و مبادی اقتصاد سیاه را عضوهيات
فراموش کرد .شدت و حدت مبارزه با اقتصاد خاکستری نمايندگاناتاق
میتواند به بزرگ ش��دن اقتصاد س��یاه منجر شود .تنها تهران
راهبرد کلیدی در این مبارزه ،همراه کردن مسیر و ایجاد
تسهیالت و راهکارهایی برای ورود فعالین حوزه اقتصاد
خاکستری به اقتصاد سفید است و باید پیش از این که
هزینه فعالیت در اقتصاد خاکستری را افزایش دهیم ،راه
ورود به اقتصاد سفید و شفاف را جذاب نماییم.
بدین ترتیب میتوان نتیجه گرفت که مبارزه با قاچاق
کاال ،هرگز با بگیرو ببند به نتیجه نمیرس��د ،بلکه باید
هزینه فعالیت در اقتصاد س��فید بس��یار کمتر از اقتصاد
خاکستری شود.فرهنگ مبارزه با قاچاق نباید در سطح
بماند بلکه باید در اعماق ذهنیت جامعه نهادینه شود تا
فعالین اقتصادی و مردم حس کنند در هوای پاک اقتصاد
سفید نسبت به اقتصاد خاکستری  ،تنفس و کار کردن
چقدر عالی است.

ریشههای اقتصادی قاچاق
قاچاق کاال همچون هر پدیده اقتصادی دیگری ریشهها
و مش��وقهای منفعتطلبانه دارد .هر زمان و در هر مکان
که با قاچاق کاال روبرو هستیم بدون تردید باید به دنبال
مجموعه عللی بگردیم که وجود آنها در یک اقتصاد ،ریسک
قاچاق را برای قاچاقچیان دارای توجیه اقتصادی میکند.به
دیگر سخن آنچه برخی افراد را متقاعد میکند که دست
به اقدامی پرخطر همچون قاچاق کاال بزنند،این است که
این اقدام واجد س��ود و منفعتی است که به جان خریدن
ریسکهای باال را توجیه میکند .براین مبنا قاچاق بیش
و پیش از آنکه اقدامی مجرمانه باشد،عکسالعمل طبیعی
عدهای از انسانها در قبال وسوسه منفعت بیشتر با دور زدن
محدودیتها و پذیرفتن خطرها است و باز هم بر این اساس
است که وضع محدودیتهای بیشتر و سختگیریهای
افزونتر برای کاستن از قاچاق نه تنها نتیجه بخش نیست
بلکه پیامدهایی معکوس به دنبال دارد.
ای��ن رابطه علی و معلولی دقیقا همان نکته مغفول
ماندهای است که اگر مورد توجه دولتمردان و مسئوالن
اجرایی کشور قرار بگیرد،بی تردید سیاستگذاران بعد از
آن راهی متفاوت با تمام مسیرهایی که این سالها برای
مبارزه با قاچاق پیمودهاند ،در پیش خواهند گرفت و به
جای برخورد با معلول ،به سراغ علت خواهند رفت .سراغ
علت رفتن یعنی آیندهنگری و یافتن توجیهی اقتصادی

ک��ه قاچاق کردن را به رفت��اری اقتصادی تبدیل کرده
اس��ت .نگاهی به فراز و فروده��ای آمار تجارت خارجی
کش��ور ما ایران در دو س��الی که از آغ��از اجرای قانون
هدفمندی یارانهها گذشته و مقایسه تحلیلی این آمارها
با میزان قاچاقی که در این مدت از مرزهای کشور انجام
گرفته است ،به خوبی گویای صحت ادعای پیش گفته
خواهد بود.
به عنوان نمونه میتوان به آمار رئیس س��تاد مبارزه با
قاچاق کاال و ارز اس��تناد کرد؛ بنابر آمار این نهاد نظارتی،
ارزش کاالی قاچاق کش��ور از حدود  20میلیارد دالر در
س��ال  87به کمتر از  14میلیارد دالر در سال  91کاهش
یافته است.پرس��ش این اس��ت که عمدهترین دلیل این
تغییر معنادار چه میتواند باش��د؟ آیا غیر از این است که
ت حاملهای انرژی در داخل کشور،
افزایش چشمگیر قیم 
قاچاق این محص��والت را به خارج فاقد توجیه اقتصادی
کرده اس��ت؟ بدون شک پاسخ مثبت است .از طرف دیگر
و باز هم برمبنای آمارها و س��خنان مقامات مسئول ،طی
یک س��ال اخیر به علت افزایش قیمت ارز در ایران ،بهای
حاملهای انرژی خصوصا بنزین و گازوئیل در ایران بسیار
کمتر از کشورهای همسایه ش��ده و لذا در ماههای اخیر
قاچ��اق این دو محصول باز هم به تجارتی پررونق تبدیل
شده اس��ت .سخنان سردار احمدیمقدم ،فرمانده نیروی

انتظام��ی در دومین س��الگرد اجرای قان��ون هدفمندی
یارانهها مهر تأییدی اس��ت بر این ادعا آنجا که از  8برابر
شدن حجم کاالهای قاچاق در شهریور امسال نسبت به
زمان آغاز اجرای قانون هدفمندی خبر میدهد .اکنون با
درنظر گرفتن این آمار و ارقام سخن بر سر این است که
در شرایطی که افزایش نرخ ارز دستاوردهای هدفمندی
یارانهه��ا را تا حدود زیادی خنثی کرده و خصوصا قاچاق فاطمه دانشور
عضوهيات
را دوباره دارای توجیه اقتصادی س��اخته است ،چاره کار
نمايندگاناتاق
چیس��ت و اقدام آیندهنگرانه برای مواجهه با قاچاق کاال
چه میتواند باش��د؟ آی��ا چاره در وض��ع قوانین متعدد ،تهران
دش��وار و هراسانگیز برای واردات و صادرات است یا باید
همانگونه که بخش خصوصی دائما تکرار میکند به دنبال
تسهیل تجارت رسمی در کشور باشیم؟ بدون تردید در
وضعیت فعلی که عالوه بر تأثیر قیمت ارز بر هدفمندی
یارانهها ،تحریمهای اعمال شده علیه کشورمان نیز تجارت
بینالمللی را دس��تخوش دشواریهایی کرده است ،تنها
راهکار معقول باز کردن ریس��مانهای پیچیده ش��ده به
دس��ت فعاالن اقتصادی و تجار ایرانی است تا به وسیله
آن بتوان با استفاده از شرایط ساده و شفاف قانونی ،تمام
نیازهای کشور را از مبادی مرزی قانونی و رسمی تأمین
کرد و همچنین با اس��تفاده از فرص��ت افزایش نرخ ارز،
صادرات کشور را نیز تقویت کرد.

قاچاق علیه اقتصاد

پرونده ویژه

توفیق مجدپور
عضوهیأت
نمایندگاناتاق
تهران

اقتصاد پنهان
وقتی قواعد رسمی بازار و اقتصاد روشن و تجارت شفاف نیست
اگر برای شب و روز ،روشن و تاریکی را میشناسیم،
همین شناخت برای اقتصاد هم مطرح است .به عبارتی
اقتصاد نیز ب��ه عنوان زیرمجموع��های از «طبیعت و
جامعه» دارای نقاط روش��ن و تاری��ک و یا به عبارتی
دارای«ش��ب و روز» است .روز را مترادف با شفافیت و
شب را مترادف با پنهانی و غیرشفاف بودن فعالیتهای
اقتصادی باید درنظر گرفت.
بخش روشن ،چهره واقعی و مطلوب و هنجار یک
فعالیت اقتصاد اس��ت .این چه��ره ،تا آن هنگام که به
رفتارها و عملکردش آسیبی وارد نشود همواره بر محور
«قان��ون و اخالق» حرکت میکند .این اقتصاد ،دارای
اص��ول بازی ،قواعد و فرایندهای خاص خود اس��ت و
ت��ا آن هنگام که بر حلق��های از حلقههای «طبیعی و
اجتماعی» آن آسیبی وارد نشود ،چهره به پنهانکاری
نمیبرد .این پنهانکاری ،همان چهره شبانه و سمت
تاریک اقتصاد است.
تمامی متفکری��ن اجتماعی،این نظری��ه را قبول
دارند که مس��ایل اجتماعی ،ب��ه مانند یک «زنجیره»
هس��تند .یا بهتر گفته شود به مانند یک تخته فرش
بافته ش��ده از گرهها و رجها و خانهها هستند .حال و
چنانچه ،به یکی از حلقههای این زنجیره آسیبی وارد
شود ،در پیوستگی و همبستگی این زنجیره اختالل و
شکاف ایجاد میشود .اگر گرهای از گرههای آن تخته
ف��رش را نخکِش کنیم ،میتوان حدس زد که چه
اتفاقی خواهد افتاد ،به ترتیب ،اول رجها و بعد
خانهها آسیب میبینند و آرام آرام تمام فرش
آسیب میبیند .زنجیره و یا فرش آسیب دیده
را میتوان وصل��ه زد .اما چقدر میتوان وقت و
توان و پول و سرمایه و مدیریت را ،صرف مراقبت
از وصلهها کرد .اقدام مهم و اثربخش ،آن اقدامی
اس��ت که مانع آس��یبدیدن حلقهها و گرههای
اقتصادی ـ اجتماعی شود .مهم آن اقدامی است که
به «شفافیت» و «همبستگی» رفتارهای اقتصادی
ـ اجتماعی آس��یب نرس��اند .مهم آس��یب
ندیدن «اصول طبیعی و ناظر بر روابط
اقتصادی ـ اجتماعی» است .چرا که
موضوع��ات اقتص��ادی و اجتماعی را
نمیتوان با دیدگاههایی غیراقتصادی
و غیراجتماعی ،دستکاری کرد .معموالً
مداخلههای غیرتخصصی ،باعث شکاف
در حلقهها و گرههای همبس��تگیآور و
سیر و سلوک طبیعی رفتارهای اقتصادی
و اجتماعی میشوند.
چنانچه میدانیمتمامی کشورهایی که
مرزهای وسیع و گسترده با حوزههای«فعال»
و«اقتصاد تجاری» دارند ،س��همی از اقتصاد
س��ایه و یا اقتصاد پنهان را در اقتصادش��ان
پذیرفتهاند.به عنوان مثال ،کشورهای امریکای
التی��ن مرتبط با حوزه اقتصاد تجاری ،تا پنج و گاه تا

هفت درصد اقتصاد سایه را در کنار حجم کلی اقتصاد
روشن و آش��کار خود ،جزیی از «طبیعت» رفتارهای
تج��اری میدانند .برای آن نیز دالیل روش��نی دارند.
برخی از این دالیل ،گاه سیاس��ی ،گاه فرهنگی و گاه
ی برخی مواقع
اقتصادی هستند که در دیدگاه اقتصاد 
در حوزه اقتصاد کالن دیده میشوند و در مواقعی دیگر
در حوزه اقتصاد خرد تحلیل میشوند.
از منظ��ر فرهنگ��ی ـ اجتماع��ی اما بیش��تر به
موقعیته��ای جغرافیایی ،ش��رایط فرهن��گ کار،
فعالیتهای مرزنشینی ،پیلهوری و  ...توجه میشود.
در حوزه سیاس��ی نیز ،به نوع کنش و روابط سیاسی
کشورهایهمسایهتاکیدمیشود.اینجهتگیریهای
س��ه گانه سیاس��ی ،فرهنگی و اقتص��ادی ،در حل
مش��کالت ناشی از اقتصاد س��ایه و یا اقتصاد پنهان
فوقالعاده حایز اهمیت هس��تند .به عنوان مثال اگر
علت ش��کلگیری اقتصاد پنهان (قاچاق) ناش��ی از
اثر نهادهای حقوقی و محدودیتهای رسمی ناشی
از قوانی��ن و مقررات و نح��وه اجرای آنها در جامعه
اقتصادی باشد،به هیچوجه نمیتوان آن را با تدبیرهای
پلیس��ی و فرهنگی و اقتصادی حل و فصل کرد .به
عبارتی ،وقتی که ش��کلگیری «اقتصاد پنهان»به
دنبال اثر پیشبینی نشده یک قانون ،به هنگام تصویب
آن باش��دبسیار طبیعی خواهد بود که دست و مغز
«پنهان اقتصاد»فعال ش��ده و همچون آب که مسیر
خود را مییابد ،این راه نیز به مسیر «اقتصاد پنهان»
هدایت شود .از طرف دیگر «موقعیت جغرافیایی»و
چگونگی آن ،همچنین ،هممرز بودن با موقعیتهای
تجاری مرزی و س��واحل آبهای سرزمین ملی که
متصل به آبهای بینالمللی و جزایر و بنادر مستقل
تجاری هستند ،بر ش��کلگیری اقتصاد پنهان موثر
هستند .عالوه بر این ثبات ضعیف و نامتعادل بودن
وضعیت سیاسی و اقتصاد کشورهای همسایه نیز بر
شکلگیری اقتصاد پنهان موثر است .همسایگی و یا
برخورداری از مناطق آزاد تجاری نیز در شکلگیری
ن��وع دیگری از «اقتصاد پنه��ان» اثربخش میتواند
باش��د .با اینهمه عوامل موثر بر شکلگیری اقتصاد
پنهان بسیار متنوع هستند و بر اثر وجود همین تنوع
است که حل موضوع همیشه با مشکل مواجه است و
تنوع در «شکل ایجاد»«،شکل برخورد»و نحوه مبارزه
با اقتصاد پنهان را به شدت تحتتاثیر قرار میدهد.
در ای��ن میان ،باید به نکتههای دیگری نیز اش��اره
کرد .نکتههایی که به ش��رایط نوین و معاصر «اقتصاد
پول و بانک و گمرک » و «تولید و بازاریابی و تجارت»
مرتبط میشود .امروزه هیچ کشوری،نمیتواند جدای
از س��ازوکارهای جهان��ی ،دارای فعالیته��ای بهرهور
اقتصادی باشد .امروزه ،شرایط فعالیت در جهان معاصر،
دارای سازوکارهای تثبیت شده خاص خود است ،طبعاً
دستکاری آن همعواقبی خواهد داشت که از آن هیچ
گریزی نیس��ت.متغیر دیگر ،به موضوع اقتصاد کالن

جامعهها باز میگ��ردد .اقتصاد کالن ،فقط به بحثها
و نظریهه��ای دانش��گاهی محدود نمیش��ود .امروزه،
موضوعهایی همچون تجارت آزاد و توجه به بازاریابی و
جذب مشتری ،به عنوان یکی از عوامل موثر در رشد و
توسعه اقتصادی مطرح هستند .بر این اساس «دادوستد
در عرصه بین المللی» ،یکی از مهمترین سیاستهای
کالن اقتصادی را تشکیل میدهند .در همین ارتباط،
با اطمینان میتوان گفت اکثر کشورهایی که با پدیده
«اقتصاد پنهان» و یا «اقتصاد س��ایه» مواجه هستند،
جنبههای بس��یاری از حل مشکالت خود را ،از طریق
«اصالح سیاستهای اقتصادی» امکانپذیر میدانند.
امکانی که با بهرهمندی از رویکرد اقتصاد کالن ،عم ً
ال
راهکاری موفقیتآمیز خواهد بود.
آیا تاکنون از خود پرس��یدهایم که چرا مواد اولیه،
کاالهای واسطهای ،ماشینآالت صنعتی و یا کاالهای
س��رمایهای در فضای اقتصاد پنهان مورد دادوس��تد
ق��رار نمیگیرن��د .و ی��ا آن که چرا نوع��ی از کاالها،
فق��ط در مکانهای جغرافیای��ی خاصی ،در زیر چتر
اقتصادهای سایه و پنهان مبادله میشوند .به عنوان
مثال مبادله بنزین و گازوییل در جاهایی خاص و یا
اعضای انسانی و پوست حیوانات و گیاهان دارویی در
جاهایی دیگر ،مبادله میشوند.این نوع از مشخصهها
میتواند راهنمای بسیار خوبی برای موشکافی و تجزیه
و تحلیل باشد.در بررسی مسایل اجتماعی و از جمل ه
آنها،مسایل اقتصادی،مطالعه بر ویژگیهایی از این
دست ،هم بسیار جالب و هم دقیقاً راهگشاست .وقتی
ک ه نس��بت به «موضوع کیفیت کاالها و استاندارد»
اطالعرسانی و فرهنگ سازی صورت نگیرد و اهمیت
دقت ب��ه آن برای مصرفکنندگان کاالهای مصرفی
مختلف (کاالهای س��وپرمارکتی ،البسه و پوشاک و
کفش ،وس��ایل برقی خانگی ،لوازم آرایشی و زیبایی،
اسباببازی ،مواد خوراکی و کنسروها و آب میوهها و
نوشیدنیها و  )...تشریح نشود ،طبیعی خواهد بود که
کاالهای با کیفیت پایین و غیراستاندارد انگیزه بسیار
خوبی ب��رای راهیافتن به کش��ورها ،از طریق اقتصاد
پنهان (قاچ��اق) پیدا میکند .ناآش��نایی با موضوع
کیفیت و اس��تاندارد و فرهنگ نش��دن این رفتار که
حتماً کاالهای مصرفی را از آن دسته از کاالها انتخاب
کنیم که استاندارد و با کیفیت باشند ،نقطه کور خوبی
برای عرضه کاالها از مس��یر اقتصاد پنهان میشود.
نکت��ه دیگر آنکه چنانچه تولید لباس و پوش��اک و
کفش و اقالم دیگری از این دس��ت ،در کش��ور گران
تمام ش��ود وعالوه بر گران بودن از جلوههای زیبایی
در ط��رح و رن��گ و برازندگی س��نی و  ...نیز بیبهره
باشد ،این نیز به انگیزهای تبدیل میشود که ظرفیت
ریسک را برای فعاالن اقتصاد پنهان (قاچاق) ارزشمند
میسازد .چرا که فعاالن این بازار میتوانند با تهیه و
خرید کاالهایی از این دس��ت آن هم به صورت ارزان
و بدون رعایت تش��ریفات گمرکی ،ب��ازار تقاضا را با

مانعی برای رشد اقتصادی
تاملی درعلل و عوامل قاچاق کاال
و میل مردم به مصرف کاالی خارجی

مرسل صدیق
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

تا وقتی خانه ما
از کاالی خارجی
پر باشد و از تولید
داخلی مصرف
منطقیدرمیان
نباشد  ،نه صنعت
کشور ما پیشرفت
خواهد کرد و نه
توسعه در کشور
ما شکل خواهد
گرفت

نگر
آینده

پدیده قاچ��اق به عنوان معضلی مهم و چالشآفرین
در فرایند اقتصادی یک کش��ور محس��وب میشود
و متاس��فانه ام��روزه از نظر تن��وع ،کیفیت و کمیت
پیشرفت قابل توجهی نسبت به گذشته داشته و در
تمام شئون اجتماعی تاثیر گذاشتهاست.تا قبل از این
موارد قاچاق شامل موادمخدر ،کاالی گمرکی ،اشیاء
عتیقه و اسلحه بوده ولی امروزه قاچاق انسان ،اعضای
بدن انسان ،قاچاق نوار ،فیلم ،عکس ،اسالید ،ماهواره،
مواد رادیواکتیو را نیز شامل میشود .چنانچه میدانیم
استکبار جهانی به دلیل به خطر افتادن منافعش در
ایران که ذخایر دنیا در آن قرار دارد همواره در اندیشه
توطئه علیه آن بوده و هس��ت .بنابراین قاچاق کاال و
ترویج فرهنگ اس��تفاده از کاالی خارجی با هدف به
چالش کش��اندن اقتدار اقتصادی ایران بهویژه بعد از
ناکارآم��د بودن تحریمها یک��ی از توطئهها و جنگ
نرم دشمن علیه کشور است تا درنتیجه آن بیکاری،
عدم س��رمایهگذاری ،ناامنی اقتصادی و عدم تولید را
جایگزین کند که متاسفانه به دلیل عدم حساسیت
مسئولین در س��نوات گذشته باید گفت قاچاق کاال
در ای��ران قبل از اینکه یک پدیده مخرب و خطرناک
اقتصادی باش��د یکی از توطئهها و جنگ نرم دشمن
علیه ایران اس��ت .کاالی قاچاق یعنی جابجایی کاال
بدون تشریفات قانونی و پرداخت حق و حقوق دولت
که متاسفانه در حال حاضر یک چهارم میزان واردات
را تشکیل میدهد .قاچاق کاال براساس میزان تقاضا و
کشش بازار از ناحیه شبکهها و عناصر و عوامل فعال
در این شبکهها و به صورت غیرقانونی شکل میگیرد.
علل و عوامل قاچاق کاال و میل مردم به مصرف کاالی
خارجی را میتوان در موارد زیر بر شمرد:
 -1بیکاری و محرومیت ساکنان نقاط مرزی.
 -2تنوع کاالی خارجی.
 -3کیفیت باالتر کاالی خارجی.
 -4سودآوری قاچاق در استان و کشور.

 -5ارزان بودن قیمت کاالی خارجی.
 -6همس��ایگی با کشورهای بیثبات و دارای اقتصاد
نامتعادل.
مضافاً اینکه ع��دم رقابت تولیدات داخل با کاالی
خارج��ی با توجه به مزیتهای فوقالذکر و باال بودن
هزینههای تولید به منظور تولید کیفی را میتوان از
عوامل شکلگیری قاچاق دانس��ت .قاچاق کاال یک
حرف ه کاذب ،آس��ان ،س��ودآور و کم هزینه است .در
حال حاضر بیش��ترین کاالی قاچاق را لوازم آرایشی
و بهداشتی ،سوخت و در اولویت بعدی پوشاک،لوازم
خانگی ،گوش��ی تلفن و دام زنده تش��کیل میدهد.
پیش��نهادها و راهکاریی که برای مبارزه با این پدیده
شوم اقتصادی به نظر میرسند عبارتند از؛
 -1تدوین س��ند ملی راهبردی ب��ه منظور پیریزی
برنامههای جامع و ترسیم مسیر پیش روی مبارزه با
قاچاق کاال و ارز.
 -2تصوی��ب نهایی قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز با
توجه ب��ه ابهامات و قدمت قانون فعلی که مربوط به
سال  1312یعنی حدود  70سال پیش است.
 -3پیشگیری جدی از مدگرایی و اسراف و تجملگرایی
و تشریفات زائد و آشنا ساختن مردم به سیره عملی
بزرگان در زمینه الگوی مصرف و رویه خرج کردن با
تشکیلبسیجویژهمتشکلازفرهنگیان،مبلغین،علما
و نخبگان برای نهادینه کردن فرهنگ صرفهجویی.
 -4کنترل تبلیغات رسانهها و جراید و مطبوعات برای
استفاده نامطلوب از سرمایههای ملی.
 -5برنامهریزی درس��ی و تدوین کتابهای آموزشی
ب��رای مقاطع مختلف تحصیل��ی در زمینه اقتصاد و
صرفهجویی.
چراکه تا وقتی خانه ما از کاالی خارجی پر باش��د
و از تولید داخل مصرف منطقی درمیان نباش��د  ،نه
صنعت ما پیش��رفت خواهد کرد و نه توس��عه شکل
خواهد گرفت.
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عرض��ه کاالی مد روز ،متنوع و با رنگ و طراحی زیبا
تامین نمایند .فعاالن تجارت و اقتصاد پنهان ،به خوبی
اطمین��ان دارند که جامعه هدف آنان ،خواهان خرید
کاالیی هس��تند که ارزان باشد و نرخ تورمی نداشته
باشد .دستمزد باالی کارگر و ماشینآالت ،هزینههای
تولید و تهیه مواد اولیه و بس��یاری متغیرهای دیگر،
به سختی میتواند ،محصولی نزدیک به قدرت خرید
مصرفکنندگان تولید کند .در حالی که در چارچوب
فعالیته��ای تجاری متعلق به ی��ک اقتصاد پنهان،
«کاالها» بدون هیچ تش��ریفات هزین هبَر و در طیف
گستردهای از قیمت ،که به راحتی میتوانند تمامی
متقاضیان و با هر نوع درآمد و س��لیقهای را پوشش
دهند ،وارد بازار ش��وند .موضوع حس��اس دیگری نیز
که در این میان مطرح میش��ود ،مساله شرایط کالن
اقتصادی کشورهاست .اگر در اقتصاد جامعهای ،توزیع
ناعادالن��ه درآمد و نرخ بیکاری ب��اال و در نقطه مقابل
آن ،راهاندازی کسب و کار نو به سختی صورت پذیرد،
طبیعی اس��ت که برون رف��ت از این وضعیت ،در یک
رفتار حداقلی ،مایل به انتخاب راهکاری اس��ت که او را
به این چالشهای اداری و هزینهبر و وقتگیر نیندازد.
طبعاً انتخاب فرد در انتخاب بازار قاچاق و اقتصاد پنهان
مورد تایید هیچکس نیست اما این راه ،راهی است که
دارای ریسک با ارزش و انگیزه برای تحقق آن است.
مبتن��ی بر جمع م��واردی که ذکر ش��د«،اقتصاد
پنهان» را میتوان اینگونه دید :رفتاری اس��ت خارج
از قواعد رس��می بازار و اقتصاد روشن و تجارت شفاف
و عملکردی اس��ت که زمینههای اقتصادی و قانونی،
همچنین وجود عوامل دیگری چون مسایل فرهنگی،
اجتماعی ،اقتصادی ،جغرافیایی ب��ه وجود آورنده آن
هستند .اینها همه نشان میدهند که مسایل اجتماعی
چگونه به مانند حلقههای یک زنجیره ،به هم مرتبط
و متصل هس��تند .به عبارتی ،هیچ مساله اجتماعی را
نمیتوان یافت که با دهها مساله و موضوع دیگر ،ارتباط
نداشته باش��د .میتوان به نکاتی توجه کرد و آنها را
مورد بررس��ی قرار داد .به عنوان مثال بررس��ی کرد و
دید که آیا بین «اصالح نرخ تعرفه کاالهای وارداتی» و
«کاهش قاچاق» رابطهای معنادار وجود دارد یا خیر؟اما
آنچه که برای برنامهریزان اقتصادی مهم است ،تاکید بر
اصالح سیاس��تهای اقتصادی ،اصالح نرخ تعرفه کاال
و اصالح سیاس��تهای اطالعاتی نظام بانکی ،گمرکی
و مالیاتی اس��ت و تا اینها ،مورد بازنگری قرار نگیرند،
اصالح هیچ رفتاری را بین فعاالن حوزه اقتصاد پنهان
نمیتوان انتظار داشت .کارشناسان تاکید میکنند که
برای فعال شدن اقتصاد آشکار و کمرنگ شدن نقش
اقتصاد پنهان ،ضرورت دارد تا سیاستهای اطالعاتی
بانکی ،گمرکی و مالیاتی کنار هم قرار گیرند .منبعث
از این نکته الزم اس��ت تا مس��یرهای قانونی صادرات
و واردات کاال و محصوالت ،کام ً
ال روان ش��وند .بر امر
کیفیتگرایی و اس��تاندارد و فرهنگس��ازی در این
باره تاکید و پافشاری صورت پذیرد و زنجیره گردش
اطالعات و چرخه اطالعات اقتصادی و گردش پول و
کاال به صورت پایدار همواره برقرار باش��د و بزرگترین
موضوع در این مورد وجود قوانین مالیاتی دستو پاگیر
فعاالن اقتصادی است که بدون بهرهگیری از مشاورت
ب��ا آنها تدوین ش��دهاند که امید اس��ت توجه خاصی
مبذول گردد.
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قاچاق علیه اقتصاد

پرونده ویژه

مبارزه با قاچاق ،راهحل اقتصادی دارد

بررسی راهحلهای مبارزه با قاچاق در میزگرد «آیندهنگر» با حضور
محسن بهرامی ارضاقدس ،مسعود دانشمند و عبدالمجید اجتهادی

نگر
آینده
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عکس :امید ایرانمهر

عظیم محمودآبادی :قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز قانونی اس�ت که بیش
از  79سال پیش نوشته شد .اما قرار است به زودی قانون جدیدی جایگزین
این قانون که در س�ال  1312تصویب ش�ده ،بش�ود .در اینکه قاچاق یکی از
مهمترین معضالت اقتصادی امروز ما اس�ت کس�ی تردید ندارد اما اختالف
نظر دولت ،بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی وقتی نمایان میشود که
بح�ث از نحوه برخورد و مقابله با این پدیده ش�وم اقتصادی به میان میآید.
در میزگرد «آیندهنگر» از سید عبدالمجید اجتهادی مدیرکل مبارزه با قاچاق
کاال و ارز سازمان تعزیرات حکومتی ،محسن بهرامی ارضاقدس و همچنین
مسعود دانشمند که هر دو از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و
در ابتدا خواهش میکن�م تعریفی از «قاچاق» به
عنوان ی�ک ضایعه اقتصادی ارائه دهید تا بدانیم
مشخصا در مورد چه چیزی قرار است بحث کنیم.
اهمیت تعری�ف قاچاق از آن جهت اس�ت که در
برخ�ی موارد کاالهایی با حجم وس�یع به صورت
غیرقانونی اما بدون هیچگونه پنهانکاری و حتی
به قول یکی از نمایندگان مجلس از مرزهای قانونی
وارد کش�ور میشوند و این همان چیزی است که
برخیها معتقدند دیگر نام این پدیده را نمیتوان
قاچاق گذاشت.
دانش�مند :طبق قانون گمرکی هر کاالیی که اظهار

گمرکی نشود به عنوان کاالی قاچاق محسوب میشود
ولو اینکه آن کاال ،صددرصد مجاز و از کاالهای اساسی
نظیر گندم باشد.
بهرام�ی :اگر بخواهی��م کاملتر بگوییم باید گفت هر
کاالیی که بدون تش��ریفات قانونی از مرز کشور عبور
کند به عنوان کاالی قاچاق محس��وب میش��ود که
درواقع اظهار گمرکی مورد اش��اره آقای دانشمند نیز
یکی از موارد این تشریفات قانونی است .اما اینکه تا کجا
این تلقی وجود دارد محل بحث است .برخی معتقدند
کاالهایی که تشریفات قانونی را طی نکردهاند تنها در
مرزها قاچاق تلقی میشوند .برخی دیگر محدوده آن را
فراتر میدانند .چنانچه تعبیری که مقام معظم رهبری
در دولت قبلی فرمودند این بود که محدوده قاچاق را از
پیش از مرزها تا بازار عرضه دانستند .حاال باز خود این
ی میگویند
فرمایش هم محل بحث است چرا که برخ 
«تا» در فرمایشات ایشان یعنی این فرایند شامل بازار
عرضه نمیش��ود اما برخی معتقدند ک��ه آن را هم در
برمیگیرد.
البته طبق قانون قبلی یعنی قانونی که هنوز هم
اعتبار و در دستور کار اجرایی قرار دارد محدوده
قاچاق تنها محدود به مرزها بود و به صراحت گفته
ش�ده بود اگر ه�ر کاالی قاچاقی به هر ترتیبی از
مرز گذشت دیگر به عنوان قاچاق تلقی نمیشود.
آقای اجتهادی درست میگویم؟
اجتهادی :اجازه بدهید من قبل از پاسخ به سئوال شما

آقای بهرامی ش�ما بفرمایید که بیش اظهاری که
آقای اجتهادی به آن اشاره کردند چیست و با چه
انگیزههایی این کار انجام میشود؟
بهرامی :ببینید هر زمان که بین نرخ ارز دولتی با نرخ

ارز در بازار آزاد اختالف ایجاد میشود برای کسانی که
به امر تجارت خارجی به ویژه در زمینه واردات مشغول
هستند مقرون به صرفه است که ارز را از شبکه بانکی
به بهانه خری��دن کاال دریافت کنند و بعد در بانک به
قیمتی باالتر از قیمت خرید که قیمت واقعی است ارز
تهیه کنن��د در حالی که کاال را ارزانتر خریدهاند .این
اتفاق محتمل است؛ اما توجه داشته باشید آن زمانی
که نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز دولتی اختالف معناداری
با هم نداش��تند گمرک هم ادعای بی��ش اظهاری از
جانب برخی تاجران را مطرح نمیکرد .اما االن که نرخ
ارز مرج��ع ه��زار و  226تومان ،ن��رخ مبادله ای آن 2
ه��زار و  500تومان و نرخ ب��ازار آزاد آن حدود  3هزار
و  200تومان اس��ت این مسائل مطرح میشود .حاال
یک واردکننده ممکن است کاالیی که  100دالر ارزش
دارد را  120دالر اظهار کند تا به اندازه مابه التفاوت ارز
مرجع تا ارز مبادلهای یا بازار آزاد سود کند.

مسعود دانشمند:
اگر بخواهیم برای
مقابله واقعی با
پدیده قاچاق
کاال راهکاری
آیندهنگرانه
پیشنهاددهیم
در اولین قدم باید
تماممعافیتهای
مالیاتی نهادها و
سازمانهایدولتی
را حذف کنیم.

البته تاجر به میزانی که برای واردات ارز میگیرد
بای�د مالیات و حق�وق و عوارض گم�رک و غیره
پرداخ�ت کند .آیا با این وج�ود برای او مقرون به
صرفه است که بیش اظهاری کند ولی در عین حال
از ارز دولتی بیشتر برخوردار شود؟
بهرامی :درست است .در عین حال که این تاجر باید

بیش از آنچه وارد کرده عوارض بپردازد – به دلیل بیش
اظهاری که کرده است -اما باز هم آن مابه التفاوت نرخ
ارز مرجع یا مبادلهای و نرخ بازار آزاد آن
برای او مقرون به صرفه خواهد بود.
درواقع این فساد جدیدی است که
به واس�طه چند نرخی ش�دن ارز
مجددا به مفاس�د قبلی تجارت
افزوده شده است؟
بهرامی:یقیناهمینطوراست.بنابراین

اصلیترین دلیل بیش اظهاری همان
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گمرکی است .این عدم رعایت هم تنها به لحاظ حقوق
و عوارض گمرکی نیس��ت .چرا که برای برخی کاالها
در این خصوص معافیتهایی در نظر گرفته ش��ده و
مثال شمش طال یکی از انواع کاالهایی است که شامل
معافیت از حقوق و عوارض گمرکی میشود .از طرف
دیگر پرداخت حقوق و عوارض گمرکی نیز تنها یکی
از تشریفات گمرکی است چراکه در تشریفات گمرکی
بحثهایی از قبیل مس��اله اس��تاندارد ،بهداشت (در
خصوص مواد خوراکی و کاالهای آرایشی و بهداشتی)
و غیره نیز مطرح اس��ت .حتی در مورد کاالیی مانند
ش��مش طال که از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی
معاف است باز هم باید بانک مرکزی اطالع داشته باشد
که چه حجمی از طال و با چه کیفیتی وارد کشور و یا از
آن خارج شده است .بنابراین تعریف تشریفات گمرکی
مطلقا محدود به پرداخت ع��وارض و حقوق گمرکی
نیست .نکته دیگری که اینجا الزم میدانم به آن اشاره
کنم قانون مربوط به امور گمرکی اس��ت که در سال
 90لغو شد؛ این قانون درواقع یکسانسازی تشریفات
گمرک��ی کاالهای ورودی و خروجی بود .اتفاقا بنده با
نسخ این ماده واحده که در سال  83در مجلس تصویب
شده بود خیلی مخالف بودم .دلیل مخالفتم هم این بود
که آن قانون جامع تمام موارد بود .اوال هیچ استثنایی
برای هیچ کاالیی قائل نمیشد .همانطور که شما هم
در سئوال اول خودتان به اظهارات سخنگوی کمیسیون
اقتصادی مجلس اش��اره کردید ما متاسفانه در کشور
قاچاق رسمی هم داریم .یعنی از خود گمرک و برخی
اسکلههای ویژه بعضا شاهد ورود کاالها به صورت غیر
قانونی هستیم .اما همه این نوع واردات ممنوعه ویژگی
اصلیشان عدم رعایت تشریفات گمرکی است .حاال یک
بار هست که طرف کاالی خودش را اظهار نمیکند و
کاالی خود را به صورت پنهانی وارد کش��ور میکند.
یعنی گرچه از گمرک گذشته اما تشریفات آن را انجام
نداده است .از سوی دیگر گاهی تشریفات گمرکی انجام
میشود اما به صورت ناقص و مثال شخص برای واردات
کااله��ای خود از گمرک کم اظه��اری میکند .اخیرا
هم شاهد بیش اظهاری هستیم یعنی فردی به دلیل
مسائل ارزی که بعدا به آن خواهیم پرداخت بیش از آن
حجم کاالیی که وارد کرده را اظهار میکند .اما
درخصوص سئوال شما باید بگویم که در
قانونگمرکی«،قاچاق»تنهامحدود
به ورود و خروج کاال میشود؛ جایی
هم ک��ه ورود و خروج مصداق پیدا
میکن��د همان مرز اس��ت .اما طبق
قان��ون جدید آنچه مهم اس��ت
اینکه کاالیی بدون تش��ریفات

گمرکی وارد کشور شده باشد .به بیان دیگر کاالیی که
تشریفات گمرکی را رعایت نکرده باشد از همان مرزی
که وارد شده قاچاق محسوب میشود و تا مرحلهای که
در کشور کشف ش��ود را در بر میگیرد و به اصطالح
«جرم مس��تمر» اس��ت .این همان چیزی است که با
فرمایش مقام معظم رهبری هم انطباق دارد و قاچاق
شامل هر کاالیی که به صورت غیر قانونی وارد کشور
ش��ده از پیش از مب��ادی ورودی تا محل عرضه آن را
شامل میشود.
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ابت��دا عرض کنم که در بحث قاچاق هم آقای بهرامی
و هم آقای دانش��مند توضیحات خیلی خوبی را ارائه
کردند و من همینج��ا باید بگویم ای کاش بعضی از
همکاران قضایی ما به همین میزان تعریف از «قاچاق»
توجه میکردند .توجه داشته باشید که وقتی از قاچاق
صحبت میکنی��م درواقع در م��ورد اقتصاد پنهان یا
اقتصاد زیر زمینی صحبت میکنیم که تنها بخش��ی
از آن قاچاق کاال اس��ت .همانطور که آقایان فرمودند
مهمترین ویژگی کاالی قاچاق عدم رعایت تشریفات

معادن تهران هستند دعوت کردیم تا در خصوص وضعیت قاچاق و راهکارهای
مقابله با آن به بحث و تبادل نظر بپردازند .اجتهادی معتقد است طرح برچسب
ش�بنم اگر به درستی اجرایی شود میتواند تخلفات را کاهش دهد و قاچاق
را ب�ا محدودیتهای زیادی مواجه کند .بهرامی ارضاقدس معتقد اس�ت که
پایین بودن و غیر واقعی بودن نرخ ارز در گذشته باعث انگیزه قاچاق در ابعاد
گسترده شده که االن هم مقابله با آن به این راحتیها نیست .او همچنین چند
نرخی بودن ارز را از مهمترین عواملی میداند که به افزایش قاچاق در شرایط
فعلی انجامیده است .دانشمند نیز شفافیت سیستمی در تمامی معامالت را
راهکار مقابله با قاچاق و هر نوع فساد اقتصادی دیگر میداند.
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پرونده ویژه

اختالف میان چند نرخ ارز اس��ت و ما باید به س��مت
یکسانس��ازی نرخ ارز حرکت کنیم که تکلیف دولت
در برنامههای س��وم ،چهارم و پنجم توس��عه بوده اما
متاسفانه دولت به هر دلیل از انجام این تکلیف قانونی
خود خواسته یا ناخواس��ته ناتوان بوده است .حاال در
ش��رایطی که اختالف چندانی میان نرخ ارز مرجع و
نرخ بازار آزاد آن نبود برخی از تاجران راغب بودند کم
اظهاری کنند تا رقم کمتری را برای حقوق و عوارض
گمرکی پرداخت کنند.

البته فک�ر نمی کنم بح�ث کم اظه�اری و بیش
اظهاری چندان در مقوله قاچاق بگنجد.
بهرامی :اتفاقا این موضوع دقیقا نوعی از قاچاق است.

همانطور که آقای دکتر اجتهادی هم اش��اره کردند ما
اگر صرفا بگوییم که قاچاق مربوط به کاالهایی است که
از طریق گمرک وارد کش��ور نشدهاند ،این یک تعریف
خیلی محدود از قاچاق است .اما وقتی میگوییم قاچاق
کاالیی است که تشریفات قانونی و تشریفات گمرکی را
رعایت نکرده باشد مساله کم اظهاری و بیش اظهاری
هم در مقوله قاچاق میگنجد .چراکه کاالیی که 100
دالر خریداری ش��ده را نبای��د  120دالر و یا  80دالر
اظهار کرد.
دانشمند :اتفاقا یکی از قوانین گمرکی این است که ارائه
اسناد غیر واقعی جرم است.
بهرامی :درواقع ارائه اسناد غیر واقعی از مصادیق قاچاق
است.
از ای�ن جهت میگوی�م با بحث قاچ�اق متفاوت
اس�ت که به هر حال بیش اظهاری یا کم اظهاری
در پوش�ش یک تج�ارت کامال رس�می و قانونی
انجام میشود .یعنی تاجری هست که به صورت
قانونی فعالیت میکند اما در خصوص اظهار ارزش
کاالهای خود ممکن اس�ت تخلفاتی کرده باش�د
و این مس�اله به نظر میرس�د با «قاچاق» اساسا
متفاوت باشد .ضمن اینکه مگر تشخیص صحت و
سقم اظهارات واردکنندگان برای بازرسان گمرک
خیلی دشوار است؟
اجته�ادی :در قانون بحث انضب��اط اقتصادی مطرح

است .مهم این اس��ت که چرا تا قبل از تغییر نرخ ارز
چنین مسائل و اشتباهاتی درخصوص بیش اظهاری
پیش نمیآمد؟ پس توجه داشته باشید آنچه در بیش
اظهاری یا کم اظهاری مهم است این است که به یک
ناهنجاری اقتصادی انجامیده است.
دانشمند :به نظرمن از آنجایی که معامالت ما غیر شفاف
است زمینه برای به وجود آمدن چنین تحرکاتی ایجاد
میش��ود .به نظر من اگر شفافیت در اقتصاد ما باشد
زمین��های برای بروز تخلف هم به وجود نمیآید .یکی
از مشکالت ما در این خصوص این است که معامالت
ما متاس��فانه فاقد شناسنامه است .هرچقدر معامالت
ش��فافتر و به طور سیس��تماتیکتر انجام شود و هر
خرید و فروشی مستند به فاکتور باشد حتما تخلفات به
مراتب کمتری بروز خواهند کرد .در کشورهای اروپایی
اگر بخواهید کاالیی بیش از دویس��ت ،سیصد یورو را
خریداری کنید حتما باید از طریق سیستم بانکی انجام
شود و چنین خریدی از طریق پرداخت نقدی در آنجا
امکانپذیر نیست .حاال برگردیم به بحث قاچاق که باز
ه��م تاکید میکنم به نظر من این عارضه اقتصادی از
نتایج عدم ش��فافیت اس��ت .من فکر میکنم مقایسه

میان میزان قاچاق در کشور ما با کشورهایی که طرف
قاچاق ما هستند میتواند نشان دهنده وضعیت ما در
این خصوص باشند .یعنی ببینیم مثال از امارات چقدر
کاال برای ایران به صورت قاچاق خارج شده و چقدر از
آن میزان وارد کش��ور ما ش��ده است .این مساله از آن
جهت مهم است که همه کاالهایی که از طریق قاچاق
از امارات وارد کش��ور ما ش��ده از آن طرف به صورت
قانونی خارج شده است.

یعنی خیلی از کااله�ا از امارات به صورت قانونی
خارج میش�وند اما از طریق قاچاق وارد کشور ما
میشوند؟
دانش�مند :دقیقا .اما مس��اله این است که حتما برای

فروش این کاالها در بازار داخلی ما زمینه وجود داشته
ک��ه آنها به صورت قاچاق وارد ش��دهاند .آماری که در
مورد قاچاق در کشور ما گفته میشود رقمهای بسیار
بزرگی هستند و حتی نوزده و بیست میلیارد دالر در
سال هم گفته شده است .اما وقتی ما به حجم کاالهای
وارداتی نگاه میکنیم که چیزی حدود هشتاد میلیارد
دالر اس��ت میبینیم عدد  20میلیارد دالر قاچاق در
این حجم خیلی باال است .حاال دقت داشته باشید اگر
متوسط تعرفه ما چیزی حدود  27درصد گمرکی است
میبینیم که حداقل چیزی حدود  13درصد حقوق و
عوارض دولت پرداخت نش��ده است .این یعنی درآمد
دولت کم میشود و از پی آن اتکای دولت به درآمدهای
نفتی باال میرود.

از مهمترین روشهای مبارزه با قاچاق در دنیا باال
بردن ریس�ک قاچاق از سویی و افزایش سهولت
تج�ارت قانون�ی و همچنین ارائه تس�هیالت به
تاجران رس�می از سوی دیگر اس�ت .اما پیش از
آغاز میزگرد در صحبتی که با آقای بهرامی داشتم
ایشان میگفتند شرایط برای بازرگانان ایرانی به
قدری دشوار شده که هر کسی را ممکن است به
فکر قاچاق و تخلفاتی از قبیل پرداخت رش�وه و
غیره بیاندازد .چرا چنین وضعیتی به وجود آمده
است؟
اجته�ادی :اینج��ا این س��ئوال مطرح اس��ت که آیا

سیاس��تهای اقتصادی ما در خدمت مبارزه با قاچاق
هست یا نه؟ که البته پرداختن به این سئوال در حیطه
تخصصی آقایان بهرامی و دانش��مند است .اما نکتهای
که من میتوانم در این مورد بگویم این است که وقتی
پروندههایی را در ستاد ،مورد بررسی قرار میدهیم بعضا
با اعتراضهایی مواجه میشویم و از معترضان به احکام
صادر شده همین چیزهایی را میشنویم که شما االن
مطرح کردید .یعنی خیلی از افرادی که به عنوان متهم
و یا محکوم به م��ا مراجعه میکنند عمدتا میگویند
قوانین ،مقررات و س��ختگیریها ما را به این مس��یر
رهنمون کرده اس��ت .من هم معتقدم خیلی وقتها
تعرفهگذاریهای دولت باعث تشدید قاچاق میشود.
برای نمونه وقتی نرخ تعرفه گوشی موبایل را  60درصد
تعیین کردند در نتیج��ه کل بازار موبایل داخلی ما را
گوشیهای قاچاق پر کرد.
بهرامی :یعنی در ش��رایطی که ما دارای تولید داخلی
نیستیم ،از آن طرف  2اپراتور را آوردهایم که میخواهند
میلیونها س��یم کارت تولید و واگذار کنند – درواقع
واگ��ذار کردهاند -بعد برای کاالیی ک��ه دارای چنین
بازاری در داخل اس��ت  60درصد تعرفه درنظر گرفته

میش��ود .آن هم کاالیی کم حجم با حملونقل آسان
که برای قاچاق بسیار مناسب است.

یعن�ی این تعرفهگ�ذاری ،اوال هیچ منفعتی برای
تولید داخلی ندش�ته ،ثانیا به تجارت و بازرگانی
ما لطمه زده ،به افزایش قاچاق منجر شده و عمال
درآمد دولت از این ناحیه را به دلیل واگذاری بازار
آن به طور کامل به قاچاق نیز کاهش داده است؟
بهرامی :دقیقا همینطور است.
اجتهادی :اما نکتهای که اینجا مهم اس��ت اینکه این

تصمیم دیگر اثر خودش را گذاشته است .یعنی وقتی
تعرف��ه  60درصدی تعیین ش��د اوال واردات رس��می
متوقف میشود و یا فروشنده  100گوشی همراه را به
صورت رسمی و هزاران گوشی را در پوشش اسناد آن
 100عدد به صورت قاچاق وارد میکند.
دانشمند :این تصمیمی بود که سال  85گرفته شد و
من در آن زمان به معاون وزیر صنایع عرض کردم این
تصمیمگیری اشتباه اس��ت .من همان زمان از ایشان
پرسیدم که در همین چهار ،پنج ماهه اخیر چند سیم
کارت صادر شده است؟ ایشان گفتند حدود  2میلیون
و اندی س��یم کارت صادر ش��ده اس��ت .بعد از ایشان
پرسیدم چه تعداد گوشی موبایل به صورت رسمی وارد
شده است؟ ایشان گفتند نزدیک به هفتاد هزار گوشی
هم رسما وارد شده است .من از معاون وزیر پرسیدم آیا
بقیه آن  2میلیون و خردهای سیم کارت بدون استفاده
نزد افراد مانده یا این مس��اله میتواند نش��ان دهد که
مابقی تقاضای بازار موبایل از طریق قاچاق تامین شده
است .بعد از این بحثها و آمارهای منطقی ایشان قبول
کردند که تعرفه را  25درصد کنند .بنابراین الزم است
برای هر تصمیم اقتصادی ابتدا تمام ابعاد و زوایای آن
مورد بررسی قرار گرفته شود که به نظرم یکی از راههای
آن نظرخواهی و مش��ورت با اتاق بازرگانی و صنایع و
معادن است .اجازه بدهید من همینجا نکتهای را عرض
کنم تا واقعا بخشی از مشکالت تجارت رسمی و قانونی
گفته شود .االن اگر بخواهم برای یکی از ماشینآالت،
قطع��های را وارد کنم که کارگر پای آن ایس��تاده ولی
به دلیل نداشتن و یا معیوب بودن آن قطعه نمیتواند
کار کند حقیقتا راه دش��واری در پیش خواهم داشت.
حاال تصور کنید کارگر و مواد اولیه پای دستگاه مانده،
تعهدات تولیدکننده به خریداران و مش��تریانش هم
معلق است و من هم به عنوان بازرگان میخواهم قطعه
مورد نیاز را وارد کنم .اول باید به سازمان توسعه تجارت
مراجع��ه کنم تا بعد از کلی ب��اال و پایین کردن اجازه
واردات آن قطع��ه را به من بدهن��د .بعد از اینکه آنجا
توانستم کسب اجازه کنم تازه باید به اتاق مبادالت بروم
تا ارز مورد نیازم را تامین کنم ،بعد از آن باید به بانک
عامل بروم و آنجا هم به من میگویند تقاضای ش��ما
باشد تا بانک مرکزی ارز بدهد .میگویم به من السی
بدهید تا خودم از ب��ازار ،ارز مورد نیازم را تامین کنم،
آنجا به من خواهند گفت که بانک مرکزی گفته حق
ندارند تا قبل از اینکه ارز در اختیارشان قرار داده شود
برای کسی السی باز کنند .این فرایند را وقتی میبینم
مجبور میشوم که از بانک عامل بیرون بیایم و با یک
تلفن برای واردات قاچاق اقدام کنم .االن سازمانهایی
در حواش��ی جنوبی خلیج فارس به وجود آمدهاند که
میگویند مبلغ جنس را با فالن درصد اضافه پرداخت
ک��ن تا ما کاالیی را که خریداری ک��ردهای به صورت

این قضیه مشخصا مربوط به چه سالی است؟

بهرامی :سال های  79و 80؛ در دوره قبلی ستاد مبارزه
با قاچاق کاال و ارز و زمانی که آقای قالیباف رییس ستاد
و نماینده ویژه رییس جمهور بودند ما هم واردات چای
و هم سیگار را آزاد کردیم .اما واردات آن را ساماندهی
کردیم و گفتی��م برای واردات هر کیلو چای باید هزار
توم��ان حقوق و ع��وارض پرداخت کنند و ما این پول
را هزینه اصالح باغات چای کنیم و کارخانههای چای
که فرسوده ش��ده را ترمیم کنیم .در مورد سیگار نیز
همینطور بود .نتیجهای که اینجا میخواهم بگیرم این
اس��ت که یکی از علل افزایش قاچاق تعرفههای غیر
منطقی و بعد هم پایین نگه داشتن نرخ ارز بود .بنده و
آقای دکتر معصومی از سال  80میگفتیم دالری که
ش��ما روی قیمت هزار تومان نگه داشتهاید پول نفت
اس��ت و نه پول تولید .وقتی قیمت دالر را هزار تومان
در کشوری که حداقل سالی  25درصد تورم دارد نگه
میداریم نتیجهاش افزایش قاچاق میشود.
اجتهادی :در تایید صحبتهای آقای بهرامی باید بگویم
ک��ه جرم قاچاق پدیدهای ماهیتا اقتصادی اس��ت که
دولتها همواره به عنوان بزه به آن نگاه میکنند و به
جای مبارزه با علت مشغول مبارزه با معلول شدهاند.
دانش�مند :ح��دود  10س��ال پیش بین کش��ورهای
حاشیه خلیج فارس مبادالت قاچاق رونق گرفته بود.
یعن��ی کاالهایی از دبی به قطر و مثال از قطر به عمان
قاچاق میشد .این کشورها کاری که کردند این بود که
مقررات گمرکی و همچنین مقررات بانکی خودشان را
چن��ان با یکدیگر هماهنگ کردند که االن بین این 6
کشور اصال قاچاق به طور کامل از بین رفته است.
بهرامی :آنجا مساله قاچاق اساسا موضوعیت خود را از
دست داده اس��ت .در همین کشور امارات یک قرص
مس��کن بدون مجوز قانونی و به ص��ورت قاچاق وارد
نمیشود .در امارات یک گرم هروئین پیدا نمیشود.

گردش پول در این کشور است .یعنی کاال از لحظهای
که در امارات بارگیری میشود توسط سیستم کنترل

بهرامی :اصلیترین
دلیل بیش اظهاری
اختالف میان چند نرخ
ارز است .باید به سمت
یکسانسازی نرخ ارز
غیر اقتصادی است .حتی زمانی که در بحث ارز و پایین
حرکتکنیم

نگه داشتن مصنوعی نرخ آن اشکال داشتیم و نظرات
کارشناسی مفصل خودمان را ارائه کردیم میدیدیم که
دولت به دلیل اینکه نتوانسته با سیاستهای اقتصادی
خ��ود تورم را مهار کند در م��ورد قاچاق نوعی نگرش
خوشبینانه برای تامین کاال و تنظیم بازار دارد .به همین
دلیل است که شاید برخی از دستگاهها عالقه جدی به
برخورد با قاچاق ندارند و شاید هم منافع سازمانیشان
چندان ایجاب نمیکند که بخواهند خیلی سختگیرانه
با این مس��اله برخورد کنند .ضمن اینکه فساد اداری
هم به هر حال در کش��ور ما بیداد میکند .برای نمونه
گمرک وقتی میخواهد با یکی از پرسنل خاطی خود
برخ��ورد کند او را به محرومترین گمرک میفرس��تد
و این یعنی همان جایی ک��ه آن فرد خاطی راحتتر
میتواند کار خودش را انجام دهد .یعنی با این سیاست
تنبیهی به افراد خاطی درواقع جایزه داده میشود .بعد
کارمندی که برای چند س��اعت نگاه کردن و مراقبت
ک��ردن مثال  10هزار تومان دریافت میکند برای نیم
ساعت نگاه نکردن و چشم بر هم گذاشتن  10میلیون
تومان دریافت میکند.
دانشمند :ببینید در سالهایی که ما شاهد برخورد خشن
با پدیده قاچاق بودهایم حجم قاچاق کشور ما و همچنین
پروندههایی که برای آن موجود اس��ت و س��ال به سال
افزایش یافت و لذا توفیق چندانی در کاس��تن از حجم
قاچاق نداش��ته ایم .این نش��ان میدهد ما باید به طور
سیستماتیک از الگوهای موفق دنیا در خصوص مبارزه

نگر
آینده

واقعا چه عاملی باعث ش�ده که ام�ارات در بحث
مبارزه با قاچاق تا این حد موفق باش�د و با حجم
وسیع مبادالت کاالیی که دارد به گفته شما حتی
یک گرم هروئین و یا کاالهایی که به صورت غیر
قانونی وارد شده باشند پیدا نمی شود؟
اجتهادی :موفقیت آنها در گرو شفافیت گردش کاال و

س�ردار ابویی معاون پیش�گیری س�تاد مرکزی
مبارزه با قاچاق کاال و ارز اخیرا در اظهاراتی گفته
بودند انگار در برخی نهادهای دولتی ارادهای برای
مبارزه با قاچاق وجود ندارد و شاید این مساله به
دلیل منافعی باش�د که برخیها را از مبارزه با آن
وا م�یدارد .آیا واقعا چنی�ن بیارادگی در برخی
نهادهای دولتی وجود دارد و شما این بیارادهگیها
رامیبینید؟
بهرامی :اینکه قاچاق بتواند بازار را تنظیم کند نوعی نگاه
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تضمینیتحویلبدهیم.
بهرام�ی :یعنی وقتی ما تجارت رس��می خودمان را با
موانع تعرفهای و غیر تعرفهای س��ختتر و س��ختتر
میکنیم و از س��وی دیگر هزینه تجارت غیر رس��می
م��ا پایین میآید ،فعاالن اقتص��ادی به دلیل اینکه به
ه��ر حال به دنبال هزینه و فایده هس��تند اگر به این
نتیجه برسند که فایده و مزایای تجارت قانونی کمتر
از دش��واریهای آن اس��ت قطعا به آن طرف میروند.
بیتع��ارف فعال اقتص��ادی به دنب��ال حداکثر کردن
منافعش اس��ت .بخش خصوصی و فعال اقتصادی که
دولت نیس��ت تا وظیفهاش حداکثر کردن میزان رفاه
عمومی باشد تا بگوید که امنیت بهداشتی ،فرهنگی،
رفاه��ی و  . . .جامعه برایش اولویت دارد .اینها اساس��ا
وظیفه یک فعال اقتصادی نیست .به همین دلیل است
که حجم  20میلیارد دالر قاچاق که اعالم ش��ده واقعا
رقمی وحشتناک است و مهمتر اینکه این  20میلیارد
دالر عمدتا صرف کاالهایی ش��ده که به احتمال زیاد
امکان تولید آن در داخل هم وجود داشته است .اتفاقا
قاچاق در جایی صورت میگیرد که در پوشش حمایت
از تولید داخلی آمدهایم و تعرفه را باال بردهایم.
اجتهادی :آنچه مهم است اینکه متاسفانه وقتی ما در
مورد تعرفه یک تصمیم اشتباه اتخاذ کردیم حتی زمانی
که از آن تصمیم هم بر میگردیم دیگر اثرات منفی آن
جبران نخواهد ش��د .مانند مساله سیگار؛ در سال 82
یکی از تشکلهایی که در پی باال بردن سطح سالمتی
مردم بود با مجلس و نهاده��ای دیگر رایزنی کرد که
تعرفه س��یگار افزایش یابد .این تصمیم باعث شد که
همه واردات سیگار از طریق قاچاق انجام شود .بعد در
یک مقطع زمانی به دلیل اینکه ش��اهد اثرات افزایش
تعرفه بودند ،تعرفه سیگار را صفر کردند .اما به جهت
اثری که آن تصمیم گذاش��ته بود در همان سالی که
تعرفه صفر شده بود باز هم حجم واردات رسمی بسیار
کم بود .دلیل آن هم این بود که وقتی تعرفه باال رفت
واردکننده سیگار رفت راههایی غیر رسمی پیدا کرد تا
برای فرار از پرداخت مبلغ تعرفه بتواند فعالیت کند .اما
واقعیت این است که تعرفه فقط یک بعد قضیه بود .او
وقتی این راه را پیدا کرد دیگر ترجیح میدهد به جای
اینکه به دنبال آن باش��د که از این سازمان نامه بگیرد
و منتظر تایید فالن نهاد بماند و بسیاری دوندگیهای
دیگر انجام دهد از همان طریق قاچاق ،کاالی خودش
را وارد کند.
بهرام�ی :همانطور که آقای اجتهادی فرمودند مصرف
س��یگار در کشور ما بس��یار باال است .تولید داخلی ما
در دولت گذشته هم تنها سیگارهای «زر»«،اوشنو» و
«هما» بود که کمتر از  15درصد سیگاریهای ما آنها
را مصرف میکردند .یعنی اینها سیگارهایی بودند که
شرکت دخانیات تولید میکرد اما به دلیل اینکه بازار
فروش آن را نداشتند آنها را انبار میکردند .من زمانی
که در س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز بودم میدیدم
که واردات رسمی را همانطور که آقای دکتر هم اشاره
کردند با هدف تامین سالمتی مردم ممنوع کرده بودند.
درصورتی که وقتی 200میلیارد نخ برای سیگار تقاضا
وجود داشت و در آن زمان  220نوع سیگار قاچاق وارد
کش��ور شده بود ،خب طبیعی است که مبادی قاچاق
ش��روع به فعالیت میکن��د و از مرزهای خاکی و آبی
قاچاقچیان اقدام به واردات سیگار کردند .ما آن زمان

در س��تاد گفتیم ممنوعیت واردات و تعرفه باال برای
آن باعث ش��ده که سیگار به صورت قاچاق وارد کشور
شود .در مورد چای نیز همین مساله وجود داشت .در
س��ال  84تولید چای داخلی ما  20هزار تن و مصرف
چای ما در کشور یکصد و  20هزار تن بود .اصال چای
داخل��ی ما به تنهایی قابلیت مصرف ندارد .یعنی خود
چای��ی کارهای ما نیز قبول دارند که چای تولید ایران
را باید با اس��ناس و چای خارجی مخلوط کرد تا قابل
اس��تفاده باشد .اما س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با
هدف به ظاهر حمای��ت از چای تولید داخلی ،واردات
چای خارجی را ممنوع کرد .این در حالی بود که تمام
س��ازمانهای رسمی میگفتند که سالی یکصد و 20
هزار تن چای خارجی وارد کشور میشود و دولت هم
آن را رها کرده بود ،نه سود و نه مالیات میگرفت و از
سوی دیگر هدف اصلی هم که حمایت از تولید چای
داخلی بود اساسا نقض غرض شده بود.

میشود تا لحظهای که آن کاال به دست مصرفکننده
میرس��د .یعنی هر کاال از زم��ان ورود تا زمانی که به
دس��ت مصرفکننده نهایی میرس��د رصد میشود و
نسبت به آن پاس��خگویی وجود دارد .اما در کشور ما
اصال اینچنین نیست .همانطور که آقای دانشمند هم
اش��اره کردند وقتی کاالی قاچاق وارد میشود اینطور
نیس��ت که تنها دولت ضرر کند بلکه ضرر بیش��تر را
تاجری میبیند که به صورت قانونی مش��غول تجارت
است .االن تولیدکننده ما وام میگیرد ،کارخانه میزند،
کارگر استخدام میکند ،مواد اولیه میخرد به امید اینکه
کاالی��ی که تولید میکند را در ب��ازار داخل به فروش
برساند .اما در همین امارات قالب میزنند و همانجا کاال
را تولید و بعضا به اس��م کاالی تولید داخل وارد کشور
میکنند .بعضی برندهای داخلی ما واقعا خوب و معتبر
هستند اما میبینیم گاهی کاالهایی با برند ایرانی در
چین تولید میشود .چنانچه چندی پیش یک آقایی
با یکی از نمایندگان مجلس به ما مراجعه کرده بود و
میگفت کارخانهاش دارای  600کارگر است .آن وقت
هم��ان کاال را با برند کارخان��ه آن فرد در چین تولید
کردهاند و از طریق قاچاق وارد کشور کرده و به فروش
رساندهاند.
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قاچاق علیه اقتصاد

پرونده ویژه

با قاچاق تقلید کنیم .مثال اروپاییها با برداشتن مرزهای
خود و تنظیم و تدوین قانون جدید مساله خودشان را
حل کردند یا  6کشور حاشیه خلیج فارس نیز به همین
صورت قاچاق را در سرزمینهای خود ریشهکن کردند.
به هرحال این کشورها یک سری اقداماتی را انجام دادند
تا توانستند موفق شوند اما ما به جای اینکه آن کارها را
انجام دهیم متاس��فانه همیشه در پی برخورد با معلول
بودهای��م؛ درحالی که علت اصل��ی جریان اقتصادی ما
است .اگر بخواهیم برای مقابله واقعی با قاچاق راهکاری
آیندهنگرانه را پیشنهاد دهیم به نظر من در اولین قدم
باید تمام معافیتهای مالیاتی را حذف کنیم .اینکه یک
سازمان دولتی برای انجام یک فعالیت اقتصادی بتواند از
مالیات معاف شود باعث میشود که برخی افراد در آن
س��ازمان چند برابر نیاز خود مجوز به واردات بگیرند و
میزان اضافی کاالهای وارداتی را بدون اینکه مالیاتش را
پرداخت کرده باشند وارد بازار کنند.

درواقع شما معتقدید که معافیت از مالیات یعنی
تبعی�ض و تبعی�ض هم به ایج�اد رانت و فس�اد
میانجامد و آیندهنگری برای کم کردن قاچاق از
اینجا میتواند آغاز شود؟
دانش�مند :دقیقا همینطور اس��ت .البته اجازه بدهید

اجتهادی :به
عنوان کسی که
در یک دستگاه
اجراییمسئولیت
دارم واقعا میبینم
که در دولت برای
مقابله و مبارزه با
قاچاق اراده واقعی
وجود دارد هرچند
شاید ما در اجرا
موفقنبودهایم
امیدواریم که بخش
خصوصی هم در
این راستا به ما
کمک کند

نگر
آینده
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بگویم من هم میفهمم که دولت حق دارد برای برخی
از سازمانها و نهادهای خود معافیتهایی را قائل شود.
اما از آنجایی که ما میدانیم این معافیتها مشکالت
متعددی را برای کش��ور به وج��ود میآورد باید اولین
کاری که میکنیم حذف هر نوع معافیت مالیاتی باشد.
یعنی باید حقوق و عوارض دولتی به صورت یکس��ان
از س��وی هر شخص حقیقی یا حقوقی پرداخته شود
اما اگر یک سازمان دولتی الزم است که آن مالیات را
نپردازد شیوه آن باید اینگونه باشد که ابتدا مبلغ الزم
را بپ��ردازد و بعد به خزانهداری مراجع��ه کند و آن را
پس بگیرد .این باعث میش��ود که آن پول به حساب
خزانهداری آن س��ازمان ریخته ش��ود و نه به حساب
فردی که مامور آن س��ازمان اس��ت .این کار باعث از
بین بردن انگیزهای میش��ود ک��ه کاال بدون پرداخت
حقوق و ع��وارض وارد کنند .مثال فالن نهاد میگوید
که میخواهد برای خودروهای خودش الستیک وارد
کند .ایرادی ندارد الستیک وارد کند اما باید حقوق و
عوارض آن را هم بپردازد.
بهرامی :نه آقای دانشمند .من با این حرف هم مخالف
هس��تم .چرا کار تجاریای که م��ن باید انجام دهم را
وزارت دف��اع انجام بدهد؟ اگ��ر وزارت دفاع میخواهد
الستیک خودروهای س��ازمان خودش را تامین کند
باید بیاید از من بخرد نه اینکه خودش اقدام به واردات
الس��تیک کند .سازمان بهزیس��تی هم باید به دنبال
کارهای اصلی خودش برود و اگر الستیک میخواهد
من تاجر باید برای او فراهم کنم.
ِ
دانش�مند :حاال م��ن میگویم اگر برخی س��ازمانها
میخواهند کار تجاری هم انجام دهند باید مانند بقیه
حقوق و عوارضش را نیز بپردازند .نکته دوم هم ضرورت
شناسنامهدار کردن معامالت به طور سیستمی است که
واقعا از ضروریات اس��ت .مساله دیگری هم که باید به
آن اش��اره کنم مالیات بر مصرف است که در خیلی از
کش��ورها پرداخت میش��ود و رقم آن هم باال است که
بعضا تا  20درصد هم میرسد .اما این مالیات را همان
پای صندوق از مصرفکننده میگیرند و خیلی شفاف در

انتهای فاکتور هم مندرج است و به محض اینکه کاالیی
خریداری میشود آن رقم الزم از حساب مشتری کسر
و به حساب دولت واریز میشود .اما حاال ببینید ما برای
همین ارزش افزوده چه شرایط پیچیدهای داریم.
بهرامی :شریطی که اساسا موجب نقض غرض مساله
ارزش افزوده ش��ده اس��ت .یعنی اینجا به جای اینکه
مالیات را از مصرفکننده بگیرند از بازرگان میگیرند.
یعن��ی میگویند باید از تاجری که رس��ما و قانونا در
حال کار است و هم میشناسیمش و هم زورمان به او
میرسد  5درصد مالیات بر ارزش افزوده دریافت کنیم.
در صورت��ی که مالیات بر ارزش افزوده را کس��ی باید
بپردازد که کاال را مصرف میکند .حاال نقض غرض هم
شده و چنانچه میدانیم طال فروشها ،فرش فروشها و
برخی اصناف دیگر کاری کردند تا باالخره دولت آنها را
از پرداخت آن معاف کرد.
اجتهادی :مش��کل ما این است که در زیربناها مشکل
داریم .من اتفاقا معتقدم که قوانین خیلی خوبی داریم اما
اینها عملی نمیشوند .مثال همین مالیات ارزش افزوده در
همه جای دنیا وجود دارد .اساسا در کشورهای مختلف
همین ارزش افزوده دارد چرخه اقتصادی را میچرخاند.
اما از طرف دیگر هر کاالیی به محض ورود به کشور تا
مرحله مصرف ،دارای شناسنامه و روندی کامال شفاف
اس��ت و به دلیل داشتن شناسنامه و شفاف بودن همه
چیز هیچگاه مالیات بر ارزش افزوده به طور مضاعف از
کسی اخذ نمیشود در صورتی که ما در کشورمان گاهی
ش��اهد اخذ مالیات بر ارزش افزوده به صورت مضاعف
هستیم و تازه مبلغ آن هم به دولت نمیرسد.
آق�ای اجته�ادی ش�ما گفتید ک�ه م�ا در ایران
سیس�تمی نداریم که کاالها را رصد کند .از طرف
دیگر طب�ق قانون جدید که احتماال از چند وقت
دیگر قرار اس�ت اجرایی ش�ود مقرر شده که 70
درصد رس�یدگی به پروندههای قاچاق واگذار به
سازمانی شده که تحت ریاست شما است .به نظر
شما چقدر برای شما و سازمان تحت ریاستتان
ای�ن ظرفیت وجود دارد که به مبارزه با قاچاق آن
هم در این ابعاد بپردازید؟
اجتهادی :ما این ظرفیت را االن نداریم اما واقعا شروع

به ظرفیت س��ازی کردهایم .ما یک س��ری مصوبات از
دولت داریم که طبق آن مصوبات تعیین ش��ده است
که چطور باید از قاچاق کاال و ارز پیشگیری کنیم .مقام
معظم رهبری در این خصوص فرمودند که قاچاق برای
قاچاقچی بر خالف صرفه باشد و خالصه آنقدر ریسک
آن باال باشد که برای کسی صرف نکند به آن بپردازد.
این مصوبات اخیر هم برای مبارزه با قاچاق اقداماتی را
تعیین کرده بود که از ما خواست برای مبارزه با قاچاق
به انجام آن کارها بپردازیم .همان مصوبات به ش��کل
بهتری در الیحه دولت تنظیم شد که شاید بتوان آن
را قانون مبارزه با قاچاق کاال نامید .توجه داشته باشید
که االن بعد از حدود  79سال است که ما داریم اقدام
به نوشتن قانون برای مبارزه با قاچاق میکنیم .یعنی
قوانینی که تاکنون داشته ایم و هنوز هم در حال اجرا
اس��ت مربوط به س��ال  1312اس��ت .بعد از آن ما در
سال  84یک قانون نحوه تعزیرات حکومتی در رابطه
با قاچاق کاال و ارز را تصویب کردیم که بیش��تر شکل
رسیدگی به جرایم مربوط به قاچاق را عوض کرد.
حاال قانون جدید از کی قرار است اجرایی شود؟

اجته�ادی :یک س��ری ایراداتی دارد که م��ا از طرف
مرکز پژوهشها االن درگیرش هستیم و قرار است در
کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور نماینده محترم
شورای نگهبان آن اشکاالت برطرف شود و امیدواریم
که در سال جاری بتواند به مرحله اجرا برسد.
دانشمند :اما باور کنید ما تا اقتصاد شفاف نداشته باشیم
باز هم شاهد این وضعیت در خصوص قاچاق خواهیم
بود.
یکی از اقداماتی که برای کنترل کاالهای وارداتی
و مبارزه با قاچاق کاال اجرایی ش�ده طرح ش�بنم
است .سئوال این است که آیا کسانی که میتوانند
با آن حجم گسترده اقدام به قاچاق کاال آن هم از
طریق مرزهای رسمی کنند آیا واقعا اینکه شبنمی
هم تهیه کنند و به روی کاالهای خود بچسبانند
خیلی برایشان دشوار است؟
دانشمند :اول از همه من به عنوان یک بازرگان باید یک

کاالیی را از گمرک آورده باشم ،جوازی برای من صادر
ش��ده باشد تا به کاالی من شبم اختصاص داده شود.
البته درست است که قاچاقچیان میتوانند این شبنم را
یک جایی به صورت جعلی بر روی کاالهای خود بزنند
و به همین دلیل هم الزم است که یک نهادی به کنترل
این قضیه بپردازد .اما همانطور که پیش��تر هم تاکید
کردم قبل از مس��اله شبنم و هر اقدام دیگری تجارت
شفاف است که ضرورت دارد .یعنی شفافیت سیستم
به گمان من میتواند مفاسد اقتصادی و اداری را از بین
ببرد .یک کارمند وزارتخانه در سوئیس اساسا نمی تواند
رش��وه بگیرد؛ چرا که در آنجا همه چیز روشن است و
هر پولی که میگیرد مشخص است که از کجا به چه
دلیل به حسابش وارد شده است .به همین دلیل است
که او اصال نمیتواند رشوه بگیرد .اگر معامالت ما تماما
به سیستم بانکی منتقل شود اقتصاد ما رنگ سالمت
به خودش خواهد گرفت .من نمیگویم در این صورت
مفاس��د اقتصادی ما به صفر میرسد اما باور کنیم که
تخلفات اقتصادی به سمت صفر شدن میل میکند.
اجته�ادی :ببینید درخصوص طرح ش��بنم خود من
هم خیلی ایراد به آن دارم .در یک س��ری جلساتی که
االن دیگر تعطیل شده ما خدمت آقای مهندس مفتح
میرس��یدیم و در دفتر ایشان در وزارت صنایع سابق
میگفتم ما در این طرح ش��بنم تا به حال که حسنی
ندیدیم و فقط به محلل اجناس قاچاق تبدیل شد.
بهرامی :احسنت .اصال خود این شبنمها دارد به صورت
قاچاق خرید و فروش میشود.
اجتهادی :حاال فرد میآید کاالی قاچاق را وارد کش��ور
میکند و بعد هم از اتحادیه برچسبهای طرح شبنم را
میگیرد و به محض اینکه ما به آقای مفتح میگفتیم
یا باید این کاالها را بگیریم و برایشان تشکیل پرونده
دهیم و یا اساس��ا باید آنها را رها کنیم و به سراغش��ان
نرویم ،آقای مفتح میگفتند ایرادی ندارد و همه خرج
آن تنها  90تومان اس��ت .یعنی یک برچسب شبنم به
راحتی میتوانس��ت کاالیی را که به صورت قاچاق وارد
کشور شده را به کاالی قانونی و غیر قاچاق تبدیل کند.
بهرامی :این طرح اشکاالت اجرایی بسیار زیادی دارد .اوال
قرار نبود که قیمت برچسب  90تومان باشد .خودکاری
که قیمت آن  100تومان است را که نمیشود به روی
آن برچسبی که قیمتش  90تومان است چسباند .ضمن
اینک��ه فردی میتواند  10هزار کاال را ثبت س��فارش و

به صورت قانونی وارد کش��ور کند و از طرف دیگر 200
هزار از همان کاال را نیز به صورت قاچاق وارد کند و بعد
آن  10هزار کاال در واقع وس��یله و پوششی باشد برای
 200هزار کاالیی که اصل قضیه است و او میتواند تمام
کاالهای قاچاق را هم با طرح شبنم به فروش برساند...
اجته�ادی :این ای��رادات به خاطر هم��ان عدم وجود
ساختار است.
بهرام�ی :زیر س��اختها ،س��اختار و همچنین زمان
مناسب برای اجرایی کردن چنین طرحی از مهمترین
مسائلی است که باید به آن توجه میشد .واقعیت این
است که االن ما در بدترین شرایطی که نیازمند تسهیل
شرایط اقتصادیمان هستیم قرار داریم و حاال آمدهایم
یک ایستگاه به ایس��تگاههای دیگر واردات قانونیمان
اضافه کردهایم .این کار واقعا نابخردانه است .یعنی زمان
اجرای این طرح با همه محسناتی که دارد به گونهای
است که میتواند در نطفه خفه شود و طوری شود که
دیگر هرگز نتوان حتی نام ش��بنم را بر زبان آورد .این
در حالی است که ما هنوز نتوانستهایم فرمهای تجارت
رسمیمان را به فرمهای واحدی تبدیل کنیم.
اجته�ادی :ام��ا اج��ازه بدهید این را ع��رض کنم که
گرچه بای��د خیلی پیشتر از اینها زیر س��اختها را
فراهم میکردیم اما همین اندازه که توانستهایم چنین
فرایندی را شروع کنیم باید آن را به فال نیک بگیریم.
بهرامی :البته به شرطی که تالی فاسد نداشته باشد...
اجته�ادی :من فکر میکنم اگر این طرح به درس��تی
راهاندازی شود و به درستی هم اجرا شود امکان جعل
نخواهد داش��ت .چراکه این کار یک طرفش در دست
فروش��نده و طرف دیگر آن در سیستم نهادینه شده
است .اما ایراد من به این طرح این است که اگر کاالیی
برچسب طرح شبنم هم داشته باشد ولی همکاران ما
به این نتیجه برسند که این کاال به صورت قاچاق وارد
شده است ما خودمان را موظف به برخورد میدانیم .از
طرف دیگر اگر از مغازهای بازدید کردیم و دیدیم کاالیی
فاقد برچسب شبنم است اما اسناد و مدارکی دارد که
نش��ان میدهد آن کاال به صورت قانونی وارد کش��ور
ش��ده است سازمان حمایت از مصرفکننده و شورای
اصناف هرچقدر هم گزارش بدهند ،ما برخورد نخواهیم
کرد .توجه داشته باشید که طبق برخی مصوبات از ما
خواسته بودند هر کاالیی ولو به صورت قانونی وارد شده
باشد اما در صورتی که مجهز به برچسب شبنم نباشد
حکم قاچاق را دارد و مستلزم برخورد است.

البت�ه این وضعی�ت ناهماهنگ بین دس�تگاههای
مختلف هم خودش میتواند به یک ابهام ،سردرگمی
و پیچیده شدن کار بیانجامد .اینگونه نیست؟
اجتهادی :من در پایان ضمن تشکر از مجله «آیندهنگر»

درباره هزینههایی که مصرف کاالهای قاچاق
بر اقتصاد کشور تحمیل میکند

نگر
آینده

در سالهای اخیر رش��د نگران کننده ورود کاالهای
قاچاق و غیر مجاز به ایران به دلیل عدم برخورد مناسب
و مس��ئوالنه با این پدیده مخ��رب اقتصادی و ضعف در
مدیریت کنترل بازار ،به اقتصاد ایران آسیبهای جدی وارد
کرده است .بیتوجهیها موجب شده است که کاالهای
قاچاق در قالب یک شبکه سازمان یافته قوی و قدرتمند
غیررسمی در کشور توانایی خود را به رخ بکشد و همچون
اختاپوس بر مجاری اقتصادی چنگ بیاندازد و به دور از
چشمدستگاههایکنترلیونظارتیذیربطوبدونپرداخت
حقوق قانونی مربوطه ،در برخی از کاالها قدرت و نبض
کنترل بازار را نیز دردست داشته باشد .دراینگونه موارد اگر
تصور این باشد که شبکه قاچاق به صورت مافیایی عمل
میکند ،تصوری دور از واقعیت وسخنی به گزاف نیست.
قاچاق کاال و اقتصاد زیرزمینی نتیجه یک اقتصاد بیمار
و بیبرنامه اس��ت و بروز و ظهور کاالهای بی شناسنامه
و غیر مجاز در بازار یک کش��ور آفتی اس��ت که عالوه بر
مضراتی همچون رشد پولشویی و خروج ارز به صورت
غیرقانونی از کشور و ورود کاالهای بیکیفیت ،خطرات
و زیانهای فراوانی در رابطه با س�لامت جامعه را نیز به
همراه خواهد داشت.به خصوص ورود قاچاقی کاالهایی
که ارتباط مس��تقیم با سالمت و بهداش��ت مردم دارند،
ممکن اس��ت عواقب بس��یار خطرناکی ب��رای مصرف
کننده کاال در پی داش��ته باش��د .عواقب��ی که جبران و
درمان آن نیز خود هزینههای بسیار سنگینی به جامعه
تحمیل میکند از جمله اینکه بخش��ی از هزینه درمان
و جب��ران آن باید با اس��تفاده از خروج ارز از کش��ور به
منظور تامین دارو و اقالم درمانی مورد نیاز صورت گیرد.
از ط��رف دیگ��ر ورود ه��ر ن��وع کاالی قاچ��اق ع�لاوه
براینک��ه س�لامت عموم��ی را ب��ه مخاط��ره میاندازد
موج��ب ح��ذف فرصته��ای ش��غلی ب��رای نی��روی
انس��انی و افزای��ش ن��رخ بی��کاری و همچنی��ن رکود
فعالی��ت واحده��ای تولی��دی در کش��ور خواهد ش��د.
باتوجه به بازار پرمصرف محصوالت بهداش��تی وآرایشی
درکش��ور ایران ،وارد کردن قاچاق این محصوالت انگیزه
خوبی برای سودجویان فراهم میکند وسرمایه گذاری در
ورود آن را بدون توجه به اثرات غیر انسانی ماجرا افزایش
میدهد ،به طوری که قریب به  40درصد اقالم آرایش��ی
و بهداشتی خارجی موجود در بازار کشور را کاالهای غیر
بهداشتی و بعضا بیکیفیت تشکیل میدهند که بخش
عمدهای از آنها نامهای شناخته نشده بینالمللی هستند.
این کاالهای ناشناخته یا به صورت تقلبی تولید شده و یا
به دلیل پایان تاریخ مصرف و فاسد شدن به جای امحاء
توس��ط قاچاقچیان کاال و در بدترین شرایط حملونقل
و نگهداری وارد کش��ور ش��ده و مصرفکننده ناآگاه به
دلیل عدم اطالع ،آن را تهیه کرده و بعد از استفاده دچار
مشکالت پوستی و سایر عوارض ناشی از آثار سوء برخی
اقالم شیمیایی غیرمجازی میشود که در این کاالها به
کار رفته است.

یکی دیگر از مش��کالتی که در نتیجه ورود کاالهای
قاچاق به اقتصاد کش��ور به وجود میآید عدم پرداخت
عوارض قانونی مربوط ب��ه ورود کاال و همچنین پنهان
مان��دن میزان گردش مال��ی آن و عدم پرداخت مالیات
اس��ت که موجب کاه��ش درآمد دولت میش��ود و در
عوض دولت باید از مح��ل درآمدهای حاصل از مالیات
علی نقیب
و نفت ،هزینههای س��نگینی را برای جبران آثار س��وء
ناش��ی از واردات قاچاق در جامعه متحمل شود .امروزه عضوهيات
اما اهمال دس��تگاههای نظارتی و مسئوول در مبارزه با نمايندگاناتاق
قاچاق محصوالت آرایشی و بهداشتی خصوصا در حوزه تهران
وزارت بهداشت وعدم جمعآوری محصوالت قاچاق شده
از س��طح بازار و همچنین عدم اطالع رسانی عمومی به
منظور هشدار به مردم درجهت استفاده نکردن از اینگونه
محصوالت ،باعث ش��ده که حتی در مراکز بزرگ خرید
و فروش و توزیع محصوالت آرایش��ی وبهداشتی شاهد
عرضه وسیع کاالهای قاچاق وغیر قانونی باشیم .این در
حالی است که تولیدکننده داخلی تحت سختگیرانهترین
شرایط نظارتی توسط دستگاههایی مانند وزارت بهداشت،
موسسه اس��تاندارد ،سازمان حمایت از تولیدکنندگان و
مصرفکنندگان و همچنین سایر دستگاههای ذیربط قرار
داش��ته و کوچکترین مورد تخلف با اشد مجازات مواجه
میشود.
بی ش��ک توفیق در مبارزه با پدیده مذموم قاچاق
کاال و جلوگی��ری از ورود کاالی قاچ��اق ش��ده به بازار
داخلی ،نیازمند عزم جدی وهمراهی قوای سه گانه
مقننه ،مجریه وقضایی��ه را در تصویب واجرای
صحیح وهماهنگ قوانین و دس��تورالعملهای
اجرایی الزم و تعیین وظایف هریک از دستگاهها
و برخ��ورد جدی با متخلفین اس��ت که در این
صورت امنیت ش��غلی نی��روی انس��انی و حفظ
فرصتهای ش��غلی و اس��تمرارفعالیت واحدهای
تولیدی تضمین شده و در سایه این آیندهنگریها
و تدابیر اقتصاد کشور میتواند در مسیر توسعه قدم
برداشته و دست س��وداگران اقتصادی را کوتاه کند.
درهمی��ن راس��تا به نظر میرس��د یک��ی از اقدامات
وطرحهای ارزش��مندی که از تاریخ  21اردیبهشت 91
اجرایی ش��ده طرح برچس��ب شبنم اس��ت که راهکار
مناسبی برای مبارزه با معضل قاچاق محسوب میشود و
در بسیاری از کشورها روش مشابه آن اجرا میشود که
بر این اس��اس تمامی اقالم وارداتی ملزم به طی مراحل
قانونی مربوطه و اخذ برچسب شبنم میشوند .درواقع به
این وسیله کاالهای وارداتی صاحب شناسنامه شده تا هم
مسئولین بتوانند نسبت به کنترل بازار براساس برچسب
الصاقی برروی کاال و برخورد با عرضه کنندگان کاالی
غیرمجاز اقدام کنند و هم از سوی دیگر مصرفکنندگان
با مشاهده برچسب ش��بنم و کنترل صحت اطالعات
مندرج برروی آن از طریق پیامک بتوانند اصالت آن کاال
را تشخیص دهند.
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الزم میدانم عرض کنم که خیلی هم ناامید نباشیم.
امس��ال را که مقام معظم رهبری سال حمایت از کار
و س��رمایه ایرانی نامیدند یکی از محورهای اصلی آن
بحث مبارزه با قاچاق است .من هم به عنوان کسی که
در یک دس��تگاه اجرایی مسئولیت دارم واقعا میبینم
که در دولت برای مقابله و مبارزه با قاچاق اراده واقعی
وجود دارد هرچند شاید ما در اجرا موفق نبودهایم اما
اراده برای محقق شدن شعار مقام معظم رهبری واقعا
وج��ود داش��ته و دارد و امیدواریم که
بخش خصوصی هم در این راستا به
ما کمک کند.

قاچاق در اقتصاد ایرانی
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قاچاق علیه اقتصاد

پرونده ویژه

محمدرضا بهرامن
عضوهیات
نمایندگاناتاق
تهران

بازار علیـه بازار

نوسانات بازار ارز یکی از پیامدهای قاچاق است
قاچاق کاال پدیدهای اقتصادی و اجتماعی با پیامدهای
گوناگون اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی است که اقتصاد
بس��یاری از کش��ورهای جهان با آن دس��ت و پنجه نرم
میکند .در علم اقتصاد مش��خصا ب��ه ورود و خروج غیر
قانونی کاال از مرزهای یک کشور« ،قاچاق» گفته میشود
و کاالی اقتص��ادی که مورد قاچاق قرار میگیرد را کاالی
قاچاقمینامند.
در حقیقت قاچاق کاال موجب هرز رفتن انرژی جامعه،
ی در کش��ور و رشد اقتصاد زیرزمینی
ن زدن به بیکار 
دام 
میش��ود که خود پیامدهای اجتماع��ی و فرهنگی قابل
بررسی زیادی دارد.
یکی از معضالت وجود پدیده قاچاق در یک کش��ور،
ماهیت پنهان فعالیتهای تولیدی غیر قانونی اس��ت که
بدون ثبت در حس��ابهای ملی یک کش��ور و بس��ته به
میزان گستردگی حجم تولیدات ،میتواند حسابهای ملی
و تحلیله��ای مرتبط با آن را دچار انحراف کند .بنابراین
میتوان گفت که بروز پدیده قاچاق عالوه بر اثرات نامطلوبی
که بر آمار و اطالعات اقتصادی هر کشور تحمیل میکند،
میتواند به دقیق نبودن تحلیلهای آماری پژوهشگران
و تحلیلگ��ران در حوزههای خ��رد و کالن اقتصاد منجر
شده و در نهایت عدم تحقق صحیح اهداف سیاستهای
اتخاذ ش��ده مختلف از سوی دولت را همراه داشته باشد.

واقعیت این است که دولت برای کمک به رشد اقتصادی و
صنعتی کشور ،غالباً سیاستهای حمایت از صنایع داخلی
خصوصاً نوپا را اتخاذ میکند .اما کاالهای مشابه خارجی که
به صورت قاچاق وارد کشور میشوند ،به علت نپرداختن
حقوق گمرکی و س��ود بازرگانی (حقوق ورودی) قیمتی
پایینتر از کااله��ای تولید داخلی دارند .در نتیجه رقابت
برای صنایع داخلی حتی در بازارهای داخلی هم دش��وار
میش��ود و چه بسا این مسئله به زیاندهی ،ورشکستگی
و در نهای��ت تعطیلی فعالیت واحدهای تولیدی و صنعت
بیانجامد که این مسئله از یک طرف موجب بیکاری افراد
مش��غول به کار در این واحدهای تولیدی خواهد شد و از
طرف دیگر رکود فعالیتهای صنعتی را به دنبال خواهد
داش��ت .بنابراین ورود کاالی قاچاق ،سیاستهای اجرایی
دولت را مختل ساخته و به عنوان تهدیدی برای تولیدات
داخلی که توان کافی برای رقابت با تولیدات مشابه خارجی
را ندارند ،محسوب میشود.
قاچاق کاال همچنین در بازار ارزی کش��ور نیز اثرات
منفی ایجاد میکند ،بدینترتیب که قاچاق کاال به علت
افزایش تقاضای ارز در بازار آزاد با هدف واردات غیرقانونی
کاال ،موجب به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضای ارز شده
و نرخ ارز را افزایش میدهد که این امر فشارهای زیادی را
متحمل پول رسمی کشور میکند و آثار تورمی زیادی به

دنبال دارد .درواقع شیوع پدیده قاچاق عالوه بر ضربه وارد
کردن ب��ه تولیدات داخلی ،حقوق مصرفکنندگان را نیز
ضایع میکند .با بررس��ی کاالهای قاچاق وارداتی موجود
در بازار ایران معلوم میشود که بسیاری از این کاالها فاقد
ضمانت و نیز فاقد خدمات پس از فروش در کشور هستند.
قاچاق همچنین باعث میشود انگیزه سرمایهگذاری مولد
اقتصادی کاهش یابد ،درنتیجه سرمایه به جای اینکه در
ام��ور مولد اقتصادی به کار گرفته ش��ود و باعث تولید و
اشتغال شود ،به س��وی قاچاق منحرف میشود و به این
ترتیب بخشی از منافع در دسترس جامعه از چرخه اقتصاد
مولد خارج میشود.
سرمایهگذاری در امور تولیدی کلید رونق فعالیتهای
اقتصادی ،رشد تولید ناخالص داخلی ،افزایش اشتغال ،رشد
درآمد سرانه و… است .رواج قاچاق کاال ،موجب میشود
که سرمایهگذاری در امور تولیدی واشتغالزا کاهش یابد.
درنتیجه زمینه اشتغال افراد و نیز تولیدات ملی و داخلی
کاه��ش یافته و نی��ز منجر به کاهش درآمد س��رانه و به
تبع گسترش بیش از پیش فقر در جامعه میشود .نکته
اینجاست که درآمدهای کالن و بادآورده نیز از این رهگذر
نصیب قاچاقچیان میش��ود .گسترش قاچاق میتواند بر
قیمتهای بازار داخلی اثرات نامطلوبی به جا گذارد ،زیرا
تقاضای کل را افزایش میدهد و با محدودیت عرضه کاال به

آمار قاچاق واقعی نیست
راهکارهایی برای مبارزه بهینه و ریشهای با پدیده قاچاق کاال
غالمحسین امیری
عضو کمیسیون
حملونقل و
ارتباطات اتاق
بازرگانی تهران

نگر
آینده
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برای بررس��ی آس��یبها و مضرات پدیده قاچاق کاال در
اقتصاد کشور قبل از هر چیز باید تعریفی از معنی و مفهوم
قاچاق ارایه ش��ود .واقعیت این اس��ت ک��ه تاکنون تعریف
روش��ن و دقیقی از قاچاق ارایه نشده و در قوانین و مقررات
مربوطه نیز بیش��تر به مصادیق قاچاق اشاره شده و همین
امر نیز یکی از موارد ضعف در مسئله مبارزه با قاچاق است.
از طرف دیگر شاید به لحاظ پیچیدگی و ابعاد گسترده این
مقوله ارایه تعریفی دقیق و جامع و شفاف از قاچاق ناممکن
به نظر برس��د .با اینهمه شاید این پرسش جای طرح داشته
باشد که سیاستهای تقنینی چگونه و چقدر میتواند در امر
مبارزه با قاچاق موثر باش��ند؟ پاسخ این است :زمانی این امر
محقق خواهد ش��د که قوانین وارداتی ،صادراتی ،مالیاتی و
گمرکی همپای قوانین کیفری باشند و با یکدیگر همخوانی
داشته باشند .سیاستهای تقنینی تنها بخشی از کا ِر مبارزه
با قاچاق است و تا اقتصاد کشور سروسامان نگیرد و بیکاری
در کشور کاهش نیابد و تولید محصوالت داخلی از کیفیت
الزم برخوردار نشود و نیازهای وارداتی برطرف نشود ،قوانین
کیفری هرچند هم که شدید و سختگیرانه باشد اما راهگشا
نخواهد بود .اما خب نقش سازمان تعزیرات حکومتی در امر
مبارزه با قاچاق کاال چیس��ت؟ براس��اس قانون نحوه اعمال

تعزیرات حکومتی و آییننامه مربوطه این سازمان ،در مناطقی
که محاکم قضایی وجود ندارد و یا محاکم قضایی ظرف مهلت
یک ماه به پروندههای ارجاعی رسیدگی نکند و یا حکم صادر
نکند ،درصورت درخواست شاکی این سازمان میتواند از ابتدا
ی��ا از مرحلهای که پرونده راکد مانده به آن رس��یدگی کند.
این امر خود یک مشکل عمده دارد زیرا که سازمان تعزیرات
حکومتی یک س��ازمان دولتی اس��ت و شاکیان پروندههای
قاچاق نیز سازمانهای دولتی هستند .لذا این مرجع نمیتواند
نقش یک مرجع قضایی را ایفا کند و اعطای اختیار ضبط کاال
و از هم��ه مهمتر صدور حکم زندان تا دو س��ال و نیز صدور
حکم شالق تا  74ضربه توسط شعب سازمان مذکور امری
خالف اصول و قواعد مسلم دادرسی است.
از طرف دیگر بعضا آمارهای عجیب و غیرواقعی از میزان
قاچاق کاال در کشور ارایه میشود .واقعیت این است ارقامی
که درباره آمار کش��ف قاچاق کاال در کش��ور اظهار میشود
متناقض و به دور از واقعیت اس��ت .به نظر میرس��د میزان
قاچاق کمتر از آن چیزی است که توسط دستگاههای رسمی
اعالم میشود.این اشتباه ناشی از عدم شناخت مقوله قاچاق
است زیرا هر اتفاقی که به نظرمان خالف است را قاچاق تلقی
میکنیم .برای نمونه وسیله نقلیهای که حامل کاالیی است و

برطبق مقررات ناصواب مربوطه میبایست تشریفات گمرکی
آن در مرز انجام شود را ناگهان در میانه راههای کشور به جرم
قاچاق متوقف میکنند و بعد هم جزو آمار قاچاق محسوب
میشود و از این حیث صاحب کاال و راننده و کامیون خسارت
میبینن��د .و یا اینکه کاالهای خارجی که به وفور در انبارها
و مغازهه��ای بنادر و دیگر مناطق م��رزی وجود دارد قاچاق
تلقی نمیکنیم و لیکن همینکه خریداری شد و به وسیله
وسایل حملونقل به شهری دیگر فرستاده شد قاچاق تلقی
میش��ود .برخی هنوز به درستی تفاوت میان اتهام قاچاق و
جرم قاچاق را نمیدانند و بدون اینکه پرونده مورد رسیدگی
قرار گیرد و اتهام به اثبات برسد و حکم قاچاق توسط مرجع
ذیصالح صادر شود آن را جزو آمار قاچاق محسوب میکنند.
آمار دادنهای اینچنینی و برخوردهای ناصواب در امر تجارت
و حملونقل جامعه را با التهاب و سردرگمی مواجه میکند
و در این سردرگمی به واقعیتها توجه نمیشود و تصمیمات
اش��تباه اتخاذ میشود و مش��کل دیگری بر مشکالت قبلی
اقتصاد کش��ور اضافه میشود .بارها مشاهده شده که در این
بزرگنماییها کارشناسان ذیربط نیز در جلسات کارشناسی
به منظور جلوگیری از متهم شدن به همدستی با قاچاقچیان
جرات ابراز نظرات کارشناسی خود را ندارند.

جهان در سال 2013

روندهای آینده

آینده اقتصاد جهان
در سال  2013جهان به کجا میرود؟
آیندهنگر :سال گذشته در همین روزها بود که درآیندهنگر ویژهنامهای درباره «جهان
در سال  »۲۰۱۲منتشر کردیم .امسال هم طبق همان روال گزیده تحلیلهایی از جمله
پیشبینیهای موسسه اکونومیست برای اقتصاد سال آینده را انتخاب کردیم تا ببینید
که تحلیلگران جهان ۲۰۱۳را چگونه میبینند .طبق معمول هم تکرار میکنیم که آینده
را ننوشتهاند و هر کدام ازاین پیشبینیها ممکن استاشتباه از آب درآیند  -همان طور
که سردبیر اکونومیست در سرمقاله امسال بهاشتباهات سال قبل آنها اعتراف کرده -
ل آینده آمادهتر
اما بدونتردید با خواندناین ویژهنامه دربرابر چالشها و فرصتهای سا 
خواهید بود.این شما واین جهان در سال .۲۰۱۳

20
13

در
ان
جه

پیشبینیهای «جهان در سال  »۲۰۱۲چقدر درست از آب درآمدند؟
ميتوان آنها را با المپیک لندن مقایس��ه کرد :چنداشتباه و چند لحظه
غیرعادی ،اما کلیت ماجرا به طرز شگفتآوری خوب برگزار شد .ما درباره
بحران منطقه یورو درس��ت حدس زدیم .انتظار داشتیم که سوراخهای
نقش��ه نجات اکتبر  ۲۰۱۱بیش از پیش مشخص شوند و سیاستمداران
تنبل اروپا همچنان کمکاری کنند  -همین طور هم شد  -اما ماریو دراگی،
دانیلفرنکلین رئیس جدید بانک مرکزی اروپایی قدرتاین را داشت که جلوی نابودی
سردبیراکونومیست یورو را بگیرد ،اگرچه هنوز اوضاع یورو سروس��امان نگرفته و دراگی فقط
ترجمه:کاوهشجاعی از فروپاشی جلوگیری کرده است .ما گفته بودیم موسسات اعتبارسنجی
رتبه اعتبار مالی فرانسه را پایین میآورند و اعتبار مالی فرانسه پایین آمد.
پیشبینی کرده بودیم که س��یلویو برلوسکنی درایتالیا جای خود را به
نخستوزیری تکنوکرات میدهد که همین طور هم شد .ما گفته بودیم
اگر انگلیس در س��ال  ۲۰۱۲فقط یک فصل دچار انقباض اقتصاد نشود
شانس آورده است .انگلیس در سال  ۲۰۱۲وارد رکود  Wشکل شد ،یعنی
اول رکود ،بعد دوره کوتاه رشد ،و بعد رکود.
اشتباهاتی هم داشتیم .ما پیشبینی کرده بودیم که مبارزات انتخابات
ریاس��ت جمهوری در آمریکا پرهزینه و خشن خواهد بود کهاینطور هم
ش��د ،اما گفته بودیم که حزب جمهوریخواه بخش اعظم سال  ۲۰۱۲را
به جدال میان میت رامنی و ریک پری دو نامزد اصلی خود در انتخابات
میگذراند.اینگونه نشد و ریک پری افراطی خیلی زود از رقابتهای درون
حزبی کنار گذاشته شد.
اشتباه جدیتر ما در مورد سوریه بود .ما اصال فکر نمیکردیم که اوضاع
سوریهاین چنین خونبار شود.خوشبختانه ما قدرتگیری اسالمگرایان
در پیام��د بهار عربی را پیشبین��ی کرده بودیم و گفته بودیم که آنها راه
عملگرایی را در پیش میگیرند.
ما بهاش��تباه گفتیم که تیم کوک رئیس شرکت اپل سال دشواری را
پیش رو خواهد داشت،اینگونه نشد و سال  ۲۰۱۲سال موفقی برای اپل
بود .و ما توفان سندی را هم پیشبینی نکردیم .پس با علم بهاشتباهات
گذشتهمان،این شماره «جهان در سال…» را بخوانید.

ایرلند ریاس��ت دورهای اتحادیه
ژانویه
اروپا را بر عهده میگیرد .انگلستان
ه��م رئیس گروه هش��ت کش��ور
صنعتیمیشود.
لندن صد و پنجاهمین سالگرد تاسیس اولین خط
آهن مسافرتی زیرزمینی در دنیا را جشن میگیرد.
مراس��م تحلیف باراک اوباما در واش��نگتن دی
س��ی برگزار میش��ود تا او دومین دوره ریاست
جمهوریاش را آغاز کند.

آفریقای جنوبی میزبان بیست و
فوریه
نهمین دوره مسابقات فوتبال جام
ملتهای آفریقا میشود.
هشتاد و پنجمین دوره اهدای جوایز سینمایی
اسکار درهالیوود برگزار میشود.
چینیها در سراسر دنیا آغاز سال مار را جشن
میگیرند .آنها مار را نشانه برکت ،هوشمندی و
دستاوردهای مادی ميدانند.

لطفا لبخند بزنید! سازمان ملل
مارس
روز بینالملل��ی ش��ادی را در ۲۰
مارسگرامی ميدارد.
پارلمان چین جلس��ه س��االنهاش را برگزار و رسما
رئیسجمهور و نخستوزیر را منصوب ميکند.
انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در کنیا
برگزار ميشود.

آوریل

دور دوم انتخابات ریاست جمهوری
در اکوادور برگزار ميشود.

صنعت فیلم هندوستان صد ساله
می
ميش��ود .اولین فیلم بلند هندی
راجاهاريش چاندرا نام داش��ت که
در  ۱۹۱۳بر پرده سینماها رفت.

م��ردم آلمان ،اتری��ش و نروژ در
سپتامبر
انتخابات عمومی شرکت ميکنند.
اعضای کمیته بینالمللی المپیک
در بوینسآی��رس جمع ميش��وند تا ن��ام میزبان
مسابقات المپیک تابستانی  ۲۰۲۰را اعالم کنند.
والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میزبانی
سران جهان را برعهده ميگيرد که برای شرکت
در اجالس گروه  ۲۰به سنت پترزبورگ ميآیند.

اکتبر
درای��ران انتخاب��ات ریاس��ت
ژوئن
جمه��وری برگ��زار ميش��ود ت��ا
جانشین محمود احمدینژاد پست
ریاست جمهوری را از او تحویل بگیرد.

کرواس��ی ب��ه عنوان بیس��ت و
جوالی
هش��تمین عض��و اتحادی��ه اروپا
پذیرفته ميشود .لیتوانی ریاست
دورهای اتحادیه اروپا را برعهده ميگیرد.

در جمهوری آذربایجان انتخابات
ریاست جمهوری برگزار ميشود.

عاشقان رمز و راز و مدافعان نظریه
نوامبر
توطئه،پنجاهمینسالگردترورجان
اف .کندی راگرامی ميدارند.
ناس��ا فضاپیمای ماون را برای ماموریتی یک
ساله به مریخ ميفرستد.
سران کشورهای مشترک المنافع برای شرکت در
اجالس دوساالنه خود در سریالنکا جمع ميشوند.

روندهای آینده

جهان در سال 2013

آیند ه نگری در پنج قاره

پيشبينيهای کوتاه برای  ۸۰کشور مهم جهان
میزان تورم ،اوضاع کسری بودجه یا تولید ناخالص داخلی
کشورهای دیگر در سالآینده را از همین حاال بدانید تا در ماههاي بعد غافلگیر نشوید.
الجزایر

رشد تولید ناخالص داخلی* ۵ :درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی ۶۸۱۰ :دالر
تورم ۳.۴ :درصد
توازن بودجهاي  -۲.۹ :درصد تولید ناخالص داخلی
جمعیت ۳۷.۱:میلیون نفر

انتخابات ریاست جمهوری که
ق��رار اس��ت در س��ال ۲۰۱۴
برگزار ش��ود صحنه سیاس��ی
الجزایر را در سال جاری تحت
تاثیر خود قرار خواهد داد .هنوز مش��خص نیس��ت چه
کس��ی ميتواند جایگزین عبدالعزیز بوتفلیقه شود که از
 ۱۹۹۹تاکنون  -سه دوره  -رئیس جمهور الجزایر بوده و
احتماال به خاطر س��ن باالی خود در دور بعدی شرکت
نخواهد کرد .احتم��ال وقوع ناآرامیهاي اجتماعی اما در
الجزیره خیلی باال نیس��ت چرا که ه��م ارتش قدرتمند
اس��ت ،هم مردم خاطره جن��گ داخلی قبلی را فراموش
نکردهاند و هم اصالحات سیاس��ی محدودی در کش��ور
انجام ش��ده اس��ت .درآمدهای صادرات نفت و گاز باعث
افزایش سرمایه گذاريهاي دولتی در حوزههاي مختلف
خواهد شد در نتیجه اوضاع اقتصادی بهبود ميیابد.

نگر
آینده
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*تولید ناخالص داخلی ارزش مجموع کاالها و خدماتی است
که طی یک سال ،در یک کشور تولید میشود.

آنگوال

رشد تولید ناخالص داخلی ۷ :درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی ۶۸۶۰ :دالر
تورم ۸.۶ :درصد
توازن بودجهاي ۷.۳ :درصد تولید ناخالص داخلی
جمعیت ۲۰.۷:میلیون نفر

قرار است انتخابات شهرداريها
در س��ال  ۲۰۱۳یا  ۱۴برگزار
ش��ود واین بهتری��ن فرصت
مخالف��ان دولت ب��رای عرض
اندام به حساب ميآید چراکه در مقیاس کشوری ،خوزه
ادواردو دوس س��انتوس رئی��س جمه��ور (از  )۱۹۷۹و
حزب��ش قدرت را چس��بیدهاند و ره��ا نميکنند .رئیس
جمهور بدونتردید از خزانه پرپول کش��ور برای تقویت و
جلب رضایت حامیانش اس��تفاده خواهد کرد .به کمک
افزایش تولید نفت و قیمت ب��االی آن ،اقتصاد آنگوال در
سال  ۲۰۱۳روزهای خوشی را سپری خواهد کرد.
کامرون

رشد تولید ناخالص داخلی ۴.۷ :درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی ۱۳۱۰ :دالر
تورم ۳.۱ :درصد
توازن بودجهاي -۰.۷ :درصد تولید ناخالص داخلی
جمعیت ۲۱:میلیون نفر

ح��زب حاک��م در انتخابات به
تعویق افتادهاي که قرار اس��ت
اوایل امسال برگزار شود برنده
خواهد بود واین یعنی اوضاع
در کام��رون مثل همیش��ه خواهد ماند .پ��ال بیا ،رئیس
جمهور ،حدود چهار دهه اس��ت که ق��درت را در اختیار
دارد و حاال وارد نهمین دهه زندگیاش ميشود .بزرگترین
دش��من او پیری و ناتوانی ناش��ی از آن است و متاسفانه
هیچ مکانیس��می برای انتفال قدرت دراین کشور وجود
ندارد و معلوم نیس��ت جدال بر س��ر جانشینی او به کجا
منجر خواهد شد .کامرون کشوری غنی به حساب ميآید
و در س��الآینده ش��رکتهاي چینی بیشتری به طمع

منابع طبیعیاش به آنجا هجوم خواهند آورد.
مصر

رشد تولید ناخالص داخلی ۷ :درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی ۳۰۰۰ :دالر
تورم ۹.۱ :درصد
توازن بودجهاي -۱۱.۲ :درصد تولید ناخالص داخلی
جمعیت ۸۵.۶:میلیون نفر

هنوز اوضاع کشور آرام نشده و
باید دید توازن قوا میان محمد
مرسیرئیسجمهوراسالمگراي
کش��ور ،قانونگ��ذاران و ارتش
سکوالر چطور رقم ميخورد .انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۳
نش��ان خواهد داد که اوضاع مصر به کدام س��مت خواهد
رفت .اوضاع اقتصاد بهتر خواهد شد ،اما نه خیلی زیاد.

عراق

رشد تولید ناخالص داخلی ۸.۲ :درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی ۵۸۹۰ :دالر
تورم ۵.۳ :درصد
توازن بودجهاي ۴.۲ :درصد تولید ناخالص داخلی
جمعیت ۳۳.۹:میلیون نفر

دولت وحدت ملی آنچنان هم
باع��ث وح��دت نش��ده و ب��ه
احتم��ال زیاد هر چ��ه بگذرد
چند دس��تگی در آن افزایش
خواهد یافت ،اما پیکارها در عرصه سیاسی خواهد بود نه
در میدان جنگ .شرکتهاي بزرگ نفتی برای استخراج
نفت عراق رقابت سختی خواهند داشت و افزایش تولید
نفت باعث تداوم رشد باالی  ۸درصدی اقتصاد ميشود.

ایران

رشد تولید ناخالص داخلی -۱.۱ :درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی ۶۹۷۰ :دالر
تورم ۲۱ :درصد
توازن بودجهاي- ۵.۹ :درصد تولید ناخالص داخلی
جمعیت ۷۷.۶:میلیون نفر

طبق قان��ون اساس��ی ،محمود
احمدین��ژاد نميتوان��د ب��رای
سومین بار در انتخابات شرکت
کند وایرانیان شاهد پایان دوره
او در ماه ژوئن خواهند بود .حمایت گسترده داخلی از برنامه
اتمیایران به معنای تداوم تحریمهاي غرب اس��ت و تهدید
جنگ .اقتصادایران در سال  ۲۰۱۳منقبض خواهد شد .در
م��ورد تهدیدات اس��رائیل هم باید گفت ک��ه اگر چه دولت
نتانیاهو احتماال در سالآینده راستگراتر خواهد شد ،اما به
احتمال زیاد علیه تاسیس��ات اتمی دست به حمله نميزد.
البته آنها تالش ميکنند تهدید حمله را خیلی جدی نشان
دهند.
اتیوپی

رشد تولید ناخالص داخلی ۷.۵ :درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی ۴۹۱ :دالر
تورم ۱۰.۸ :درصد
توازن بودجهاي -۳.۵ :درصد تولید ناخالص داخلی
جمعیت ۷۸.۴:میلیون نفر

اوضاع دامداری و کشاورزی در
اتیوپی خوب خواهد بود واین
به نفع اقتصادی است که آرام
آرام تج��اری ميش��ود .بهبود
وضعیت زیرساختهاي کشور باعث شده صنایع اتیوپی با
سرعت بیشتری به پیش بروند .امسال هم اقتصاد اتیوپی
شاهد رشد خوبی خواهد بود.
اردن

رشد تولید ناخالص داخلی ۳.۸ :درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی ۵۱۱۰ :دالر
تورم ۳.۵ :درصد
توازن بودجهای -۱۱ :درصد تولید ناخالص داخلی
جمعیت ۶.۶:میلیون نفر

کنیا

سر و صدای دعوای کشورهای
همس��ایه لبنان ،همیش��ه در
خیابانه��اي بیروت ش��نیده
ميشود و با تداوم شورشها در
س��وریه ،سال  ۲۰۱۳سال آرامی برای لبنان نخواهد بود.
اعضای دولت نجیب میقاتی عموما حامی رژیم سوریهاند
و مخالفان دولت از مخالفان اس��د حمایت ميکنند .اگر
چه احزاب لبنان خواستار آرامش هوادارانشان شدهاند ،اما
گروههايي کهاین احزاب نمایندگیشان را برعهده دارند
احتماال در سال  ۲۰۱۳جدال را به خیابانها ميکشانند.
لیبی

رشد تولید ناخالص داخلی ۱۲.۲ :درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی ۱۶۷۲۰ :دالر
تورم -۳.۳ :درصد
توازن بودجهای ۱۱.۹ :درصد تولید ناخالص داخلی
جمعیت ۶.۳:میلیون نفر

تاسیس نظام کارآمد سیاسی بر
ویرانههاي لیب��ی معمر قذافی
آس��ان نخواهد بود .علی زیدان
نخست وزیر انتخاب شده توسط
نمایندگان مجلس بر روند نوشتن قانون اساسی جدید لیبی
نظ��ارت خواهد کرد .عمر دولت انتقالی زیدان کوتاه خواهد
ب��ود چرا که او تا زمان برگزاری انتخابات جدید بر اس��اس
قانون اساسی جدید بر سر کار خواهد ماند .اقتصاد کشور که
در جریان جنگ داخلی موافقان و مخالفان قذافی فلج شده
بود به حالت قبل بازخواهد گشت اما رشد از  ۳۰درصد سال
 ۲۰۱۲به  ۱۲درصد خواهد رسید.
مراکش

رشد تولید ناخالص داخلی ۴ :درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی ۲۹۶۰ :دالر
تورم ۲.۲ :درصد
توازن بودجهای -۶.۷ :درصد تولید ناخالص داخلی
جمعیت ۳۳.۴:میلیون نفر

رشد تولید ناخالص داخلی ۶.۷ :درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی ۱۵۶۰ :دالر
تورم ۱۰.۷ :درصد
توازن بودجهای -۲ :درصد تولید ناخالص داخلی
جمعیت ۱۷۴.۵:میلیون نفر

گودالک جاناتان رئیس جمهور
نیجریه ب��ا چالشهاي فراوانی
روبروس��ت اما در سال ۲۰۱۳
سقوط نخواهد کرد .تنش میان
گروههاي شبه نظامی اسالمگرا در شمال و مسیحیان در
جنوب کش��ور باعث ضربه خ��وردن پروژههاي زیربنایی
خواهد ش��د .بااین حال اقتصاد به رشد باالی  ۶درصدی
خود ادامه خواهد داد.
عربستان سعودی

رشد تولید ناخالص داخلی ۴.۳ :درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی ۲۱۰۴۰ :دالر
تورم ۴.۵ :درصد
توازن بودجهای ۳.۷ :درصد تولید ناخالص داخلی
جمعیت ۲۹.۸:میلیون نفر

اولین نسل از وارثان حکومت
آل سعود در عربستان سعودی
ی��ا مردهاند یا بیم��اری جدی
دارن��د وای��ن یعن��ی اوضاع
عربستان تا اندازهاي آتش زیر خاکستر است .اگرچهاین
روند حکمران��یاین خاندان را م��ورد تهدید واقعی قرار
نميدهد .اگرچه حاکمان س��عودی از اصالحات صحبت
ميکنند و خواهند کرد اما احزاب سیاسی در سال ۲۰۱۳
هم غیرقانونی خواهند ماند .دراین میان کشور آرام آرام به
سمت خصوصی سازی حرکت خواهد کرد .طرحهايي در
دست است که اگر مورد تایید قرار بگیرند هفته کاری در
بخش خصوصی  ۵روزه خواهد ش��د  -به جای  ۶روز  -و
این بدون ش��ک به افزایش تمایل س��عودیها به کار در
شرکتهاي خصوصی منجر ميشود.
آفریقای جنوبی

رشد تولید ناخالص داخلی ۳ :درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی ۷۵۸۰ :دالر
تورم ۴.۲ :درصد
توازن بودجهای -۵ :درصد تولید ناخالص داخلی
جمعیت ۴۸.۶:میلیون نفر

جاک��وب زوما ،رهب��ر کنگره
آفریقا  -حزب حاکم  -و رئیس
جمهور ب��رای بق��ا ائتالفی از
میانهروها و چپگرايان تشکیل
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رشد تولید ناخالص داخلی ۴.۸ :درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی ۹۴۶ :دالر
تورم ۵.۶ :درصد
توازن بودجهای -۶.۱ :درصد تولید ناخالص داخلی
جمعیت ۴۳.۹:میلیون نفر

لبنان

رشد تولید ناخالص داخلی ۳ :درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی ۱۱۱۳۰ :دالر
تورم ۲.۲ :درصد
توازن بودجهای -۶.۸ :درصد تولید ناخالص داخلی
جمعیت ۴.۴:میلیون نفر

نیجریه

حرکت خواهد
کرد .طرحهايي
در دست است که
اگر مورد تایید
قرار بگیرند هفته
کاری در بخش
خصوصی  ۵روزه
خواهد شد  -به
جای  ۶روز  -و
این بدون شک به
افزایشتمایل
سعودیها به کار
در شرکتهاي
خصوصیمنجر
ميشود

نگر
آینده

اصالحات نیمبند سیاسی شاه
اردن نتوانسته مردماین کشور
را ک��ه از به��ار عرب��ی اله��ام
گرفتهان��د آرام کن��د .دول��ت
مجبور ش��ده طرح ریاضت مالی را اجرا کند واین باعث
نارضایتی بیش��تر شده اس��ت .اما مخالفان بیشتر حرف
ميزنند و آن چنان اهل عمل نیس��تند ،به عالوه ارتش
قدرتمند اردن کامال به عبداهلل دوم وفادار اس��ت .اقتصاد
کش��ور به خاطر تقاضای پایین در داخ��ل و خارج دچار
مشکل شده است اما رشد اقتصاد سرعت خواهد گرفت.

انتخابات مارس  ۲۰۱۳که اولین
رایگيري پس از تصویب قانون
اساسی جدید به حساب ميآید
احتماال باعث انتقال نرم قدرت و
دورهاي از ثبات خواهد شد .رایال اودینگا نخست وزیر کشور
احتماال رئیس جمهور کنونی موای کیباکی را در انتخابات
شکس��ت ميدهد .اگر چه پایان دادن به اختالفات عمیقی
که پس از انتخابات مشکوک  ۲۰۰۷و خشونتهاي پس از
آن رخ داد دش��وار به نظر ميرس��د اما محاکمه چهار تن از
سیاس��تمداران متهم به ش��رکت در کش��تار مردم  -که از
آوریل در الهه آغاز شده  -احتماال باعث کاهش تنش میان
گروههاي مختلف مردم خواهد شد .دولت بستههاي محرک
مالی به اقتصاد تزریق کرده واین باعث افزایش تقاضا و در
نتیجه حفظ روند رشد کنونی اقتصاد است.

اعتراضات به شیوه بهار عربی به
مراکش هم رس��ید اما به ملک
محمد ششم پادشاهاین کشور
ضربهاي وارد نکرد ،اگرچه باعث
اصالحات در قانون اساس��ی و موجی از س��رمایهگذاري در
بخش مسکن و زیرساختها شد .دولت در سال  ۲۰۱۳بر عربستان آرام
حوزههاي رفاه اجتماعی ،آموزش و بهداشت تمرکز خواهد آرام به سمت
کرد و رش��د اقتصادی همچنان زیر  ۵.۵درصد خواهد بود
خصوصی سازی
که دولت رسیدن به آن را هدف خود قرار داده است.
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روندهای آینده

جهان در سال 2013

داده و احتماال در سال  ۲۰۱۳میانهروها قدرت بیشتری
در ائتالف حاکم خواهند یافت.این باعث اعتراضات فقرا و
بيزمینان ميش��ود .دولت بس��تههاي محرک مالی به
اقتصاد تزریق ميکند و همین باع��ث تکان خوردن آن
خواهد شد ،اما رشد همچنان پایینتر از توان بالقوه کشور
خواهد بود.
امارات متحده عربی

رشد تولید ناخالص داخلی ۴.۳ :درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی ۵۶۹۴۰ :دالر
تورم ۲.۲ :درصد
توازن بودجهای ۲.۳ :درصد تولید ناخالص داخلی
جمعیت ۷.۹:میلیون نفر

سیاس��ت دراینجا مس��ئلهاي
مربوط به خانوادههاي سلطنتی
است و اکثریت ساکناناین ۷
ام��ارت ،ب��ااین ن��وع زندگی
مش��کلی ندارند ،اما اقلیتی ناراض��ی هم دراینجا حضور
دارند که البته به خاطرترس از سرکوب حتمی ،سر و صدا
نخواهن��د کرد .در س��ال  ۲۰۱۳هم خلیفه ب��ن زاید آل
نهیان رئیس جمهور امارات ،به حکمرانی شاهانهاش ادامه
آمریکا در آستانه خواه��د داد ،اگر چه خیلی اوقات خانوادههاي حاکم بر ۷
امارت از دستورات او راضی نخواهند بود.

یک پرتگاه مالی
قرار گرفته است.
پرتگاه مالی به
آثار اقتصادی
تعدادی از قوانین
آمریکااشاره دارد
که اگر تغییر نکند
از ابتدای سال
 2013به افزایش
مالیاتها،کاهش
هزینههایدولت
و کاهش کسری
بودجهمنجر
ميشود

زیمبابوه

رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۲ :درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی ۱۹۷ :دالر
تورم ۸ :درصد
توازن بودجهای -۴.۴ :درصد تولید ناخالص داخلی
جمعیت ۱۲.۶:میلیون نفر

اگر قان��ون اساس��ی جدیدی
تایید ش��ود احتمال برگزاری
انتخابات ریاست جمهوری در
سال  ۲۰۱۳وجود دارد .اگر به
دموکراس��ی اجازه ظه��ور دهن��د م��ورگان چانگیرای
نخس��توزیر و رهبر حزب مخالف که به هم��راه رابرت
موگاب��ه رئیس جمهور دولت وحدت ملی تش��کیل داده
است ،در انتخابات پیروز خواهد شد .اما مسئلهاینجاست
که رابرت موگابه بیش از سه دهه است که قدرت را قبضه
ک��رده و احتم��اال ه��ر کاری خواه��د کرد ک��ه از جای
کنونیاش تکان نخورد.
کانادا

رشد تولید ناخالص داخلی ۱.۹ :درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی ۵۳۱۶۰ :دالر
تورم ۱.۹ :درصد
توازن بودجهای -۲.۳ :درصد تولید ناخالص داخلی
جمعیت ۳۵:میلیون نفر

نگر
آینده
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جدایيطلب��ان کبک��ی دوباره
براین استان حکومت ميکنند
امااین دولت اقلیت در وضعیتی
نیس��ت ک��ه بتواند مس��ئله
اس��تقالل را ب��ه رفراندوم بگ��ذارد .وای��ن یعنی حزب
محافظهكار کانادا که حاال بعد از هفت سال رهبری دولت
اقلیت ،کنترل کامل اوضاع کش��ور را در دس��ت گرفته،
دردسرهای زیادی نخواهد داشت .دولت احتماال به دنبال

اصالح قوانین مالیاتی ،کاهش س��ختگیريهاي مالی و
مقابله جدیتر با جرم و جنایت خواهد بود و اقتصاد هم
که ب��ه خاطر بهای باالی اجناس تکان خورده به رش��د
حدود  ۲درصدیاش ادامه خواهد داد.
ایاالت متحده

رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۱ :درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی ۵۱۵۲۵ :دالر
تورم ۲.۱ :درصد
توازن بودجهای -۶.۶۱ :درصد تولید ناخالص داخلی
جمعیت ۳۱۷:میلیون نفر

آمریکا در آس��تانه یک پرتگاه
مالی قرار گرفته است .پرتگاه
مالی (یا صخ��ره مالی آمریکا)
اصطالحی اس��ت که ب��ه آثار
اقتص��ادی تعدادی از قوانین آمریکااش��اره دارد که (اگر
تغییر نکند) از ابتدای س��ال  2013به افزایش مالیاتها،
کاهش هزینهه��ای دولت و به تبع آن کاهش کس��ری
بودجه منجر ميشود .مس��ئلهاینجاست که اگرچهاین
قوانی��ن باعث کاهش کس��ری بودجه هنگف��ت آمریکا
ميش��وند اما این کشور را وارد یک رکود دیگر ميکنند.
ممکن اس��ت کنگره در آخرین لحظ��ه با توافقی جلوی
اج��رایاین قوانین را بگیرد و برای اوباما زمان بخرد تا او
بتوان��د به راه حل معقولتری ب��رای بحران مالی آمریکا
دست پیدا کند .بانک مرکزی در آمریکا همچنان به چاپ
اسکناس ادامه ميدهد واین رشد تولید ناخالص داخلی
را در همان حدود  ۲درصد حفظ خواهد کرد.
آرژانتین

رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۶ :درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی ۱۲۴۹۰ :دالر
تورم ۹.۳ :درصد
توازن بودجهای -۲.۴ :درصد تولید ناخالص داخلی
جمعیت ۴۱.۷:میلیون نفر

سالها سیاستهای فیالبداهه
کریستینا فرناندز كرچنر رئیس
جمهور آرژانتیناین کشور را
در وضعیت مخاطرهآمیزی قرار
داده اس��ت .تورم باالست ،فساد اداری وحشتناک است و
دولت به س��ختی ميتواند حقوق کارمندان را بدهد و به
همین خاطر آرژانتین به بمب ساعتیاي با چندین فتیله
ش��بیه ش��ده اس��ت .تاکتیکهای کهنهاین بار جواب
نميدهند .دولت نه توانایی تغییر سیاستهایش را دارد و
نه ميتواند به رش��د اقتصادی باالی شرکای تجاریاش
امید ببندد( .چون رش��د اقتصادی هیچ کدام ازاین شرکا
مثل گذشته باال نیس��ت و بازرگانی با آنها مثل گذشته
س��ود ندارد ).پ��س خانم کرچنر در س��ال  ۲۰۱۳باید با
اعتراضات سازمان یافته و سازمان نیافته فراوانی دست و
پنجه نرم کند.
مکزیک

رشد تولید ناخالص داخلی ۳.۷ :درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی ۱۰۴۲۰ :دالر
تورم ۴ :درصد
توازن بودجهای -۱.۴ :درصد تولید ناخالص داخلی
جمعیت ۱۱۶.۲:میلیون نفر

حزب انقالبی نهادین بعد از یک
دوره فت��رت  ۱۲س��اله دوباره
ق��درت را در دس��ت گرفته اما
آنه��ا ب��ا اخت�لاف اندک��ی در
انتخابات پیروز شدهاند :اکثریت قاطع به حساب نميآیند و
برنامه اصالحيشان سنگین و دشوار است پس آنها روزهای
بيدردسری را پیش رو ندارند .انریکو پنا نیتو تالش خواهد
کرد پیش از س��ر و کله زدن با موضوعات پیچیده اصلی -
مثل اصالحات در قانون کار یا آزادسازی قوانین انرژی  -در
مسائل سادهتري پیروزيهاي آسان به دست آورد .احزاب
دسته راستی مخالف دولت ،موافقاین اصالحاتند و احزاب
دست چپی اتحاد الزم را ندارند .دورنمای اقتصاد مکزیک
همچنان به بازار آمریکا وابس��ته است اما مکزیک در سال
 ۲۰۱۳بیش��تر از گذش��ته از وضعی��ت خوب ص��ادرات
کارخانههاي خود سود خواهد برد .ارزش پایین پزو ،واحد
پول مکزیک ،به نفع کارخانههای خودروسازی آمریکایی و
آس��یایی (بخصوص ژاپنی) مس��تقر در مکزیک اس��ت و
س��رمایهگذاری خارجی دراین کشور در سال  ۲۰۱۳روند
رو به رشد خود را ادامه خواهد داد.
بولیوی

رشد تولید ناخالص داخلی ۴.۷ :درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی ۲۸۲۰ :دالر
تورم ۶.۲ :درصد
توازن بودجهای ۰.۵ :درصد تولید ناخالص داخلی
جمعیت :میلیون ۱۰.۴نفر

ش��کاف میان وعدههای دولت
چپگ��رایای��وو مورال��س و
زندگی واقعی در حال افزایش
است .اما دولت از فروش ثروت
بادآورده گاز طبیعی استفاده ميکند و با خرج کردن در
جامع��ه  -و نه ام��ور زیربنایی  -جل��وی نارضایتیها را
ميگیرد .صادرات گاز طبیعی یعنی اوضاع مالی و بازرگانی
بولیوی خوب است و اقتصاد رشد خواهد داشت.این روند
و همچنین چنددستگی میان مخالفان بهاین معناست
که مورالس در سال  ۲۰۱۴برای سومین بار رئیسجمهور
بولیوی خواهد شد.
برزیل

رشد تولید ناخالص داخلی ۴.۲ :درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی ۱۲۶۷۰ :دالر
تورم ۵.۵ :درصد
توازن بودجهای -۲.۲ :درصد تولید ناخالص داخلی
جمعیت ۱۹۶.۵:میلیون نفر

دیلم��ا روس��ف ،رئیسجمهور
برزیل علیه فساد و پارتی بازی
موضع سختگیرانهاي اتخاذ کرده
و رای دهن��دگان او را دوس��ت
دارند .اما او در میان اعضای پرشمار ائتالف خود آنقدرها هم
محبوب نیست چرا که در ازای وفاداری به دنبال سمتهای
دولت��ی و دیگ��ر الط��اف رئی��س جمه��ور هس��تند.این
شرکایاشکالتراش بیشتر از مخالفان سردرگم دولت باعث
دردسر خواهند شد و نخواهند گذاشت مجلس قوانین مورد
نیاز رئیس جمهور را به راحتی امضا کند .بااین همه برنامه
اصالحات برزیل از مدتها پیش دقیقا مشخص شده و در
س��ال  ۲۰۱۳باید منتظر پیش��رفتهایی هر چند کوچک

خواهیم بود .اقتصاد بعد از یک س��ال کاهش رش��د ،رشد
تقریبا مناسبی را پیش رو خواهد داشت.

دش��من او خواهند ش��د .بااین حال بهای باالی فلزات و
همچنین افزایش ظرفیت کش��ور در حوزه معدن باعث
تقویت اقتصاد پرو خواهد شد.

رشد تولید ناخالص داخلی ۴.۴ :درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی ۶۰۴۰ :دالر
تورم ۶ :درصد
توازن بودجهای -۲.۶ :درصد تولید ناخالص داخلی
جمعیت ۱۱.۲:میلیون نفر

اروگوئه

هر دو طرف مدافع سیاس��تهای س��ختگیرانه مالی و
توسعه به نفع بازار آزاد هستند .اقتصاد آزاد شیلی اگر چه
در برابر نوس��انات بازار آسیبپذیر مينماید ،اما در سال
 ۲۰۱۳عملکرد خوبی خواهد داشت.

رشد تولید ناخالص داخلی ۴ :درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی ۱۴۸۷۰ :دالر
تورم ۶.۷ :درصد
توازن بودجهای -۱.۱ :درصد تولید ناخالص داخلی
جمعیت ۳.۴:میلیون نفر

کلمبیا

کوبا

با پیر ش��دن دو ب��رادر ،عصر
کاستروها در کوبا واقعا به پایان
خ��ود نزدیک ميش��ود :رائول
ب��رادر کوچکتر و رهبر کنونی
در سال  ۲۰۱۳هشتاد و دو ساله ميشود .ستونهای نظم
کهنه  -از اس��تخدام همگانی در بخش دولتی و سهمیه
غذای دولتی  -آرام آرام ناپدید ميشوند و کسبوکارهای
خصوص��ی و نیروهای ب��ازار نقش بیش��تری را برعهده
ميگیرند .بااین حال رونداین جایگزینی مشخص نیست
و کسی نسل بعدی رهبران کوبا را نميشناسد.
پاراگوئه

رشد تولید ناخالص داخلی ۶ :درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی ۳۴۶۰ :دالر
تورم ۴.۸ :درصد
توازن بودجهای -۱.۵ :درصد تولید ناخالص داخلی
جمعیت ۶.۸:میلیون نفر

بی ثباتی سیاس��ی سال ۲۰۱۲
که باعث اس��تیضاح و برکناری
فرنان��دو لوگو رئی��س جمهور
چپگ��رای پاراگوئ��ه ش��د ،در
دوران ریاست موقت فردریکو گارسیا معاون او برکشور در
س��ال  ۲۰۱۳هم ادامه خواهد داش��ت چرا که کشور برای
انتخابات ماه آوریل آماده ميش��ود .هوراس��یو کارتر ،نامزد
احتمالی حزب دس��ت راس��تی کلرادو بیشترین احتمال
پی��روزی را دارد اما حزب او احتماال نميتواند اکثریت را از
آن خود کند .تنشهای اجتماعی در کشور در حال افزایش
اس��ت و دولت باید با کشاورزان بيزمین ،حامیان عصبانی
لوگو و چریکهای دس��ت چپی دس��ت پنج��ه نرم کند.
سخاوتمندیهای پیش از انتخابات ،آب و هوای بهتر برای
کشاورزی و همچنین تقاضای بیشتر برزیل برای صادرات از
پاراگوئه باعث افزایش تولید ناخالص داخلی ميشود.
پرو

رشد تولید ناخالص داخلی ۶.۱ :درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی ۶۹۵۰ :دالر
تورم ۳.۱ :درصد
توازن بودجهای ۱.۵ :درصد تولید ناخالص داخلی
جمعیت ۳۱.۲:میلیون نفر

ونزوئال

رشد تولید ناخالص داخلی ۱.۴ :درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی ۱۲۹۶۰ :دالر
تورم ۳۱ :درصد
توازن بودجهای -۶.۷ :درصد تولید ناخالص داخلی
جمعیت ۳۰:میلیون نفر

خوان مانوئل س��انتوس ،رئیس
جمهور برزیل پس از ش��روعی
قدرتمند در حوزهه��ای مالی و
امنیت��ی ،ضعیف عم��ل کرد و
سیاستگذاریهای اقتصادی او در سال  ۲۰۱۳تالشی برای
جلوگیری از افزایش ش��کاف ائتالف حاکم و کاهش حمایت
عمومی خواهد بود .اقتصاد کش��ور با چالش کاهش صادرات
روبرو خواهد بود اما پروژههای زیربنایی و مصرف داخلی باعث
رش��د اقتصاد ميشوند .آلوارو اوریبه ،رئیس جمهور محبوب
قبلی اگر چه بر اس��اس قانون اساسی نميتواند در انتخابات
شرکت کند اما ممکن است ائتالفی از راستگرایان را تشکیل سرطانیسخت
باعث شدهآینده
دهد و پست معاونت ریاست جمهوری را نشانه بگیرد.
اکوادور

رشد تولید ناخالص داخلی ۴ :درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی ۵۰۶۰ :دالر
تورم ۵ :درصد
توازن بودجهای -۱.۷ :درصد تولید ناخالص داخلی
جمعیت ۱۵.۱:میلیون نفر

اگ��ر اوضاع س�لامتیاش اجازه
دهد ،هوگو چاوز چهارمین دوره
پیاپی رئیس جمهوریاش را در
سال  ۲۰۱۳آغاز خواهد کرد ،اما
سرطانی سخت باعث شدهآینده چاوز و ونزوئال در ابهام فرو
رود .مخالفان چاوز اخیرا نش��ان دادند که بعد از سالها چند
دس��تگی توانایی اتحاد را دارند و در سال  ۲۰۱۳همچنان بر
چاوز فش��ار خواهند آورد .دولت در خرج کردن درآمدهای
نفتی بيبرنامه اس��ت و اقتصاد اص�لا اوضاع خوبی ندارد .در
ماههایآینده هم تورم باال خواهد رفت و هم س��رمایهداران
ثروت خود را از کشور بیشتر خارج خواهند کرد.

رافائل ک��وره آ ،رئیس جمهور
اکوادور با نیروهایی سیاس��ی
دست و پنجه نرم ميکند که
اگرچه به ش��دت با پوپولیسم
دس��ت چپ��ی او مخالفن��د اما خ��ود درگی��ر اختالف
نظرهایایدئولوژیک هستند .به همین خاطر ،اگرچه او در
دوره اول ریاست جمهوریاش بخشی از اقبال عمومی را
از دس��ت داده ،اما احتماال در انتخاب��ات ماه فوریه پیروز
میدان خواهد بود .با ضعف بازارهای نفتی ،او احتماال در
پیشبرد سیاستهای اقتصادیاش  -که هدفی جز جلب
رضایت تودهها ندارد  -دچار مشکل خواهد شد.
`

رشد تولید ناخالص داخلی ۴.۷ :درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی ۱۶۳۷۰ :دالر
تورم ۲.۶ :درصد
توازن بودجهای ۱.۷ :درصد تولید ناخالص داخلی
جمعیت ۱۷.۶:میلیون نفر

رشد تولید ناخالص داخلی ۵.۱ :درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی ۱۲۲۱۰ :دالر
تورم ۷ :درصد
توازن بودجهای -۱.۸ :درصد تولید ناخالص داخلی
جمعیت ۱۷.۱:میلیون نفر

شیلی

دورنمای اوضاع قزاقس��تان در
س��ال  ۲۰۱۳درس��ت مث��ل
س��الهای گذش��ته اس��ت:
نورسلطان نظربایف به کمک
صادرات نفتگران ،بيرقیب حکم ميراند .قرار نیس��ت
مردم علیه او ش��ورش کنند و رئیس جمهور قرار است تا
س��الهای سال بدون هیچ دردس��ر خاصی  -جز سن و
سالش  -بر کشور حکومت کند.

نگر
آینده

میشل باش��له ،رئیس جمهور
سابق ش��یلی به احتمال زیاد
پ��س از انتخابات ماه نوامبر به
عنوان رهبر ائتالف چپ میانه
به دولت بازخواهد گش��ت و جایگزین سباستین پینرای
راس��تگرا خواهد ش��د که بر اس��اس قانون اساسی دیگر
نميتواند در انتخابات نامزد ش��ود .البتهاین تغییر دولت
تاثیر چندانی بر سیاستهای اقتصادی نخواهد گذاشت:

قزاقستان

چاوز و ونزوئال
در ابهام فرو رود.
مخالفانچاوز
نشان دادند که
تواناییاتحاد
دارند و در سال
 ۲۰۱۳همچنان
بر چاوز فشار
خواهند آورد.
دولت در خرج
کردن درآمدهای
نفتیبيبرنامه
است و اقتصاد
اصال اوضاع خوبی
ندارد .در ماههای
آینده هم تورم باال
خواهد رفت

شماره هفدهم  /بهمن 91

اویانت��ا هوماال ،دومین س��ال
ریاست جمهوریاش برنامهای
میانهروانه را با هدف حمایت از
بازرگان��ی داخل��ی و خارجی
پیش خواهد برد و مردم که در دوران مبارازت انتخاباتی
او را چپگرا به حساب آورده بودند غافلگیر خواهند شد.
پس مهمترین چالش او خیانت به انتظارات مردمی است:
او رای آنه��ا را از دس��ت خواه��د داد و البته چپها هم

سیاستهای دولت همچنان به
نفع تجار خواهد بود ،اما خوزه
موخیکا ،رئی��س جمهوراین
کش��ور مجبور اس��ت با جناح
چ��پ در ائتالف چپ میانهاي ک��ه او با کمک آنها دولت
تشکیل داده دست و پنجه نرم کند واین باعث کند شدن
روند اصالحات ميشود .البته تالشهای او برای اصالحات
که با هدف جلب رضایت سرمایه گذاران داخلی و خارجی
صورت ميگیرد ،مورد حمایت اپوزیسیون دست راستی
قرار دارد ،اما با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری
س��ال  ۲۰۱۴باید منتظر فاصله گرفتن طرفین باش��یم.
مصرف کنندگان اروگوئهای بیشتر از قبل خرید ميکنند
واین به نفع رشد اقتصادی کشور است.

رشد تولید ناخالص داخلی ۴.۶ :درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی ۷۹۶۰ :دالر
تورم ۳.۱ :درصد
توازن بودجهای -۰.۵ :درصد تولید ناخالص داخلی
جمعیت ۴۸.۸:میلیون نفر
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روندهای آینده

مالزی

رشد تولید ناخالص داخلی ۴.۶ :درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی ۱۱۵۸۰ :دالر
تورم ۲.۴ :درصد
توازن بودجهای -۴.۷ :درصد تولید ناخالص داخلی
جمعیت ۲۹.۴:میلیون نفر

ائتالف حاکم باریسان ناسیونال
(جبهه ملی) در انتخابات سال
 ۲۰۱۳پی��روز خواهد ش��د و
ت�لاش خواهد کرد به اکثریت
قاطع دو سومیای دست یابد که تا سال  ۲۰۰۸در اختیار
داش��ت .اگر ائتالف نتواند بهاین هدف خود برسد اوضاع
نجیب رزاق ،نخست وزیراین کشور متزلزل خواهد شد.
اقتصاد رشد باالی  ۴درصد خواهد داشت واین به دولت
برای رس��یدن به هدف س��ال  ۲۰۲۰خود کمک خواهد
کرد :قرار است مردم مالزی تا سال  ۲۰۲۰به جمع مردم
با درآمد باالی دنیا بپیوندند.
نیوزلند

در سنگاپور با
وجود اوضاع
خراب بازرگانی
بین المللی دولت
توانستمانند
گذشتهمدیریت
اقتصادیبسیار
خوبی را از خود به
نمایش بگذارد .و
اگر در سال ۲۰۱۳
اوضاع بازارهای
غربی بدتر نشود،
رشد اقتصادی
سنگاپورسرعت
خوبی خواهد
داشت

نگر
آینده
شماره هفدهم  /بهمن 91
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رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۳ :درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی ۳۳۱۶۰ :دالر
تورم ۱.۸ :درصد
توازن بودجهای -۲.۲ :درصد تولید ناخالص داخلی
جمعیت ۴.۵:میلیون نفر

حزب ملی که برای دومین دوره پیاپی دولت را در دست
دارد برای حفظ اکثریت ش��کنندهاش به اتحاد به احزاب
کوچکتر وابسته است ،اما از سوی حزب مخالف کارگر با
تهدیدی جدی روبرو نیست چرا که چپها در نظرسنجیها
ضعیف ظاهر شدهاند .اوضاع کسری بودجه در سال ۲۰۱۳
بهتر خواهد ش��د .دولت به دنبال خصوصیسازی بیشتر
سرمایههایش اس��ت ،اما  ۷۵درصد رای دهندگان با این
روند مخالف اند .در سال  ۲۰۱۳باید شاهد اعتراض مردم
و شاید عقب نشینی دولت باشیم.
فیلیپین

رشد تولید ناخالص داخلی ۶ :درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی ۲۶۵۰ :دالر
تورم ۴.۳ :درصد
توازن بودجهای -۲.۴ :درصد تولید ناخالص داخلی
جمعیت ۱۰۵.۷:میلیون نفر

بنیگنو آکوئینو ،هم با رای باالیی
به ریاس��ت جمهوری رسیده و
هم از خانواده محبوبی ميآید -
مادرش کرازون آکوئینو رئیس
جمهور فقید فیلیپین بود  -اما او به س��ختی به انتظارات
پاسخ داده است .انتخابات پارلمانی که قرار است در ماه مي
برگزار شود ممکن است نتیجهای جز شکست حزب لیبرال
آکوئینو و ائتالف تحت رهبری او نداشته باشد .دولت تالش
ميکند با س��رمایه گذاری در امور زیربنایی ،رشد را تداوم
بخشد اما شرکای خصوصیاش نس��بت به وضعیت پا در
هوای قراردادهای خود اعتراض دارند.
سنگاپور

رشد تولید ناخالص داخلی ۴ :درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی ۵۳۳۷۰ :دالر
تورم ۳.۵ :درصد

توازن بودجهای ۰.۸ :درصد تولید ناخالص داخلی
جمعیت ۵.۵:میلیون نفر

نظ��ام انتخاباتیای ک��ه در آن
مخالف��ان  ۴۰درص��د آرا را به
دس��ت آورند اما انحصار قدرت
در دست حزب همیشه بر سر
کار «اقدام خلق» بماند واقعا شگفتآور است .البته ممکن
اس��ت دولت از مشورت دیگر احزاب هم بهره بگیرد اما در
سنگاپور منتظر تغییرات بنیادین نباشید .با وجود اوضاع
خراب بازرگانی بین المللی دولت توانس��ت مانند گذشته
مدیریت اقتصادی بسیار خوبی را از خود به نمایش بگذارد.
و اگر در سال  ۲۰۱۳اوضاع بازارهای غربی بدتر نشود ،رشد
اقتصادی سنگاپور سرعت خوبی خواهد داشت.
سریالنکا

رشد تولید ناخالص داخلی ۶.۸ :درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی ۳۱۵۰ :دالر
تورم ۵.۷ :درصد
توازن بودجهای -۶.۹ :درصد تولید ناخالص داخلی
جمعیت ۲۱:میلیون نفر

ماهیندا راجاپاکس��ا که دومین
دوره ریاس��ت جمهوری خود را
ميگذراند اکثریت قاطع پارلمان
را پشت خود دارد و مردم هم از
او حمایت ميکنند .به هر حال او کس��ی بود که در س��ال
 ۲۰۰۹نیروهای جداییطلب تامیل را خلع سالح کرد .صلح
و آرامش باعث بهبود اوضاع اقتصاد شده و به همین خاطر
راجاپاکسا رئیس جمهور دو دورهای نخواهد ماند و تا چندین
سالآینده قدرت را در دست خواهد داشت.
تایوان

رشد تولید ناخالص داخلی ۳.۶ :درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی ۲۲۰۲۰ :دالر
تورم ۲.۲ :درصد
توازن بودجهای -۲.۸ :درصد تولید ناخالص داخلی
جمعیت ۲۳.۱:میلیون نفر

در سال  ۲۰۱۲مایینگ-جئو
رئیس جمهور و دولتش تحت
رهبری حزب کومینتانگ آنقدر
هوادار داشتند که بتوانند برای
دومین بار در انتخابات ریاس��ت جمهوری برنده شوند اما
در طول ماههای گذشته آنقدر قدمهایاشتباه برداشتهاند
که محبوبیتش��ان به طور مداوم پایین آمده است .بااین
همه امس��ال صادرات پ��س از کاهش در س��ال ۲۰۱۲
افزایش خواهد داشت.
تایلند

رشد تولید ناخالص داخلی ۴.۷ :درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی ۵۸۰۰ :دالر
تورم ۳.۵ :درصد
توازن بودجهای -۲.۴ :درصد تولید ناخالص داخلی
جمعیت ۶۹.۳:میلیون نفر

یینگلوک ش��یناواترا ،نخست
وزیر و رئی��س دولت اکثریت
پولولیست یک هدف مهم دارد:
برگردان��دن ب��رادر بزرگترش

تاکسین شیناواترا  -نخست تایلند از  ۲۰۰۱تا  - ۲۰۰۶به
صحنه سیاسی .مهمترین ابزار او هم اصالح قانون اساسی
و طرحآشتی ملی است که بر اساس آن تاکسین ميتواند
به کشور بازگردد بدون آنکه نیاز باشد مجازات زندانش را
 به اتهام فس��اد مالی  -بگذراند .بهاین دردسر ،ماجرایشاه بیمار کشور را هم اضافه کنید که احتماال شاهزادهای
غیرمحبوب جانش��ین او خواهد شد .س��ال  ۲۰۱۳برای
تایلند سال ناآرامی خواهد بود.
ازبکستان

رشد تولید ناخالص داخلی ۶.۷ :درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی ۱۹۲۰ :دالر
تورم ۱۲.۶ :درصد
توازن بودجهای -۰.۲ :درصد تولید ناخالص داخلی
جمعیت ۲۹.۵:میلیون نفر

اسالم کریم اف ،دیکتاتور پا به
سن گذاشته کشور سه نقطه
قوت دارد ۲۴ :س��ال است که
قدرت را در اختیار دارد ،بخش
تولید و اس��تخراج م��واد اولیه پررونق اس��ت و صادرات
قدرتمند .به عالوه ،همچنان که س��ربازان خارجی برای
خروج از کش��ور همسایه  -افغانس��تان  -آماده ميشوند
ازبکستان برایایاالت متحده اهمیت استراتژیک بیشتری
پیدا ميکند .تنها رقیب و دش��من کریم اف  ۷۵س��اله
دراین میان وضعیت سالمتیاش است.

ویتنام

رشد تولید ناخالص داخلی ۶ :درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی ۱۸۰۰ :دالر
تورم ۶.۲ :درصد
توازن بودجهای -۴.۱ :درصد تولید ناخالص داخلی
جمعیت ۹۰.۴:میلیون نفر

مجلس به رهبری نگوین سین
هون��گ آرام آرام نق��ش ق��وه
مقنن��ه را پررنگتر ميکند و
نگوین تان دونگ ،نخست وزیر
ویتنام ،باید ش��رایط جدید را بپذیرد .سیاس��تمداران در
ویتن��ام کمکم ی��اد ميگیرند ک��ه بدون تواف��ق دو قوا
نميتوانند کاری از پیش ببرند .در کش��وری که یکی از
دالیل رش��د اقتصاد ،ثبات قیمتها بوده ،تورم ميتواند
دردس��ر س��از باش��د و در س��ال  ۲۰۱۳باع��ث نگرانی
اقتصاددانان شود.
پاکستان

رشد تولید ناخالص داخلی ۳.۳ :درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی ۱۴۱۰ :دالر
تورم ۹.۱ :درصد
توازن بودجهای -۵.۷ :درصد تولید ناخالص داخلی
جمعیت ۱۸۳.۵:میلیون نفر

تنش می��ان ق��وای مجریه و
قضائیه جدیتر خواهد ش��د و
عداوت رئیس جمهور و قضات
ب��ه اوج خود ميرس��د .حزب
مردم پاکستان چون نپذیرفت آصف علی زرداری ،رئیس
جمهور ،به اتهام فساد محاکمه شود ،یک نخست وزیر از
دس��ت داد و احتماال به همین خاطر جانشین زرداری از

حزب مردم نخواهد بود .قرار اس��ت انتخابات در ماه ژوئن
برگزار ش��ود اما ممکن اس��ت بحران به جایی برسد که
پاکستانیها انتخابات زودهنگام برگزار کنند .بدهیهای
باالی دولتی مختص اروپا نیس��ت ،وض��ع خراب دولت
پاکستان در س��ال  ۲۰۱۳احتماال به بحران جدی مالی
منجر خواهد شد .با وجود آنکه در اکثر کشورها پیش از
انتخابات ش��اهد افزایش رش��د خواهیم بود ،اما اقتصاد
پاکستان وارد دوران رشد کند خواهد شد.
کره جنوبی

رشد تولید ناخالص داخلی ۳.۷ :درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی ۲۴۵۹۰ :دالر
تورم ۲.۹ :درصد
توازن بودجهای ۲.۶ :درصد تولید ناخالص داخلی
جمعیت ۴۹.۹:میلیون نفر

با کنار رفتن لی میونگ-بانک
رئیس جمهور نامحبوب کنونی
در ماه فوریه ،پارک گیون هیه،
ه��م حزب��ی او و اولین رئیس
جمهور زن کره جنوبی قدرت را در دست خواهد گرفت.
او سیاس��تهای مدافع تجارت آزاد را ادامه خواهد داد و
دولت برای صادرات بیشتر تالش ميکند اگر چه تقاضای
خارجی به خاط��ر رکود و بحران مالی دنیا کاهش یافته
است .خوش��بختانه تقاضا در داخل خوب است و بعد از
رکود سال  ۲۰۱۲شاهد رشد اقتصاد خواهیم بود.

اتریش

رشد تولید ناخالص داخلی ۱ :درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی ۴۶۹۶۰ :دالر
تورم ۲.۳ :درصد
توازن بودجهای -۲.۴ :درصد تولید ناخالص داخلی
جمعیت ۸.۵:میلیون نفر

ائتالف حاکم حزب سوس��یال
دموکرات و حزب مردم اتریش
به احتم��ال زی��اد در انتخابات
سپتامبر۲۰۱۳دستراستیهای
حزب آزادی را با اختالف اندکی شکست ميدهند و بر سر
قدرت باقی ميمانند .اما در طول ماههای اخیر اتریش بارها
ش��اهد تحقیقات در مورد فس��اد مالی دولتیها بوده واین
باعث کاهش محبوبیت ائتالف حاکم ش��ده است .بنابراین
احتماال برای تشکیل دولت به حزب سومی  -احتماال سبزها
 نیاز است .شکاف وضعیت بدهیهای دولتی با مقیاسهایاتحادیه اروپا عالی به حساب ميآید و اقتصاد حدود  ۱درصد
رشد خواهد داشت.

بلژیک

بلغارستان

اتحادیه اروپا در س��ال ۲۰۰۷
بلغارس��تان را ب��ه عضوی��ت
پذیرف��ت و همچنان روی آنها
فش��ار م��يآورد ت��ا برنام��ه
اصالحات را پیش ببرند و با فس��اد گسترده مقابله کنند.
(بلغارس��تان یکی از فقیرترین کشورهای قاره به حساب
ميآید ).قرار اس��ت انتخابات پارلمانی در س��ال ۲۰۱۳
برگزار شود و حزب راست میانه «شهروندان برای توسعه
اروپایی بلغارس��تان» همچنان حزب حاکم باقی خواهد
ماند.

کرواسی

رشد تولید ناخالص داخلی ۰.۷ :درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی ۱۳۷۴۰ :دالر
تورم ۲.۶ :درصد
توازن بودجهای -۴.۳ :درصد تولید ناخالص داخلی
جمعیت ۴.۴:میلیون نفر

نگرانیه��ا نس��بت ب��هآینده
اتحادیه اروپا فروکش نکرده و
کرواسی مجبور است در چنین
شرایطی در اواسط سال ۲۰۱۳
بهاین اتحادیه بپیوندد و البته تمامی احزاب در کرواسی
مدافع الحاق به اتحادیه اروپا هس��تند .سختگیریهای
بودج��های و کاه��ش ص��ادرات باع��ث پایی��ن آم��دن
اس��تانداردهای زندگی شده و احتماال در سال  ۲۰۱۳در
کرواس��ی هم ش��اهد اعصابات و اعتراضات خواهیم بود.
اقتصاد در س��ال  ۲۰۱۲منقبض ش��د اما در سال ۲۰۱۳
کمی رشد ميکند و آمار بیکاری پایین ميآید.
جمهوری چک

رشد تولید ناخالص داخلی ۰.۶ :درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی ۱۹۰۵۰ :دالر
تورم ۲.۶ :درصد
توازن بودجهای -۳.۱ :درصد تولید ناخالص داخلی
جمعیت ۱۰.۵:میلیون نفر

ائتالف راس��ت میانه دو حزبی
حاکم آنچنان قدرتمند نیست
و برای حکمران��ی بر حمایت
متح��دان پارلمان��یاش تکیه
کرده اس��ت .بااینحال انتخابات منطقهای و سنا که در
اواخ��ر  ۲۰۱۲برگزار ش��د آنها را بیش��تر تضعیف کرد و
احتم��ال برگزاری انتخابات زودهن��گام عمومی پیش از
ضرب االجل س��ال  ۲۰۱۴را افزای��ش داد .اوضاع اقتصاد
خوب نیس��ت و ه��ر دولتی که ب��ر س��ر کار بیاید باید
اصالحاتی را پیش ببرد که مردم را در کوتاه مدت ناراضی
ميکند .پس بيثباتی سیاسی در چک ادامه خواهد یافت.
اقتصاد پس از انقباض در س��ال  ،۲۰۱۲کمی منبس��ط

رشد تولید ناخالص داخلی ۰.۵ :درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی ۴۵۱۴۰ :دالر
تورم ۱ :درصد
توازن بودجهای -۸.۲ :درصد تولید ناخالص داخلی
جمعیت ۴.۶:میلیون نفر

دولتایرلن��د سیاس��تهای
ریاضت اقتصادی و اصالحات
در سیستم بانکداری را از سال
 ۲۰۱۰آغاز کرد ،یعنی از زمانی
که اتحادی��ه اروپا و صن��دوق بین المللی پ��ول به طور
مش��روط پذیرفتند که در چند مرحل��ه به آنها وامی ۸۹
میلی��ارد دالری بدهن��د .باید دیدآیا دولت توانس��ته به
تعهداتش وفادار بماند و س��رمایهگذاران را به سمت خود
بکشاند یا نه .دولت در سال  ۲۰۱۲به فروش اوراق قرضه
روی آورد ت��ا بتواند بخش��ی از بدهیهای خود را جبران
کند .اما کس��ری بودجه نگران کننده  -بیش از  ۸درصد
تولید ناخالص داخلی  -ميتواند باعث بحران سیاسی و از دولتایرلند
بین رفتن اعتماد سرمایهگذارانی شود که فکر ميکردند با سیاستهای
خرید اوراق قرضه ،سرمایه خود را نجات دادهاند.
سوئد

رشد تولید ناخالص داخلی ۱.۸ :درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی ۵۵۴۳۰ :دالر
تورم ۱.۱ :درصد
توازن بودجهای ۰.۴ :درصد تولید ناخالص داخلی
جمعیت ۹.۶:میلیون نفر

ائتالف حاکم از ش��امل  ۴حزب
است اما نتوانسته به اکثریت در
پارلمان دست پیدا کند .مخالفان
آنها بای��د با حزب راس��تگرای
افراط��ی «دموکراتهای س��وئدی» وصلت کنند تا بتوانند
انتخابات زودهنگامترتی��ب بدهند و این یعنی به احتمال
زیاد زیاد ائتالف حاکم تا پایان دوره دولت تا سال  ۲۰۱۴بر
س��ر کار خواهد ماند .دولت در سال  ۲۰۱۳براشتغالزایی،
اصالح سیس��تم مالیات��ی و کمک به خانهدار ش��دن مردم
تمرکز خواهد کرد .پس رشد اقتصاد کمی سریعتر ميشود.

سوئیس

رشد تولید ناخالص داخلی ۱.۲ :درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی ۷۷۳۴۰ :دالر
تورم ۰.۰ :درصد
توازن بودجهای ۰.۴ :درصد تولید ناخالص داخلی
جمعیت ۸:میلیون نفر

حزب دس��ت راس��تی و مهم
«م��ردم س��وئیس» در س��ال
 ۲۰۱۳بیش��تر از چند س��ال
اخیر علیه مهاج��ران خارجی
موضع خواهد گرفت واین گونه گروههای فراوانی از مردم
را به س��مت خود جل��ب خواهد کرد .آنه��ا در تبلیغات
س��نگینی که برای امس��ال تدارک دیده اند گناه جرم و
جنایتها را به گردن خارجیها مياندازند تا قوانین ضد

ریاضتاقتصادی
و اصالحات در
سیستمبانکداری
را از سال ۲۰۱۰
آغاز کرد ،یعنی از
زمانی که اتحادیه
اروپا و صندوق
بین المللی پول
پذیرفتند که به
آنها وامی ۸۹
میلیارد دالری
بدهند .باید دید
آیا دولت توانسته
بهتعهداتش
وفادار بماند و
سرمایهگذاران
را به سمت خود
بکشاند؟
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دول��ت ائتالفی ک��ه در پیامد
خالء سیاسی پس از انتخابات
س��ال  ۲۰۱۰ب��ه وج��ود آمد
دست کم تا پایان سال ۲۰۱۳
بر س��ر کار خواهد ماند .اقتصاد از وضعیت انقباضی سال

رشد تولید ناخالص داخلی ۱.۹ :درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی ۷۱۵۰ :دالر
تورم ۲.۶ :درصد
توازن بودجهای -۱.۸ :درصد تولید ناخالص داخلی
جمعیت ۷.۳:میلیون نفر

ایرلند

نگر
آینده

رشد تولید ناخالص داخلی ۰.۵ :درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی ۴۵۴۵۰ :دالر
تورم ۲.۴ :درصد
توازن بودجهای -۲.۹ :درصد تولید ناخالص داخلی
جمعیت ۱۰.۷:میلیون نفر

گذشته فاصله فاصله ميگیرد و شاهد رشد خواهد بود ،اما
این رشد بسیار پایین است.

خواهد شد .دراین میان در اولین هفتههای سال ۲۰۱۳
مردم چک برای اولین بار به طور مستقیم رئیس جمهور
کشور را انتخاب ميکنند.
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روندهای آینده

جهان در سال 2013

آلمان میان
دوراهی گیر
کرده :هم از یورو
حمایتميکند
و هم شدیدا
مخالفکمکهای
سنگینمالی
بهاقتصادهای
متزلزلعضو
اتحادیهاروپاست.
اقتصاد آلمان در
سال  ۲۰۱۳رمق
سابق را نخواهد
داشت اما دست کم
شاهد رشد اندکی
خواهد بود

مهاجرتی بیشتری تصویب ش��ود .در ماههای آینده باید
منتظر رفتارهای تند با مهاجران باشیم.
ترکیه

رشد تولید ناخالص داخلی ۴.۱ :درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی ۱۱۸۴۰ :دالر
تورم ۷.۳ :درصد
توازن بودجهای -۱.۷ :درصد تولید ناخالص داخلی
جمعیت ۷۵.۴:میلیون نفر

ح��زب اس�لامگرای عدالت و
توس��عه که توس��ط نخس��ت
وزیرترکی��ه ،رج��ب طی��ب
اردوغ��ان ،رهبری ميش��ود،
دهمین سالگرد حضور خود را در قدرت جشن ميگیرد و
به اعتقاد شمار زیادی از تحلیلگران آنها سالهای بعد هم
بازیگر اصلی صحنه سیاس��یترکیه خواهند بود .تمرکز
عدالت و توس��عه در س��ال  ۲۰۱۳بر توسعه اقتصادی به
همراه اصالح قانون اساس��ی خواهد بود .آنها دراین سال
موضعی دوگان��ه علیه انقالب خواهند داش��ت :در خانه
مخالف شورشیان کرد خواهند بود و در خارج از کشور از
شورش��یان س��وری حمایت خواهند کرد .اوضاع منطقه
یورو ،اصلیترین ش��ریک تجاریترکیه ،خوب نیس��ت و
اقتصادترکیه هم دچار دردس��رهایی خواهد شد .بااین
حال رش��د اقتصاد به باالی  ۴درصد ميرس��د واین در
وضعیت کنونی اقتصاد دنیا خوب به حساب ميآید.
اوکراین

رشد تولید ناخالص داخلی ۳ :درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی ۴۰۱۰ :دالر
تورم ۷.۸ :درصد
توازن بودجهای -۲.۹ :درصد تولید ناخالص داخلی
جمعیت ۴۵.۱:میلیون نفر

انقالب نارنجی س��ال  ۲۰۰۴به
تاریخ پیوسته و اوکراین پس از
چند سال نزدیکی با غرب ،آرام
آرام به روسیه نزدیک ميشود.
ویکتور یانکوویچ که در انقالب نارنجی سرنگون شد و حاال
رئیس جمهور به حساب ميآید ،در سال  ۲۰۱۳قدرت را
بیشتر از گذشته در کنترل خود خواهد گرفت .نارضایتی از
حکومت به شدت افزایش یافته و احتمال بروز ناآرامیهای
اجتماعی وج��ود دارد .دراین میان دادگاه قانون اساس��ی
تالش خواهد کرد یانکوویچ را به خاطر نقض قانون و مقابله
با دموکراسی برکنار کند .آغازاین روند ميتواند مخالفان او
را دوباره زیر یک پرچم جمع کند.
انگلیس

نگر
آینده
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رشد تولید ناخالص داخلی ۰.۵ :درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی ۳۸۸۵۰ :دالر
تورم ۲.۳ :درصد
توازن بودجهای -۷.۸ :درصد تولید ناخالص داخلی
جمعیت ۶۳.۶:میلیون نفر

نه محافظ��ه کاران و نه لیبرال
دموکراتها جرئت آن را ندارند
که از ائتالف به شدت نامحبوب
حاکم کناره بگیرند .در س��ال
 ۲۰۱۳اختالف میاناین دو حزب بیشتر از آن خواهد شد

ک��ه بتوانند آن را مخفی کنند .مهمترین اختالف نظر بر
سر نحوه و سرعت طرحهای ریاضت اقتصادی خواهد بود.
اقتصاد انگلیس ضعیفتر از پتانسیل خود کار ميکند و
بادهای ناموافقی که از سراسر اروپا ميوزند اوضاع را بدتر
کردهاند .انتظار ميرود در سال  ۲۰۱۳حدود  ۵۰۰میلیارد
پوند بس��ته محرک مالی به اقتصاد تزریق شود تا شاید
اقتصاد ازاین رکود خارج شود.
دانمارک

رشد تولید ناخالص داخلی ۰.۹ :درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی ۵۶۲۸۰ :دالر
تورم ۲.۱ :درصد
توازن بودجهای -۲.۱ :درصد تولید ناخالص داخلی
جمعیت ۵.۶:میلیون نفر

بحران یورو ضربه ش��دیدی به
دانم��ارک وارد نک��رد و آنها بر
خ�لاف اکث��ر اروپاییه��ا در
پروژههای عمومی خوب پول
ق
خرج کردند اما قرار اس��ت در س��ال  ۲۰۱۳میزان تزری 
این بستههای مالی به اقتصاد کشور کاهش یابد .اگر چه
حامی��ان ائتالف حاک��م چپ میانه ميگوین��د دولت به
قولهای��ش عمل نکرده ،اما به احتم��ال خیلی زیاداین
ائتالف بر سر قدرت باقی خواهد ماند.
استونی

رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۹ :درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی ۱۷۱۱۰ :دالر
تورم ۲.۶ :درصد
توازن بودجهای -۱.۲ :درصد تولید ناخالص داخلی
جمعیت ۱.۳:میلیون نفر

سیاس��تهای ریاضت اقتصادی
دولت در س��ال  ۲۰۱۳احتماال
باعثافزایشتنشهایاجتماعی
ميش��ود ام��ا جلوی پیش��برد
اصالحات اقتصادی را نميگیرد .اقتصاد کش��ور هم ش��اهد
رشد خواهد بود ،اما نه به اندازه دوران خوش پیش از بحران.

فنالند

رشد تولید ناخالص داخلی ۱.۲ :درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی ۴۷۷۴۰ :دالر
تورم ۲.۵ :درصد
توازن بودجهای -۰.۹ :درصد تولید ناخالص داخلی
جمعیت ۵.۴:میلیون نفر

ائتالف شش حزبی که چپ و
راس��ت را زیر چتر خود گرفته
خوب جواب داده و با تهدیدات
اندکیروبروست«.فنالندیهای
واقعی» ،س��ومین حزب بزرگ فنالند که به انتخاب خود
خارج از ائتالف قرار دارد از مخالفانایده اتحادیه اروپاست
و س��عی ميکند جلوی ارتباط اقتصادی بیشتر فنالند با
ش��رکای اروپاییاش را بگیرد .در سال  ۲۰۱۳میزان رشد
اقتصادی فنالند از میانگین منطقه یورو باالتر خواهد بود
امااین به دلیل ضعف بقیه است نه قدرت فنالند.

فرانسه

رشد تولید ناخالص داخلی ۰.۴ :درصد

سرانه تولید ناخالص داخلی ۴۰۹۳۰ :دالر
تورم ۲.۱ :درصد
توازن بودجهای -۳.۵ :درصد تولید ناخالص داخلی
جمعیت ۶۴:میلیون نفر

فرانس��وا اوالند رئیس جمهور
فرانسه حزب سوسیالیست را
پشت خود دارد که برای اولین
بار در  ۳۰سال گذشته اکثریت
مطلق را در پارلم��ان از آن خود کرده ،اما او برای احیای
اقتصاد با دردسرهای فراوانی روبرو خواهد شد ،بخصوص
ح��اال که اقتصاد اتحادیه اروپا چنین ح��ال و روزی دارد.
تمرکز اوالند  -بر خالف سارکوزی  -بر آشتی ملی خواهد
بود واین اصالحات را دش��وارتر خواهد کرد .او در رابطه
کلیدی با آلمان از خود انعطافپذیری نش��ان داده اما به
نظر نميرسد که برای کنترل سفت و سخت بودجه آماده
باشد.این آخری تنها راه مقابله با بحران یورو است.
آلمان

رشد تولید ناخالص داخلی ۰.۶ :درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی ۴۱۶۰۰ :دالر
تورم ۱.۶ :درصد
توازن بودجهای -۰.۶ :درصد تولید ناخالص داخلی
جمعیت ۸۱.۸:میلیون نفر

آلمان میان دوراهی گیر کرده:
هم از ی��ورو حمایت ميکند و
هم ش��دیدا مخالف کمکهای
س��نگین مالی به اقتصادهای
متزلزل عضو اتحادیه اروپاس��ت .بحران یورو باعث افزایش
اختالفنظرها در ائتالف حاکم شده و میزان حمایت مردم
از آن را کاه��ش داده .ام��ا آنگال مرکل ،صدراعظم آلمان و
حزبش پس از انتخابات عمومی سپتامبر  ۲۰۱۳هم قدرت
را در اختیار خواهند داش��ت اگر چه ممکن است مجبور
ش��وند متحدان دیگری را به ائت�لاف حاکم اضافه کنند.
اقتصاد آلمان در سال  ۲۰۱۳رمق سابق را نخواهد داشت
اما دست کم شاهد رشد اندکی خواهد بود.
یونان

رشد تولید ناخالص داخلی -۱.۸ :درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی ۲۱۷۵۰ :دالر
تورم -۰.۲ :درصد
توازن بودجهای -۵.۴ :درصد تولید ناخالص داخلی
جمعیت ۱۱.۴:میلیون نفر

جامعه یونان دو دسته شده:
آنها ک��ه ریاض��ت اقتصادی
کمتری ميخواهند و آنها که
اص�لا ریاض��ت اقتص��ادی
نميخواهند .و هیچ کدام ازاین انتخابها واقعگرایانه
نیس��ت .اوضاع سیاسی هم ناش��ی از وضعیت خراب
اقتصاد ،بيثبات اس��ت و احتمال برگ��زاری انتخابات
زودهن��گام وجود دارد .در ص��ورت برگزاری انتخابات
ممکن است احزاب دست چپی ضد ریاضت اقتصادی
پیروز ش��وند و آنه��ا با حضور یون��ان در منطقه یورو
مش��کل جدی دارند .سال  ۲۰۱۳ششمین سال رکود
در اقتصاد یونان است و اقتصاداین کشور در پایاناین
س��ال  -نس��بت به س��ال آغاز بح��ران  ۲۰ -درصد
کوچکتر شده است.

مجارستان

رشد تولید ناخالص داخلی ۰.۶ :درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی ۱۳۷۶۰ :دالر
تورم ۴.۳ :درصد
توازن بودجهای -۳ :درصد تولید ناخالص داخلی
جمعیت ۹.۹:میلیون نفر

دولت راس��ت میان��ه حاکم بر
مجارس��تان ب��ا رای خوبی به
قدرت رس��یده است و بیش از
دو سوم کرسیهای پارلمان را
در اختی��ار دارد .آنه��ا ازاین امر برای تغیی��ر در قوانین
انتخابات استفاده کردهاند تا قدرت دولت را افزایش دهند.
بااین همه آنها نميتوانند به همه آرزوهای پوپولیس��تی
خود جامه عمل بپوشانند چرا که به خاطر رکود اقتصادی
و کسری بودجه فزاینده ،نیازمند کمکهای مالی خارجی
هس��تند .اقتصاد مجارستان در س��ال  ۲۰۱۳اگر چه از
وضعیت خراب منطق��ه یورو ضربه ميخورد ،اما رش��د
کوچکی هم خواهد داشت.

ایتالیا

رشد تولید ناخالص داخلی -۰.۳ :درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی ۳۲۷۷۰ :دالر
تورم ۱.۲ :درصد
توازن بودجهای -۱.۶ :درصد تولید ناخالص داخلی
جمعیت ۶۱.۱:میلیون نفر

ماری��و مونت��ی نخس��ت وزیر
تکنوکراتایتالیا در ازای تصویب
بودجه کش��ور پذیرف��ت که از
نخس��ت وزیری استعفا دهد و
انتخابات زودهنگام برگزار کند .انتخابات قرار است در ماه
فوریه برگزار شود و این یعنیایتالیا پس از یک دوره کوتاه
آرامش دوباره وارد جنگهای سیاسی شده است .اصالحات
مونتی برای حفاظت ازایتالیا در برابر مشکالت رو به افزایش
اتحادیه اروپا کافی نیست و احتماال بانک مرکزی اروپایی
باید برای جلوگیری از سقوط مالیایتالیا وارد عمل شود.

لتونی

رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۷ :درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی ۱۳۰۸۰ :دالر
تورم ۲.۲ :درصد
توازن بودجهای -۲ :درصد تولید ناخالص داخلی
جمعیت ۲.۲:میلیون نفر

به نظر ميرسد دولت ائتالفی
بزرگ��ی که پ��س از انتخابات
زودهنگام اواخر  ۲۰۱۲تشکیل
ش��د از دولت قبلی پرثباتتر
باش��د اماای��ن دولت هم ب��ا همان انتخابهای دش��وار
روبروست :کس��ری بودجه باید کاهش یابد و راه درست
ریاضت اقتصادی است .اما کدام بخشها قربانی ميشوند؟
امسال ش��کاف بودجهای کوچکتر خواهد شد اما دولت
قرار بود در س��ال  ۲۰۱۳آن را به  ۳درصد تولید ناخالص
داخلی بگذارد که نتوانست .ریاضت اقتصادی باعث کند
شدن حرکت اقتصاد ميش��ود اما اقتصاد هلند در سال
 ۲۰۱۳رشد خیلی کمی نشان خواهد داد.
نروژ

رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۷ :درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی ۱۰۰۳۴۰ :دالر
تورم ۱.۱ :درصد
توازن بودجهای ۱۵.۷ :درصد تولید ناخالص داخلی
جمعیت ۵:میلیون نفر

انتخاب��ات پارلمان��ی ن��روژ در
سپتامبرآینده برگزار ميشود و
این ماجرا بر صحنه سیاسیاین
کشور سایه انداخته است .جنجال
آندرس بریویک ،افراطگرای دست راستی که در سال ۲۰۱۱
دهها نفر را به قتل رساند ،به نفع حزب کارگر بوده که ائتالف
حاکم را رهبری ميکند اما ح��زب محافظهکار هم آرام آرام
قدرت ميگیرد و احتماال یک ائتالف راس��ت میانه را شکل
خواهد داد .بهای باالی نفت به کمک نروژ آمده و نميگذارد
که آنها از اوضاع خراب اقتصاد جهان ضربه بخورند.

لهستان

رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۱ :درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی ۱۳۴۹۰ :دالر
تورم ۲.۹ :درصد
توازن بودجهای -۱.۷ :درصد تولید ناخالص داخلی
جمعیت ۳۸.۱:میلیون نفر

دو ح��زب اصل��ی در ائت�لاف
راس��ت میان��ه حاکم بر س��ر
سیاس��تهای مال��ی دول��ت
اختالف نظ��ر دارند اما به نظر

رشد تولید ناخالص داخلی -۲.۲ :درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی ۱۹۵۸۰ :دالر
تورم ۱.۹ :درصد
توازن بودجهای -۴.۶ :درصد تولید ناخالص داخلی
جمعیت ۱۰.۶:میلیون نفر

ائتالف راس��ت میان��ه حاکم بر
پرتق��ال ب��ا مش��کل ج��دی
بدهیه��ای دولتی و کس��ری
بودج��ه روبروس��ت و اگرچ��ه
کسری بودجه نسبت به سال  ۲۰۰۹نصف شده اما تا پایان
سال  ۲۰۱۳به رقم همچنان زیاد  ۴.۶تولید ناخالص داخلی
ميرسد .اقتصاد کش��ور برای سومین سال پیاپی کوچک
خواهد شد و آمار بیکاری افزایش خواهد یافت .مخالفتهای
سیاسی و اعتراضات خیابانی افزایش خواهند یافت اما دولت پوتینمانند
احتماال در سال  ۲۰۱۳سقوط نخواهد کرد.
سالهای پیش در
رومانی

رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۵ :درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی ۸۰۷۰ :دالر
تورم ۳.۴ :درصد
توازن بودجهای -۲.۷ :درصد تولید ناخالص داخلی
جمعیت ۲۱.۴:میلیون نفر

بر خالف س��ال  ،۲۰۱۲س��ال
 ۲۰۱۳به لحاظ سیاسی سال
نس��بتا آرام��ی ب��رای رومانی
خواهد ب��ود .اوضاع اقتصاد در
س��ال  ۲۰۱۲خوب نبود ،اما در س��ال جاری اوضاع بهتر
ميشود تا کشور برای رشد قدرتمند  ۲۰۱۴آماده شود.

روسیه

رشد تولید ناخالص داخلی ۳.۹ :درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی ۱۴۵۷۰ :دالر
تورم ۶.۷ :درصد
توازن بودجهای -۱.۱ :درصد تولید ناخالص داخلی
جمعیت ۱۴۲.۵:میلیون نفر

سومین دوره ریاست جمهوری
والدیمیر پوتین بیشتر شبیه دو
دوره اول ریاست جمهوریاش
خواهد ب��ود تا دوره نخس��ت
وزیریاش تحت ریاست دمیتری مدودف .پس در مقایسه
ب��ا چند س��ال اخیر در س��ال  ۲۰۱۳تمرک��ز کمتری بر
خصوصی س��ازی وترویج سرمایه گذاری خارجی خواهد
بود و تنش با غرب ش��دت ميگی��رد .پوتین البته مانند
س��الهای پیش در روسیه محبوب نیست اما مخالفان او
ضعیفند و قرار نیس��ت قدرت او در سال  ۲۰۱۳به چالش
کشیده شود .قیمتهای باالی نفت صادراتی باعث ميشود
دول��ت دیگر آنچن��ان به فکر اصالحات به نفع ب��ازار آزاد
نباشد و خزانه را پر کند و اقتصاد را به جلو پیش براند ،اگر

روسیهمحبوب
نیست اما مخالفان
او ضعیفند و قرار
نیست قدرت او
در سال ۲۰۱۳
به چالش کشیده
شود.قیمتهای
باالی نفت
صادراتی باعث
ميشود دولت دیگر
آنچنان به فکر
اصالحات به نفع
بازار آزاد نباشد
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لیتوانی

رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۸ :درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی ۱۳۸۵۰ :دالر
تورم ۲.۷ :درصد
توازن بودجهای -۳.۷ :درصد تولید ناخالص داخلی

هلند

رشد تولید ناخالص داخلی ۰.۳ :درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی ۴۸۲۸۰ :دالر
تورم ۲ :درصد
توازن بودجهای -۳.۸ :درصد تولید ناخالص داخلی
جمعیت ۱۶.۸:میلیون نفر

پرتقال

نگر
آینده

ائتالف س��ه حزبی ک��ه پس از
انتخابات س��ال  ۲۰۱۱تشکیل
شد در حال حاضر پرثبات نشان
ميدهد اما موقعیت ضعیف آنها
در پارلمان و نیاز کش��ور به آغاز طرح ریاضت اقتصادی به
این معناست که آنها نميتوانند یک دوره کامل چهارساله
دوام بیاورن��د .اقتص��اد لتون��ی در س��ال  ۲۰۱۳هم��راه با
اقتصادهای بزرگ اروپا ،رشد اندکی خواهد داشت.

جمعیت ۳.۲:میلیون نفر

دول��ت جدید چپ میانه که اواخر س��ال  ۲۰۱۲قدرت را در
دست گرفت عالقه چندانی به طرح ریاضت اقتصادی نخواهد
داش��ت اما اوضاع خراب اقتصاد و تعهدات س��فت و سخت
بودجهای که جزء ضروریات عضویت در اتحادیه اروپاس��ت
دست و پای آنها را بسته است .ضعف شرکای بازرگانی لیتوانی
در اتحادیه اروپا به اقتصاداین کشور صدمه ميزند با این حال
اقتصاد آنها در سال  ۲۰۱۳رش��د حدود  ۳درصدی خواهد
داشت و این آرزوی خیلی از کشورهای اروپایی خواهد بود.

نميرس��د کهاین اختالفات باعث فروپاشی ائتالف شود.
رش��د اقتصادی لهستان رو به کاهش اس��ت و بازارهای
خارجیاش ضعیف ش��ده اند ،پس آنها به کمک صندوق
بین المللی پول دل خوش کردهاند و صندوق بینالمللی
پ��ول طبق معمول برای کش��ورهایی که ب��ه دنبال وام
هستند یک شرط گذاشته :مدیریت دقیق بودجه.

37

جهان در سال 2013

روندهای آینده

چه میزان رشد اقتصادی در سال  ۲۰۱۳اصال باال نیست.
اسلوواکی

رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۱ :درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی ۱۹۱۱۰ :دالر
تورم ۲.۸ :درصد
توازن بودجهای -۰.۴ :درصد تولید ناخالص داخلی
جمعیت ۵.۴:میلیون نفر

دولت راس��ت میانه ب��ا چالش
سیاس��ی جدیای روبرو نیست
پس بر توازن بودجه و اصالحات
در حوزهه��ای تامین اجتماعی،
مالیاتها و حقوق بازنشستگی تمرکز خواهد کرد و خصوصی
سازی را شدت خواهد بخشید .میزان رشد اقتصاد بر اساس
برآورده��ای قبل��ی خواهد ب��ود و دولت ميتواند کس��ری
بودجهاش را به بیش��تر کاهش دهد و به حدی برس��اند که
دولتهای اروپایی اندکی تواناییاش را دارند.
اسلوونی

کاهش شدید
درآمدها ،کسری
بودجه شدید ،نبود
اعتبار،وتردید
وبالتکلیفی
کسبوکارهابه
اقتصاد اسپانیا که
امسال هم کوچکتر
خواهد شد ،ضربه
خواهد زد .انقباض
اقتصاد هم باعث
کاهش درآمدهای
بودجهای ميشود
و عنصر اعتماد از
بازار اسپانیا رخت
خواهد بست

نگر
آینده
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رشد تولید ناخالص داخلی ۰.۵ :درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی ۲۳۲۳۰ :دالر
تورم ۱.۳ :درصد
توازن بودجهای -۲.۵ :درصد تولید ناخالص داخلی
جمعیت ۲.۱:میلیون نفر

دولت ائتالفی پنج حزبی راست
میانه اکثریت��ی کوچک اما قابل
اطمینان دارد و مهمترین تهدید
ب��رای ثبات��ش اختالفنظرهای
داخلی ميتواند باش��د .تمرکز آنها در سال  ۲۰۱۳بر کاهش
کس��ری بودج��ه و افزایش رش��د خواهد بود نه مش��کالت
س��اختاری دش��واری مثل اصالح در قوانین بازنشستگی که
باعث سقوط دولت قبلی شد .اقتصاد بعد از دستانداز سخت
س��ال گذشته شاهد رش��د خواهد بود و ش��کاف بودجهای
باالخره به زیر  ۳درصد مورد نظر پیمان ماستریخت ميرسد.

اسپانیا

رشد تولید ناخالص داخلی -۱.۲ :درصد
سرانه تولید ناخالص داخلی ۲۹۲۶۰ :دالر
تورم ۲.۹ :درصد
توازن بودجهای -۶.۳ :درصد تولید ناخالص داخلی
جمعیت ۴۶.۵:میلیون نفر

کاهش شدید درآمدها ،کسری
بودج��ه ش��دید ،نب��ود اعتبار،
وتردید و بالتکلیفی کسبوکارها
به اقتصاد اسپانیا که امسال هم
کوچکتر خواهد ش��د ،ضربه خواهد زد .انقباض اقتصاد هم
باعث کاهش درآمدهای بودجهای ميشود و عنصر اعتماد از
بازار اسپانیا رخت خواهد بست .اسپانیا به کمک مالی جدی
اتحادیه اروپا نیاز دارد و گرنهاین چرخه باطل ادامه خواهد
یافت .تداوم طرح ریاضت اقتصادی به اعتبار دولت در میان
مردم ضربه زده و اعتراضات خیابانی را ش��دت بخش��یده و
ق نیمه
باع��ث افزایش نارضایت��ی از دولت مرکزی در مناط 
خودمختار ش��ده اس��ت .اس��تان مهم کاتالونیا که پیش از
بحران حدود  ۲۰درصد تولید ناخالص داخلی اسپانیا در آن
انجام ميشد یکی از مناطقی است که ممکن است در سال
 ۲۰۱۳خواهان جدایی کامل از اسپانیا شود.

خوش شانسیهای زمانی و مکانی
کدام کشور برای متولد شدن در سال  2013مناسبتر است؟
روزی روزگاری وارن بافت-موفقترین س�رمایهگذاری که در دنیا میشناسیم-
گفته بود هر اتفاق خوبی که برایش در زندگی افتاده از یک عامل مهم ناشی شده
است :تولد در مناسبترین مکان و زمان؛ آمریکای دهه  1930میالدی .خیلیها به
این موضوع فکر میکنند و در سالهای اخیر هم نظرات زیادی بر مبنای تحقیقات
در این خصوص ابراز شده است .ربع قرن پیش -یعنی در سال  1988میالدی-
فهرست بهترین کشورها برای متولد شدن منتشر شد و سر و صدای زیادی به
الزا ککیک پا کرد .در میان پنجاه کشوری که نامشان در این فهرست آمده بود ،آمریکا رتبه
مسئولبخش اول را داشت .اما حاال چطور؟ در دنیای سال  2013میالدی کدام کشورها بهترین
پیشبینیهادرواحد محل تولد هستند؟ واحد اطالعات و تحقیقات نشریه اکونومیست برای بررسی
اطالعاتوتحقیقات این مس�اله وارد عمل شده و از مدتها قبل مش�غول تحقیق در این موارد بوده
نشریهاکونومیست است :کدام کشور بهترین موقعیتها را برای زندگی سالم ،امن و مرفه در سالهای
پیشرو فراهممیکند .اینشاخص کیفیت زندگی،نتایج تحقیقات مختلف ذهنی
درباره رضایت از زندگی را با مشخصههایی عینی از کیفیت زندگی در کشورهای مختلف ترکیب کرده
است .ثروتمند بودن بیش از هر چیز دیگری اهمیت دارد ،اما واقعا همه چیز را شامل نمیشود؛ بلکه
مسائلی مانند اعتماد به نهادهای عمومی و سالمت زندگی خانوادگی هم از اهمیت زیادی برخوردارند.
کال ترکیبی پیچیده وجود دارد :از یک سو عوامل ثابتی مثل جغرافیا مطرحاند و از سوی دیگر ،با عوامل
متغیری مواجهیم که به تدریج و در طول زمان دستخوش تغییر میشوند( .مثل عوامل جمعیتشناختی
و نیز مشخصههای اجتماعی و فرهنگی مختلف) .برخی از عوامل نیز به سیاستها و نیز موقعیت اقتصاد
جهانی وابستهاند .اما مساله دیگری نیز مطرح است .بسیاری از عوامل پیش برنده کیفیت زندگی در
حال تغییر هستند و از آن جمله میتوان به سطح درآمدها اشاره کرد .اما به هر حال ما از پیشبینیهای
اقتصادی واحد اطالعات و تحقیقات اکونومیست استفاده میکنیم تا به صورت نسبی وضعیت زندگی
بچههایی را که در س�ال  2013میالدی به دنیا میآیند و تا س�ال  2030میالدی دیگر بزرگ ش�دهاند،
بررسیکنیم.
ب��ه رغم بحران جهانی اقتصادی ،وضعیت زندگی
برخی از مردمان در دنیا هیچگاه به اندازه حاال خوب
نبوده است .نرخ رشد تولیدات در جهان رو به کاهش
گذاشته است ،اما سطح درآمدها به شکلی بیسابقه
باال رفته است .طول عمر افراد هم به شکلی ثابت رو
به افزایش گذاش��ته و این مساله در بسیاری از نقاط
جهان -حتی در آفریقای ش��مالی و خاورمیانه نیز-
دیده میش��ود .اما از جهات دیگ��ر ،بحران اقتصادی
تاثیر خود را  -مثال در منطقه یورو -گذاش��ته است.
این تاثیر به خصوص در میزان بیکاریها و نیز امنیت
ش��خصی افراد به وضوح دیده میشود .این وضعیت
هم بر زندگی خانوادگی و هم زندگی اجتماعی افراد
موثر بوده است.
ام��ا تحوالت محتم��ل در آینده تا چ��ه اندازه بر
متولدین سال  2013میالدی تاثیر خواهند گذاشت؟
بر اساس تحقیقات انجام شده فعلی ،سويیس و بعد هم
استرالیا در صدر جدول بهترین کشورها برای متولد
شدن در این سال قرار دارند .پس وضع بچههایی که

در آن کشورها متولد میشوند بهتر از بقیه خواهد بود.
اما نکته جالب قضیه این است که اقتصادهای کوچک
عم�لا ده رتب��ه اول را قبضه کردهاند .نیم��ی از آنها
اروپایی هستند ،اما فقط یکیشان -یعنی هلند -در
منطقه یورو قرار دارد .کشورهای اسکاندیناوی در این
فهرست در رتبههای باال میدرخشند ،اما کشورهای
جن��وب اروپا -مثل یونان ،پرتغال ،و اس��پانیا -که به
ش��دت از بحران اقتصادی ضرب��ه خوردهاند کامال از
کشورهای ش��مال اروپا عقب افتادهاند .این در حالی
است که وضعیت آب و هوایی کشورهای جنوب اروپا
بسیار بهتر از کشورهای شمالی است و قاعدتا باید در
وضعیت آنها تاثیر مثبتی میگذاشته است .بزرگترین
اقتصادهای اروپایی -مثل آلمان ،فرانسه و بریتانیا -هم
وضعیت خیلی جالبی ندارند.
در این میان ،کودکانی که در سال  2013میالدی
در آمریکا متولد میشوند میراثدار نسلی خواهند بود
که بدهیهای زیادی به جا گذاشته است؛ و به همین
جهت آمریکا تا رتبه شانزدهم این جدول سقوط کرده

جدول یک :شاخص بهترین کشور برای متولد شدن در سال  2013میالدی/امتیازها نسبت به ده در نظر گرفته شدهاند.
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کره جنوبی

است .نکته دیگر این است که به رغم وضعیت پویای
اقتصاد کشورهای نوظهور(برزیل ،روسیه ،هند و چین)
این کشورها در رتبههای خیلی باالیی قرار ندارند.
بر اساس این فهرست ،نیجریه در بین هشتاد کشور،
بدترین جا برای متولد ش��دن در سال  2013میالدی
اس��ت .البته معیارهایی ک��ه در چنین تحقیقی مورد
توجه قرار گرفتهاند ش��اید از نظر خیلیها قابل قبول

نباش��ند .مثال دو عامل وجود دارند که باعث اختالف
دیدگاهها میشوند .یکی عامل «فقر فرهنگی» است
و دیگری «شاخص خمیازه» .کشورهایی مثل سويیس
که در راس فهرست بهترین کشورها برای متولد شدن
قرار دارند ،ش��اید به نوعی دچار این دو حالت باشند.
شخصیت اورس��ن ولز در فیلم مرد سوم -هری الیم-
میگفت ایتالیا سی سال دچار جنگ ،وحشت و جنایت

امتیاز

کشور

کشور

کشور

بود ،اما هنرمندانی مثل میکل آنژ ،لئوناردو داوینچی و
نهضتی مثل رنسانس را تحویل دنیا داد .سويیس پانصد
س��ال تاریخ صلح و دموکراسی دارد ،اما خیلیها را به
خمیازه میاندازد و چیزی تحویل دنیا نمیدهد .به هر
کنندگی
حال قطعا خیلی حرفها میتوان درباره کسل
ِ
ثبات اقتصادی زد .اما واقعیت این اس��ت که بدون آن
نمیشود زندگی کرد ،با آن هم نمیشود.

جدول دو :رتبهبندی بهترین کشور برای متولد شدن در سال  1988میالدی/امتیازها نسبت به صد در نظر گرفته شدهاند.
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کشور

ایتالیا سی سال
دچار جنگ،
وحشت و جنایت
بود ،اما هنرمندانی
مثل میکل آنژ،
لئوناردوداوینچی
و نهضتی مثل
رنسانس را
تحویل دنیا داد.
سويیسپانصد
سال تاریخ صلح
و دموکراسی دارد،
اما خیلیها را به
خمیازه میاندازد و
چیزی تحویل دنیا
نمیدهد

39

روندهای آینده

جهان در سال 2013

ریسکهای ۲۰۱۳

سرمایهگذاران بینالمللی در ماههایآینده با چه مخاطراتی روبرو خواهند شد؟

موسس�ه تحقیقاتی اوراسیا طبق سنت س�الیان اخیر خود در گزارشی که
برای «سرمایه گذاران بین المللی ،سران شرکتهای بزرگ و افراد فعال در
بازارهای جهانی» تهیه شده ۱۰ ،ریسک مهم پیشروی آنها را مشخص کرده
است .اوراسیا ،موسسه مشاورهای معتبر بینالمللی در حوزه ریسک سیاسی
۱
بازارهای در حال رشد ،ریسک در حال رشد

چین همواره
تالش کرده ورود
و خروج اطالعات
را تحت کنترل
داشته باشد اما
حاالشهروندانش
به کمک اینترنت
ميفهمندکه
شرایطکنونی
باعث به وجود
آمدن طبقهای از
سوپرثروتمندان
شده و درمیان
حاکمانکشور
فسادسیاسی-
اقتصادی دیده
ميشود

در طول چهار سال
گذش��ته ب��ه دالیل
مختلف سپاسگذار
بازارهای رو به رشد
دنی��ا بودهای��م.
کشورهای توسعه یافته دنیا در رکود به سر ميبردند و
کش��ورهای در حال توسعه بودند که اقتصاد دنیا را به
جلو ميراندند .آمریکا ،اروپا و ژاپن پولدار بودند اما رشد
اقتصادشان کند بود و سرمایهگذاران از ورود به بازارهای
رو به رش��د راضی بودند .اما حاال چطور؟ رشد اقتصاد
آمری��کا قدرت گرفته و اروپا ه��م بدترین روزهایش را
پشت سر گذاشته .حاال که وابستگی سرمایهگذاران به
این بازارها کمتر ش��ده ،واقعیتهای نه چندان زیبای
این کش��ورها نمایان ش��ده .حاال ریس��ک در همین
بازارهای رو به رشد باال رفته است .چطور؟ درست است
که رشد سریع کشورهای در حال توسعه عامل بخش
قابل توجهی از فعالیتهای اقتصاد جهانی است ،امااین
رش��د را ثبات همراهی نکرده است .کشورهای درحال
توسعه توانایی انجام اصالحات ساختاری پیچیدهای را
که پس از رکود و احیای ضعیف اقتصاد مورد نیاز است
ندارند .عملکرد کش��ورهای بریکس (برزیل ،روس��یه،
هندوستان ،چین و آفریقای جنوبی) نشان ميدهد که
این کش��ورها نتوانستهاند همزمان با رشد اقتصادی به
رشد سیاسی برسند واین جای نگرانی دارد .البتهاین
بازارهای رو به رشد را ميتوان به سه دسته تقسیم کرد

و اقتصادی است که در سال  ۱۹۹۸بنیان گذاشته شد و  ۵۰۰متخصص در ۸۰
کشور دنیا به آن مشاوره ميدهند.این شرکت را بزرگترین موسسه مشاوره
ی میآید
در امر ریس�ک سیاس�ی در دنیا به حس�اب ميآورند .آنچه در پ 
خالصهای است از مهمترين نکات گزارش امسال اوراسیا.

و مش��خص است که ریس��ک در کدام دسته باالست:
توس��عه یافتهها ،همچن��ان در حال رش��د ،و باالخره
عقبگردکنندهها.
۲
تبعاتاینترنتچینی

ح��زب کمونیس��ت
چی��ن ک��ه دومین
اقتصاد بزرگ دنیا را
در اختی��ار دارد ب��ر
رشد اقتصادی عظیم
این کشور نظارت ميکند .البته روند رشد سیاسی دراین
کشور بسیار کند است و دولت هنوز با بحث آزاد و آزادی
بیان مشکل دارد ،اما چین مثل کره شمالی نیست و گروه
فزایندهای از ش��هروندان آنالین چین��ی در حال تجربه
آزادی بی��ان هس��تند و روزب��هروز بر تعدادش��ان افزوده
ميشود .چین همواره تالش کرده ورود و خروج اطالعات
را تحت کنترل داشته باشد اما حاال شهروندانش به کمک
اینترنت ميفهمند که شرایط کنونی باعث به وجود آمدن
طبقهای از سوپر ثروتمندان شده و درمیان حاکمان کشور
فساد سیاسی -اقتصادی دیده ميشود .اولی باعث ميشود
دولت جلوی خصوصیسازی بیشتر بایستد و دومی باعث
تنشهای جدی خواهد ش��د .همین چن��د وقت پیش
روزنامهنگاران «هفتهنامه جنوبی» که مجلهای دولتی به
حس��ابمیآیند دس��ت ب��ه اعتص��اب زدند چ��را که
سانسورچیهای دولتی مقالهای را که خواستار اصالحات
ش��ده ب��ود تغیی��ر داده و آن را ب��ه س��تایشنامه حزب
کمونیس��ت تبدیل کرده بودند .چنین بيثباتیهایی بر

مراقب ریسک نماها هم باشید
دراینمیان ،چندین مس��ئله حواسپرت کن وجود
دارند که ممکن اس��ت ریسک به نظر برسند اما ریسک
نیس��تند و ریس��کنما به حس��ابمیآیند .مهمترين
ریسکنماهای  ۲۰۱۳عبارتند از:

نگر
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نفت و جنگ

خاورمیانه در حال انفجار اس��ت .در طول  ۳۰س��ال
گذش��ته هر بار کهاین جمله را ش��نیدهاید بهاین معنا
بوده که قرار اس��ت بهای انرژی ب��اال رود .در دنیای پس
ی اینچنین ریسک سیاسی را
از جنگ ،در هیچ منطقها 
با بهای نفت مرتبط ندانستهاند .بااین همه در سالهای
آينده اکثر ریسکهای سیاسی خاورمیانه اصال ربطی به
تولیدکنندگان نفت منطقه نخواهند داشت .ریسکها در

جاهای دیگری است :در سوریه ،اردن ،لبنان .همچنین
مناقشه اسرائیل و فلسطین .البته ریسکایران هم وجود
دارد ،اما کمتر از چیزی که بازارها فکر ميکنند .و اگرچه
عراق در س��ال  ۲۰۱۳تبدیل به ریس��ک سرمایهگذاری
جدیتري ميشود ،اما اين قرار نیست تاثیر جدیای بر
تولید نفت بگذارد .اینها را اضافه کنید به پیشرفت صنعت
نف��ت و گاز در نیم کره غربی و کش��فهای اخیر ذخایر
عظیم دراین مناطق .از دید ما در طول چند سالآینده
سوختهای فسیلی بیشتر در کشورهای توسعه یافته و
همچنین بخش باثباتتر کشورهای درحال توسعه تولید
خواهند شد .این برای کشورهای نفت خیزی که درست
ت نمیشوند  -مثل روسیه و ونزوئال  -خبر خوشی
مدیری 

رفتارهای دولت چین تاثیر ميگذارد و باعث ميشود کال
تصمیمات محتاطانهتري در حوزههای اقتصاد و سیاست
بینالملل اتخاذ کنند .فراموش نکنید که اقتصاد چین به
اطالعاتاینترن��ت نیاز دارد و طبقه متوس��ط تحصیل
کردهای که در محل کار بهاینترنت دسترسی دارند آن را
در خان��ه هم طلب ميکنند .در س��ا ل آینده باید منتظر
برخوردهای خش��ن دولت چین با فع��االن مدافع آزادی
بیان باشیم.
۳
تابستان عربی

به��ار عرب��ی س��ال
 ۲۰۱۱دیکتاتورهای
مصر ،تونس و لیبی را
س��رنگون ک��رد اما
ی
نتوانست دموکراس 
را که شماری از ناظران انتظارش را ميکشیدند به جهان
عرب بیاورد .درواقع حاال درون زمستان عربی هستیم و
سوریه درگیر جنگ داخلی خونباری شده است .در باقی
نقاط هم ،بهخصوص در ش��مال آفریقا ،جوامع عربی با
چالشه��ای افراطگرایی ،فرقهگرایی فراینده ،توس��عه
ضعیف اقتصادی و نبود رهبری ضعیف دست و پنجه نرم
ميکنند .به اعتقاد ما هرج و مرج در سوریه باعث افزایش
بيثباتی در عراق ،اردن و ترکیه ميشود و حتی ممکن
اس��ت نقشه ژئوپلتیک منطقه را دستخوش تغییر کند.
دراینمیان بازیگران س��نتی خاورمیان��ه مثل آمریکا به
حاشیه رانده شدهاند و تالش بازیگران جدید برای افزایش
نفوذ ادامه خواهد یافت.
نیس��ت چرا که آنها به گرانی انرژی نیاز دارند تا بتوانند
کش��ور را بچرخانند.ای��ن به عالوه باعثایجاد ریس��ک
دیگری ميشود :عربستان س��عودی در برابر عراق که از
ب میآید.این دو کشور بر سر سهم
نزدیکانایران به حسا 
بیشتری از بازار رقابت خواهند کرد و بعید به نظر ميرسد
که به خاطر طرف مقابل تولید خود را کاهش دهند .به هر
حالاین ریسکها در سال  ۲۰۱۳جدی نخواهند بود.
کره شمالی

گاهی اوقات ما واقعا نمیدانیم چه چیزی قرار است
رخ دهد .کره شمالی در سال  ۲۰۱۳دقیقا همین طوری
است .در کشوری که زیر فشار شدید اقتصادی قرار دارد
حاکم ناگهان تغییر کرده و رهبرجدید جوانکی  ۲۸ساله
اس��ت که تجربه چندانی ندارد .و جالباينجاس��ت که
اوضاع تاکنون خوب پیش رفته اس��ت .درواقع سال اول
حضور او در قدرت خیلی بهتر از بقیه بوده است و او باعث
شده حکومت عجیب و غریب کره شمالی کمی شفافتر،

۴
ناکارآمدی به سبک واشنگتن

امسال قرار است سال
خوب��ی برایای��االت
متحده باش��د ،تولید
نف��ت و گاز در داخل
ب��اال خواه��د رفت و
رونق در بازار مس��کن ميتواند باعث جان گرفتن روند رشد
اقتصاد شود .اما همان طور که در ماههای پایانی سال ۲۰۱۲
دیدیم سیاس��ت دراياالت متحده به ابزاری ناکارآمد تبدیل
شده و توافقات کنگره و کاخ سفید همیشه در بدترین زمان
و به بدترین و پرضررترین شکل انجام ميگیرد.نمیگوییم
که سیاستمداران آمریکایی باعث آغاز دوباره رکود ميشوند،
ااما س��ال  ۲۰۱۳سال تردیدهای سیاسی است و بهخصوص
بيتصمیمی در حوزه مهمی مثل مالیات بر درآمد شرکتها
باعث صدمه به روند رش��د ميشود .به هر حال اوباما بیشتر
ادای فراجناح��ی ب��ودن را در م��يآورد و زیاد ب��ه توافق با
جمهوریخواهان اعتقاد ندارد.
5
بی قراری اروپایی

درست است که یورو
از بین نرفت و منطقه
ی��ورو توانس��ت ب��ا
سیاستی کژدار و مریز
جان سالم به در برد،
اما اين به معنای آن نیس��ت که حاال اتحادیه اروپایی به
وجود آمده که حضور در آن برای همه اعضا خوب است.
بزرگترین خطری که در سال ۲۰۱۳این اتحادیه را تهدید
ميکند فراموشکاری سیاس��تمداران اروپایی است .آنها
حاال که تقریبا خطر اصلی را پشت سر گذاشتهاند عزم و
انرژی برایایجاد چارچوبهای سازمانی و سیاستگذاری
اتحادی��ه اروپ��ای جدید را از دس��ت ميدهن��د .به نظر
نمیرسد رایگیریهای پیشرو درایتالیا و آلمان به روی
کار آمدن سیاس��تمدارانی منجر شود که بخواهند وضع
موجود را تغییر دهند .دورنمای اقتصادی ضعیف ،افزایش
تردیدات نسبت به یورو و مقاومت در برابر اصالحات باعث
ميشود س��رمایهگذاران همچنان نسبت به ورود به بازار
اروپا بیمیل باشند.

7
جنگ سر د ایران و آمریکا

در سال  ۲۰۱۳شاهد
ی میان
مواجه��ه نظام 
ایران ،اسرائیل و آمریکا
نخواهیم بود در عوض
طرفین به جنگ سرد
ش��دیدی علیه یکدیگر روی خواهند آورد .ریس��ک تمامی
ش��رکتکنندگان دراین جنگ باالس��ت و ممکن استاین
روند به افزایش بهای نفت بیانجامد .منتظر حمالت سایبری
طرفین به یکدیگر باشید.
8
ژئوپلتیکآسیایی

به ط��ور س��نتی ،دو
ریس��ک ب��زرگ
ژئوپلتیکی در ش��رق
آسیا برنامه اتمی کره
شمالی بود و احتمال
تنش بر سر تنگه تایوان .اما این مناقشهها حاال کهنه هستند
و ریس��ک جدی به حسابنمیآیند .در عوض چین و ژاپن
روبروی هم قرار گرفتهاند .چین درباره جزایر مورد مناقشه دو
طرف تهاجمیتر شده و به حمالت به کسبوکارهای ژاپنی
و بارها درب��اره خطرات ظهور دوب��اره اقتصاد حمایتی
ش��نیدهایم و اقتصاددانان لیبرال نسبت به خطرات آن
هشدار دادهاند .در اجالس جهانی گروه  ۲۰کشور صنعتی
در سال  ،۲۰۱۲رهبران جهان فقط و فقط درباره خطرات
اقتصاد حمایتی حرف ميزدند و خواستار برخورد جهان
با این روند بودند .اما در سال  ۲۰۱۳خبری ازاین روند
نیست و به نظر ميرسد کشورها برای خروج از بحران به
روابط بازتر اقتصادی با یکدیگر امید بستهاند .توافقنامه
مشارکت اقتصادی اس��تراتژیک دو سوی اقیانوس آرام
( )TPPابتدامیان برونئی ،ش��یلی ،سنگاپور و نیوزلند
منعقد شد اما در طول سالهای اخیر مذاکرات برای ورود
اعضای جدیدی به آن آغاز شده و قرار است کشورهای
آمریکا ،کانادا ،استرالیا ،پرو ،ویتنام ،مالزی و مکزیک به
آن بپیوندن��د .در اتحادیه اروپا هماین اتفاق نظر وجود
دارد که توافق بر سر همکاریهای گسترده اقتصادی با
کشورهای آن سوی اقیانوس اطلس ميتواند باعث از بین

۹
هندی که اصالح نشد

ق��رار بود هن��د با آن
رش��د خی��ره کننده
اقتصادیاش به نمونه
ت��ازهای در موفقی��ت
آسیاییها مبدل شود.
اما حزب حاکم کنگره دو مشکل دارد :هم باید در انتخابات
پیروز شود و هم ائتالفی را رهبری ميکند که عالقه چندانی
به برنامه اصالحی مانموهان س��ینگ ندارند .پس در س��ال
 ۲۰۱۳شاهد اوج گیری انتقادات از حزبی هستیم که از دید
ب میآید و احتماال دولت
شمار زیادی از مردم فاسد به حسا 
هم تصمیم ميگی��رد به جای تالش ب��رای آغاز اصالحات
بنیادین ،به سیاستهای عوامگرایانه کوتاهمدت روی بیاورد.
۱۰
آفریقای جنوبی ناآرام

س��ال  ۲۰۱۴س��ال
انتخابات است پس در
س��ال  ۲۰۱۳جاکوب
زوما ،رئی��س جمهور
پوپولیس��ت و ح��زب
حاکم «کنگ��ره ملی آفریقا» اصالحات ارضی را گس��ترش
خواهند داد و پول بیشتری را از صنعت عظیم معدن آفریقای
جنوبی اس��تخراج ميکنند .جالباینجاست تنشهایی که
باعث اعتصاب معدنچیان و پس از آن حمله مرگبار دولت
به اعتصاب کنندگان ش��د هنوز حل نشده و در سال ۲۰۱۳
باید شاهد اعتراضات بیشتر باشیم .البته در حوزه کشورهای
جن��وب صحرای آفریقا  -به جز آفریقای جنوبی و نیجریه -
ش��اهد قدرتگیری طبقه متوس��ط و افزایش س��ریع رشد
اقتصادی خواهیم بود .پس اوض��اع در آفریقا مثل آفریقای
جنوبی خیلی بد نیست.

سال ۲۰۱۳
سال تردیدهای
سیاسی است
و بهخصوص
بيتصمیمیدر
حوزه مهمی مثل
مالیات بر درآمد
شرکتهاباعث
صدمه به روند
رشد ميشود

رفتن بحران اقتصادی شود.

افراط گرایی در جهان توسعه یافته

ف میان فقیر و غنی ،بهخصوص درایاالت متحده،
شکا 
در حال افزایش است .طرحهای ریاضت اقتصادی بر مردم
اروپا فش��ارمیآید و ژاپن وارد س��ومین دهه رکود خود
ميش��ود .هم ه اینها باید باعث آغاز جنگ طبقاتی شود.
درست است؟ نه .درست به همان دلیلی که بازارهای رو به
رشد دنیا به مهمترين ریسک فهرست ما تبدیل شدهاند،
دموکراس��یهای توس��عه یافته صنعتی در سال ۲۰۱۳
س��ال پرثباتی را خواهند گذراند .اصوال دموکراسیهای
پیشرفته شاید دورههای بيثباتی را تجربه کنند اما ماجرا
به س��قوط یک دولت و چند تظاه��رات محدود خواهد
ماند .س��ازوکارهای تغییر دموکراتیک جلوی کور شدن
گره مش��کالت جامعه را ميگیرد .جالباینجاست که
همین مشکالت در یک دیکتاتوری ميتواند باعث سقوط
حکومت و آغاز جنگ داخلی شود.
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مرزها و تجارت آزاد

از زم��ان آغاز بحران مالی دنیا در س��ال  ۲۰۰۸بارها

انگلیس،ژاپنواسرائیل
ج��زء ش��رکای اصلی
ایاالتمتح��ده در
س��الهای گذش��ته
بودن��د ،اما حاال اوضاع
تغییر کرده ،سه روند جهانی باعث شدهاین سه جزء بازندهها
به حساب بیایند :اتحادیه اروپا فقط به دنبال بقاست ،چین
قدرت گرفت��ه ،و مردم خاورمیانه علیه حاکمان غربگرا قیام
کردهاند .به عالوه رابطه نزدیک باایاالت متحده به اندازه قبل
مساله مهم و تاثیرگذاری به حسابنمیآید.این سه حکومت
حاال بدون پشتیبان اصلی خود مجبورند با واقعیتهای سرد
دنیای جدید روبرو شوند .دراینمیان انگلیس با دشواریهای
دیگری هم روبروس��ت و آرام آرام از صحنه سیاس��ت جهان
محو ميشود.
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کمی متوازنتر و حتی کمی پرثباتتر باشد .چطور کیم
جونگ اون ناشناخته و کم تجربه توانسته چنین کاری
بکن��د؟آیا او صادقانه رفتار ميکند یا همهاینها نمایش
اس��ت؟آیا اصال ميتواند چنین رون��دی را ادامه دهد؟
صادقان��ه باید بگوییم کهنمیدانی��م .و البته هیچ کس
دیگری ه م نمیداند .درواقع انمیتوان فهمید کهآیا کره
شمالی واقعا دارد به سمت ثبات پیش ميرود یا نه و در
ی آیا سیاستمداران کره جنوبی ميتوانند با
چنین صورت 
خیال راحتتري با همسایه شمالیشان سروکله بزنند یا
نه .هر طور که به کره ش��مالی نگاه ميکنی م این حس
به ما دس��ت ميدهد که با کشوری پر ریسک روبروییم.
ال این دردسر
اما چه چیزی باعث دردس��ر ميشود و اص 
چه زمانی رخ ميدهد؟ ما چیزینمیدانیم و ش��ما هم
نمیدانید .پس فعال بهتر است نگرانش نباشیم.

6
اوضاع خراب انگلیس ،ژاپن و اسرائیل

ن میان
در چی��ن واکنش خاصی نش��ان نداده اس��ت .درای 
ژاپنیها هم نخست وزیری شدیدا ملیگرا را انتخاب کردهاند.
و همهاینها در سال  ۲۰۱۳چه معنایی خواهد داشت؟ رابطه
دو طرف به شدت پرتنش خواهد بود.این بدترین خبر برای
اقتصاد است چرا که در طول دهه اخیر شرق آسیا به عنوان
منطقه عاری از تنش ش��ناخته ميشود و همین روند باعث
شده بود بازرگانی دراین منطق ه اینچنین قدرت بگیرد.
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چرخ صنایع به نفع چه کسانی میچرخد؟
بوکار در سال  2013باید بدانیم
هر آنچه برای پیشبینی فضای کس 
فضای تجاری در س�ال  ۲۰۱۳چگونه خواهد بود؟میخواهید در کسبوکار
تازهای سرمایهگذاری کنید؟ ی ا میخواهید کسبوکار کنونیتان را گسترش
بدهید؟ پيشبینی وضعیت  ۱۸صنعت در س�ال  ۲۰۱۳پیش روی شماست:
صنایع مخابراتی

نگر
آینده
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44

صنعت تلفنهای همراه در سال  ۲۰۱۳وارد مرحله
اش��باعمیش��ود یعنی به تعداد س��اکنان کره زمین
مشترک تلفن همراه وجود خواهد داشت .البته این به
خاطر صاحبان چندین گوشی و حسابهای بیاستفاده
خواهد بود وگرنه هنوز تمامی ساکنان زمین تلفن همراه
ندارند و نخواهند داشت .به هر حال اپراتورهای مخابراتی
راههای تازه را پیدا خواهند کرد تا از مشتریان کنونی
پول بیش��تری بگیرند چرا که اضافه کردن مشترکان
جدید دشوارتر از گذش��ته شده است .در سال ۲۰۱۳
درآمد جهانی خدمات تلفنهای همراه حدود  ۴درصد
رش��د خواهد داشت و این نسبت به سال  ۲۰۱۲رشد
خوبی را نش��انمیدهد .با این حالمیزان سود چنین
افزایش��ی نخواهد داش��ت چون در بخش تماسهای
صوتی ش��اهد افول خواهیم بود و بخش جذاب برای
مش��تریان استفاده از اینترنت در موبایلها خواهد بود
و این نیازمند سرمایهگذاریهای فراوان است .در سال
 ۲۰۱۳حدود  ۴۰درصد درآمد شرکتهای ارائه دهنده
خدمات تلفنهای همراه مربوط به بخشهای مربوط
به دیتا و اینترنت اس��ت و نسبت به پنج سال دو برابر
شده است .نسل چهارم شبکههای پرسرعت در سال
 ۲۰۱۳گس��ترش خواهد یافت و بیشترین رشد را در
برزیل ،چین و انگلیس خواهیم دید .فروش تلفنهای
همراه هوشمند (اسمارت فونها) در سال  ۲۰۱۳حدود
 ۳۰درصد رش��د خواهد داش��ت و این یعنی نیمی از
تلفنهای همراه فروخته ش��ده هوشمند خواهند بود.
ش��رکت سامس��ونگ که در حال حاض��ر بزرگترین
فروش��نده تلفنهای همراه در دنیا به حسابمی آید
حدود ۱۰۰میلیون تلفن بیش��تر از شرکت آمریکایی
اپ��ل خواهد فروخت که در رتب��ه دوم به لحاظ تعداد

از ان�رژی و خودروس�ازی گرفته ت�ا صنایع غذایی و ساختمانس�ازی .اگ ر
میخواهید وضعیت کس�ب و کارتان را در سال آینده در مقیاسی کالنتر
ببینید این گزارش را بخوانید.

ق��رار دارد ،اما اپل که تلفنهای گران قیمت آیفون را
میفروشد حدود ۱۰میلیارد دالر بیشتر از سامسونگ
خواهد فروخت .به هر حال این دو شرکت هستند که
ب��ازار تلفنهای همراه را در اختیار خود دارند و س��ال
 ۲۰۱۳سال آنها خواهد بود.
سفر و گردشگری

تحلیلگران امیدوار بودند سال  ۲۰۱۲سال اوج دوباره
صنایع مربوط به مسافرت و گردشگری باشد اما اینگونه
نش��د و حاال هیچ کس انتظار خاصی از س��ال ۲۰۱۳
ندارد .براساس پیشبینی موسسه مشاورهای «اقتصاد
توریس��م»  -واقع در انگلیس  -ش��مار توریستهایی
که س��فرهای خارجیمیروند در سال  ۲۰۱۳حدود
ش مییابد (در سال  ۲۰۱۲این افزایش
 ۳درصد افزای 
کمتر از  ۲درصد ب��ود .).در این صنعت هم مثل اکثر
صنایع ،در س��ال  ۲۰۱۳اوضاع ضعیف و رکود اروپا را
ن میانمیزان
همراه با نشاط و رشد در آسیا داریم .در ای 
تجار مسافر رشد بیشتری خواهد داشت و آنها بیشتر
از مردم عادی و توریستها پول خرج خواهند کرد ،اگر
چه شرکتها در سال  ۲۰۱۳هم صرفهجویی خواهند
کرد و بودجه زیادی را به سفر اختصاص نخواهند داد.
پریشانیهای ش��رکتهای هواپیمایی در سال ۲۰۱۳
هم ادامه خواهد یافت و این شرکتها امسال هم سود
اندکی خواهند برد .انبارهای شرکتهای هواپیماسازی
پر است و در سال  ۲۰۱۳پرتر خواهد شد چرا که مسافر
کم است و میزان رشد تعداد پروازهای خطوط هوایی
بسیار ضعیف ،و خطوط هوایی مجبورند بلیتهای خود
را با تخفیف بفروش��ند .هتله��ای لندن که به خاطر
المپیک تابستانی روزهای خوبی را گذراندند در سال
 ۲۰۱۳نس��بت به سال  ۲۰۱۲حدود  ۷درصد کاهش

سود خواهند داش��ت .درآمد هتلهای آمریکایی هم
رش��دی  ۶درصدی را شاهد خواهد بود که از دو سال
گذشته کمتر است .ساختوساز بیسابقه هتل در چین
و هند توسط برندهای جهانی باعث شده که با وجود
افزایش تقاضا ،بهای اتاق افزایش پیدا نکند .در برزیل
هم س��اخت هتلها برای جام جهانی فوتبال  ۲۰۱۴و
المپیک تابس��تانی  ۲۰۱۶آغاز شده ،اما آنها کمی دیر
به فکر افتادهان��د و این یعنی افزایش بهای کرایههای
اتاقها .در سال  ۲۰۱۳کرایه اتاقها در هتلهای برزیلی
حدود  ۱۴درصد افزایش خواهد داشت.
خودروسازی

فروش جهانی خودرو در سال  ۲۰۱۳رشد خوبی
خواه��د داش��ت و  ۶۰درصد آن در چی��ن و آمریکا
خواهد بود .احیای صنعت خودروسازی آمریکا امسال
ه��م ادامه خواهد یاف��ت و آنها رش��دی  ۷درصدی
خواهند داشت .رش��د صنعت خودروسازی در چین
حدود  ۸درصد خواهد بود .اوضاع خوب خودروسازی
در چین و آمریکا به اضافه بازارهای رو به رش��د دنیا
باعث شده که در س��ال ۲۰۱۳میزان فروش جهانی
خودرو حدود  ۵درصد رشد داشته باشد( .رشد فروش
خودرو در س��ال  ۲۰۱۲هم  ۵درصد بود ).در س��ال
 ۲۰۱۳هندوس��تان ،روس��یه و آلمان دیگر بازارهای
ب میآیند .در اینمیان
اصلی خودرو در جهان به حسا 
جنوب چین به یکی از قطبهای تولید خودرو تبدیل
خواهد شد .در سال  ۲۰۱۳شرکتهای فولکسواگن
و پیاسای پژو سیتروئن  -دو خودروساز اصلی اروپا
 کارخانههای عظیم تازهای را در این منطقه افتتاحخواهند کرد .در سال  ۲۰۱۳منتظر مدلهای جدید
گروه خودروسازی فیات-کرایسلر باشید که نوستالژی

دوران اوج ماشینهای آمریکایی را زنده خواهد کرد.
منتظر دوجها ،جیپها و آلفارومئوهای تازه باش��ید.
برای فیات ،غول خودروسازی ایتالیا ،موفقیت در بازار
ب میآید ،چرا که اوضاع در خانه
آمریکا حیاتی به حسا 
اصال مساعد نیست.
صنایعشیمیایی

اصوال وضعیت صنعت محصوالت شیمیایی به عنوان
مهیاکننده مواد اولیه بسیاری از فعالیتهای صنعتی ،به
وضعیت رشد کلی اقتصاد دنیا بستگی دارد و در سال
 ۲۰۱۳هم ش��اهد چنین روندی خواهیم بود .این دو
معنا دارد :اوضاع نسبت به سالهای گذشته کمی بهتر
خواهد بود و البته ساختارهای این صنعت در
حال تغییر اس��ت .وضعی��ت دالر و اوضاع
نامس��اعد اقتصاد آمریکا باعث شده این
کشور دوباره برای کارخانهها جذابیت پیدا
کند  -یعنی تولید در این کشور ارزانتر
شده اس��ت  -و در س��ال  ۲۰۱۳چندین
شرکتبزرگشیمیاییآمریکاییکارخانههای
ل میکنند و در ایاالت
خود در دیگر نقاط دنیا را تعطی 
متحده کارخانه باز میکنند.
فضای تجاری

رش��د اقتصادی جهان در سال  ۲۰۱۳کند خواهد
بود و نابرابر و پر از ریسک .مشخصترین این ریسکها
بحران بدهیهای دولتی در منطقه یورو است که رشد
شرکتهای محلی و کش��ورهایی را که به صادرات به
این منطقه وابستهاند محدو د میسازد .واحد اطالعات
اکونومیس��ت انتظار دارد که اقتصاد دنی��ا حدود ۳.۵
درصد رش��د داشته باش��د (در مقایس��ه با رشد ۳.۱
درصدی اقتصاد دنیا در س��ال  ).۲۰۱۲با وجود اینکه
ن میآید اما
منطقه یورو در س��ال  ۲۰۱۳از رکود بیرو 
رش��د اقتصاد در این منطقه بسیار پایین خواهد بود.
فعالیت اقتصادی در آمریکا و ژاپن کم رمق خواهد بود
و دلیل اصلی آن سیاستهای مالی دولت خواهد بود.
شرکتها در جهان توسعه یافته در سال  ۲۰۱۳بیشتر
با ریسک روبرو خواهند شد تا فرصت ،به همین خاطر
هم در هزینهها محتاط خواهند بود هم در اس��تخدام
نیروی جدید .چین پس از چند فصل رش��د پایین -
البته پایین با معیارهای چین  -چندین بسته محرک
مالی به اقتصاد تزریق کرد و ثمره آن را در سال ۲۰۱۳
خواهد دید .در اینمیان پروژههای عظیم زیرساختی
در چین بر اقتصادهای استرالیا ،کاندا ،آمریکای التین
و چند جای دیگر که مواد خام چین را تامینمی کنند
تاثیر خواهد گذاش��ت .بازرگانی بین المللی در س��ال
 ۲۰۱۳حدود  ۴.۶درصد رشد خواهد داشت که بهتر از
سال قبل است اما همچنان پایینتر از سالهای ۲۰۱۰
ب میآید .در س��ال  ۲۰۱۳دولتها
و  ۲۰۱۱به حس��ا 
بیشتر از قبل سیاستهای حمایت از تولیدات داخلی
را در پیش خواهند گرفت و این به ضرر ش��رکتهای
بینالمللی خواهد بود.
امالک

در سال  ۲۰۱۳به جز در اقتصادهای مریض منطقه
پیرامونی یورو ،نشانههای زندگی در بازارهای مسکن در
دیگر نقاط دنیا دیده خواهد شد .بهای خانه در آمریکا

حدود  ۳درصد افزایش خواهد داشت (در سال ۲۰۱۲
این افزایش فق��ط  ۱درصد بود ).به عالوه خرید خانه
جدید به کمک وام مس��کن به باالتری��ن حد خود از
سال  ۲۰۰۰تاکنون خواهد رسید .بر اساس پیشبینی
«مرکز پژوهشهای تجاری و اقتصادی» قیمت خانه در
بریتانیا هم در سال  ۲۰۱۳حدود  ۲درصد باال خواهد
رفت .در آس��یاميزان افزایش بهای مس��کن به اندازه
سرعت رشد اقتصاد نخواهد بود و این را باید به حساب
تالش دولتها برای کنترل قیمتها گذاشت که سعی
دارند افزایش قیمت سریع س��الهای اخیر را جبران
کنند .اوضاع بی سروسامان اعتبار و وامهای بانکی در
آمریکای التین هم احتماال در سال  ۲۰۱۳بازار حبابی
مسکن به وجود خواهد آورد .در حوزه امالک
تجاری ،س��رمایهگذارانمیتوانن د میزان
س��ود ساالنه  ۶تا  ۸درصدی را در چند
س��ال آینده انتظار داشته باشند .البته
اوضاع در برخی از نقاط دنیا بهتر خواهد
بود :امالک صنعتی در آسیا ،دفاتر شیک
اداری در شمال اروپا و بلوکهای آپارتمانی در
شهرهای ساحلی آمریکا.
غذا و کشاورزی

در س��ال  ۲۰۱۳بهای محصوالت کشاورزی پایین
میآی��د ،اما نه خیلی پایی��ن .در نتیجه بهای چندین
محصوالت کلی��دی به خصوص گن��دم همچنان به
حد تقریبا بی س��ابقهای با ال میماند .به خاطر افزایش
قیمتها ،انتظارمیرفت که تولید در س��الهای اخیر
باال برود ،اما خش��ک سالی در ایاالت متحده ،استرالیا
و اروپای ش��رقی تولید گندم و سویا باعث محدودیت
در تولید شد .به همین خاطر در سال  ۲۰۱۳انبارها پر
نیس��تند و در صورتی که وضعیت آب و هوا در فصول
حساس خراب ش��ود احتمال افزایش شدید قیمتها
وجود دارد .در اینمیان چرخه آب و هوایی النینیو هم
در سال  ۲۰۱۳رخ خواهد داد و اگر ناهنجاریهای آن
به شدت سال  ۲۰۰۹باشدمیزان تولید کشاورزی در
آسیا کاهش خواهد یافت .در سال ۲۰۱۳میزان مصرف
جهانی پروتئین حدود  ۳درصد افزایش خواهد یافت
که دلیل اصلی آن افزایش گوشتخواری در بازارهای
رو به رشد است.میزان مصرف گوشت در ایاالت متحده
اما بیش از  ۲درصد کاهش خواهد داشت و به اندازهای
خواهد رسید که از سال  ۱۹۹۰تاکنون سابقه نداشته
است .در اینمیان هندوستان به بزرگترین صادرکننده
گوشت گاو دنیا مبدل خواهد شد.
رسانهها و تبلیغات

با وجود آنکه در سال  ۲۰۱۳بر خالف سال ۲۰۱۲
شاهد رویداد بزرگ خبری مثل المپیک یا انتخابات
ریاست جمهوری آمریکا نخواهیم بو د میزان هزینهای
ت میش��ود  ۴.۵درصد رشد خواهد
که صرف تبلیغا 
داشت( .این رشد در سال  ۲۰۱۲نسبت به سال قبل
 ۳.۸درص��د بود ).هزینههای تبلیغ��ات در آمریکای
التین بیشتر از باقی قارهها خواهد بود و آنها رشد عالی
 ۱۰درصدی را خواهند داشت .تبلیغات اینترنتی در
اینمیان شاهد رشدی  ۱۵درصدی خواهد بود که ۳
برابر سریعتر از رشد تبلیغات در دیگر حوزهها است .در
سال  ۲۰۱۳حدود یک پنجم کل هزینههای تبلیغاتی

صرف تبلیغات اینترنتی خواهد ش��د .ش��رکتهای
تبلیغاتی تالش خواهند کرد تا در شبکههای اجتماعی
مثل فیسب��وک و توئیتر حضور جدیتری داش��ته
باش��ند و «دوست» خریداران احتمالی شوند .هزینه
کردن در این حوزه هم  ۳۱درصد رشد خواهد داشت.
در اینمی��ان ب��رای اولین بار مق��دار پولی که صرف
تبلیغات آنالینمیش��ود از پولی که صرف تبلیغات
ی میگیرد.میزان
در روزنامههای چاپیمیشود فزون 
آگهیهای رسانههای چاپی برای سومین سال پیاپی
کمتر خواهد شد و به همین خاطر روزنامهها و مجالت
بیشتری متوجه خواهند شد که درآمدهای حاصل از
اشتراک آنها بیشتر از درآمدهای تبلیغاتیشان شده
اس��ت .کاهش تبلیغ��ات به معنای کاه��ش بودجه
رس��انههای چاپی و حرکت س��ریعتر آنها به سمت چین پس از چند
اینترنت خواهد بود.
فصل رشد پایین
انرژی

مصرف جهانی انرژی در سال  ۲۰۱۳حدود  ۳درصد
افزایش خواهد داشت( .در سال  ۲۰۱۲هم شاهد چنین
رشدی بودیم ).البته تولید و مصرف گاز طبیعی آهنگ
سریعتری خواهد داشت :مصرف جهانی گاز طبیعی در
س��ال  ۲۰۱۳حدود  ۴درصد افزایش خواهد یافت که
این روند  ۳برابر سریعتر از نفت است .در سال ۲۰۱۳
عرضه نفت بیش��تر از تقاضا خواهد ب��ود و این یعنی
قیمتها پایین خواهد آمد.میانگین بهای نفت برنت در
س��ال  ۲۰۱۳بشکهای  ۱۰۳دالر خواهد بود که  ۶دالر
پایینتر از سال  ۲۰۱۲است .در سال  ۲۰۱۳حوزههای
نفتی عظیمی در عربستان سعودی و قزاقستان مورد
بهره برداری قرار میگیرند و تولید نفت در عراق ،لیبی
و سودان جنوبی افزایش خواهد یافت.
خرده فروشی

در بخش خرده فروش��ی در سال ۲۰۱۳میان رونق
ش��رق و رکود غرب توازنی نس��بی دیدهمیشود .اگر
تورم را حس��اب کنیم ،خرده فروشی جهانی در سال
جاری حدود  ۳درصد رشد خواهد داشت .رشد خرده
فروش��ی در سال  ۲۰۱۲هم  ۳درصد بود .شرکتهای
بزرگ هم تالشهای بازاریابی خود را برای جلب نظر
مشتریان در بازارهای رو به رشد متمرکز کردهاند .خرده
فروشی در چین حدود  ۱۰درصد رشد خواهد داشت
و این یعنی دنیا نیمی از این افزایش  ۳درصدی خرده
فروشی جهانی را مدیون چین است .چینیها در سال
 ۲۰۱۳ه��م تمایل زیادی به کاالهای لوکس نش��ان
خواهند داد و نسبت رش��د خرید کاالهای لوکس در
این کشور در مقایسه با رشد خرید تمام کاالها دو برابر
خواهد بود .توسعه دهندگان امالک به تداوم این روند
باور دارند ،به همین خاطر نیمی از ۳۰میلیون متر
مربع ساخت و ساز جهانی مراکز فروش در
چین انجاممیشود .البته در بخشهای
مشکلدار اقتصاد دنیا  -آمریکا ،اروپا
و ژاپ��ن  -اوضاع در بعضی حوزهها
خوب اس��ت .مثال در سال ۲۰۱۳
تجارت الکترونیک در این مناطق
رش��دی بین  ۱۰ت��ا  ۱۵درصدی
خواهد داشت .خرید کاال به کمک
تلفنهای هوشمند و

چندینبسته
محرک مالی به
اقتصادتزریق
کرد و ثمره آن را
در سال ۲۰۱۳
خواهد دید .در
اینمیانپروژههای
عظیمزیرساختی
در چین بر
اقتصادهای
استرالیا،کاندا،
آمریکای التین و
چند جای دیگر
که مواد خام چین
را تامینمی کنند
تاثیرخواهد
گذاشت

روندهای آینده

جهان در سال 2013

تبلتها (کامپیوترهای لوحی) رشد خیلی خوبی خواهد
داش��ت ،اگر چه هنوز این ش��یوه خرید درمیان مردم
عادی جا نیفتاده است.
فلزات و معدن

بر اساس برآورد واحد اطالعات اکونومیست ،شاخص
قیمت فلزات در س��ال  ۲۰۱۳حدود  ۹درصد افزایش
خواهد داش��ت و تقریبا کاهش قیمت سال  ۲۰۱۲را
جبران خواهد کرد .بازارهای فلزات در سال  ۲۰۱۳به
دو تح��ول دل خوش کرده ان��د :اولی احیای کم رمق
اقتصادهای اروپایی اس��ت و دومی سرمایهگذاریهای
دولتی در چین .خوش اقبالترین فلز سال  ۲۰۱۳مس
خواه��د بود که بهای آن به خاط��ر کمبود ذخایر ۱۲
درصد افزایش خواهد یافت .رونق صنعت خودروسازی
هم به س��ود آلومینیوم خواهد ب��ود و بهای آن حدود
 ۸درص��د باال خواهد رفت .البته با وجود افزایش بهای
محصوالت ،دامنه س��ود ش��رکتهای معدنی کاهش
خواهد یافت که دلیل این ،یکی افزایش مالیاتهاست و
دیگری باالرفتن دستمزدهای کارگران .در سال ۲۰۱۳
طال همچنان محبوبترین فلز سرمایهگذارانی خواهد
ن میترسند .اگر چه بهای طال در
بود که از ریسک کرد 
ماههای آینده باال و پایین زیادی خواهد داشت اما در
به زودی پایان سال بهای آن کاهش خواهد یافت .میانگین بهای
طال در س��ال  ۲۰۱۳ح��دود  ۵درصد کاهش خواهد
میکروچیپهای
یافت و البته باید در سال  ۲۰۱۴منتظر سقوط بیشتر
هضم شدنی را قیمت طال باشیم.

درون قرصها
قرا ر میدهند تا
عصر قرصهای
دیجیتالآغاز
شود .این چیپها
که از اسید معده
یمیگیرند
انرژ 
اطالعاتدریافتی
از درون بدن را
بهدستگاههای
بیسیم اطراف
بیمار گزارش
میفرستند

بانکداری

اوض��اع خراب بانکها در جوامع توس��عه یافته ،در
س��ال  ۲۰۱۳هم ادامه خواهد یافت .رش��د اقتصادی
ضعیف این کشورها و همچنین قوانین سختگیرانهتر
ث میشود سود این بانکها همچنان پایین
دولتی باع 
ن ميان اوضاع بانکهای آمریکایی کمی بهتر
بماند .در ای 
از چند سال اخیر خواهد بود امامیزان پرداخت وام به
متقاضیان در س��ال  ۲۰۱۳فقط  ۴درصد افزایش پیدا
خواهد کرد .بانکهای اروپایی در سال  ۲۰۱۳کمتر از
 ۲۰۱۲وام خواهن��د داد و بانکهای ژاپنی هم چنین
روندی را دنبالمیکنند .اوضاع بانکها اما در بازارهای
رو به رشد دنیا بسیار خوب خواهد بود و آنها با سیل
مشتریان تازهای روبرو خواهند شد که برای اولین
بار اس��ت که به نظام مالی رس��میمیپیوندند.
افزایش درآمدها و افزایش مصرف در بازارهای رو
به رشد به مشتریان این اعتماد به نفس رامیدهد
که از بانکها وام بگیرند.
صنایع دفاعی
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میزان خرج و مخارج دفاعی کشورهای دنیا در سال
 - ۲۰۱۳برای دومین سال پیاپی  -پایین خواهد
آمد و دلیل عمده آن کاهش بودجه دفاعی در
اروپای غربی و بخصوص آمریکا خواهد بود که
حدود نیمی از این صنعت  ۱.۷تریلیون دالری
را در اختیار خود دارند.
کاهش ش��مار س��ربازان آمریکا در عراق و
افغانس��تان و همچنین اختالف نظر کنگره و کاخ
سفید بر س��ر بودجه بلندمدت نظامی از مهمترین
دالیل کاه��ش مخ��ارج نظامی ای��االت متحده به

ش��مار میروند .در اینمیان چین و روس��یه که بعد
از آمری��کا ،بزرگترین خرج و مخارج نظامی را دارند،
بودجه دفاعی خود را افزایش خواهند داد  -افزایشی
دو رقمی  -چرا که در حال مدرنیزاس��یون نیروهای
مسلح خود هستند .بیثباتیهای منطقهای و آزادی
ث میشود که بودجه
عمل دولتها در خاورمیانه باع 
نظامی کشورهای این منطقه در سال  ۲۰۱۳افزایش
داشته باش��د .در اینمیان عربستان سعودی حدود
 ۱۰درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف مخارج
ش میکند که به نس��بت بیشتر از هر کشور
نظامیا 
دیگری است.

 پس در آینده ش��اهد گس��ترش بیشتر این صنعتخواهیم بود .در دیگر نقاط دنیا هم کامپیوترهای سنتی
رومیزی در برابر دستگاههای قابل حمل ک م میآورند و
بازار را واگذار میکنند .تقاضا برای لپتاپها ،که حدود
 ۶۰درصد فروش جهانی کامپیوتر مربوط به آنهاست -
در سال  ۲۰۱۳حدود  ۱۰درصد رشد خواهد داشت که
پنج برابر سریعتر از رشد کامپیوترهای رومیزی است.
سرعت رشد تقاضا برای تبلتها (کامپیوترهای لوحی)
بسیار بیشتر خواهد بود و اینجا با رقم خیره کننده ۳۰
درصد روبروییم ۶۰ .درصد این بازار در اختیار شرکت
اپل و دستگاه آیپد خواهد بود اگر چه قدرت رقبا روز به
روز بیشت ر میشود.

فروش جهانی دارو در سال  ۲۰۱۳حدود  ۵درصد
افزایش خواهد یافت و بهترین بازار دارو در دنیا امسال
اروپای شرقی و خاورمیانه خواهد بود .در سال ۲۰۱۳
باید منتظر ورود نوع تازهای از قرصها باشید .به زودی
میکروچیپه��ای هضم ش��دنی را درون قرصها قرار
میدهند تا عصر قرصهای دیجیتال آغاز ش��ود .این
ی میگیرند اطالعات
چیپها که از اس��ید معده انرژ 
دریافت��ی از درون بدن را به دس��تگاههای بیس��یم
اطراف بیمار گزارشمیفرستند .این چیپها تاکنون
در شبه داروهای بیضرر کارگذاشته شدهاند و تائیدیه
ل
گرفتهاند و به زودی به جزء جداییناپذیر درمان تبدی 
میشوند.

فناوری اطالعات( - )ITخدمات و نرم افزار

داروسازی

فناوری اطالعات( - )ITسخت افزار

بازار س��ختافزارها در حوزه فن��اوری اطالعات در
سال  ۲۰۱۳رشدی  ۵درصدی خواهد داشت (در سال
 ۲۰۱۲هم رش��د این صنعت  ۵درصد بود ).بیشترین
رشد درميان بازارهای در حال توسعه را در هند شاهد
خواهیم بود که فروش کامپیوترهای شخصی ،سرورها،
تبلتها و لوازم جانبی آن رشدی  ۲۰درصدی خواهد
داشت .هنوزمیزان نفوذ کامپیوترهای شخصی در هند
پایین اس��ت  -فقط یک کامپیوتر برای هر ده هندی

در س��ال  ۲۰۱۳فروش صنعت نرم اف��زار در دنیا
 ۶درصد رش��د خواهد داش��ت که در مقایسه بامیزان
رش��د سال گذشته دوبرابر به حس��ابمیآید .بخش
خدمات  ITهم خوب عمل خواهد کرد ،اما نه به اندازه
حوزه نرمافزار و اینجا ش��اهد رشد  ۳درصدی خواهیم
بود .اوضاع نرمافزارهای تلفنهای همراه بس��یار بهتر
خواهد بود و درآمد حاصل از اپلیکش��نهای موبایل تا
س��ال  ۲۰۱۶هر س��ال  ۵۰درصد رشد خواهد داشت.
موسسه تحقیقاتی گارتنر پیشبینی کرده که در سال
 ۲۰۱۳ح��دود ۸۱میلیارد برنامه موبایل دانلود خواهد
ش��د که این تقریبا دو برابر سال گذشته است .در این
میان پیشبینیمیشود در بازار پررقابت نرمافزارهای
موبایل،میزان تولید نرم افزارهای مجانی که برای تبلیغ
نرم افزار اصلی غیررایگان عرض ه میشوند پایین بیاید
چرا که تجربه نش��ان داده خریداران پس از استفاده از
نسخه رایگان کمتر برای دنبال نسخه اصلی پول خرج
میکنند.
سرگرمی

صنع��ت س��رگرمی در دوران گ��ذار خود به س�� ر
میبرد :گ��ذار از فروش فیزیکی محص��ول به فروش
و توزی��ع دیجیتال آن .و این گذار آس��ان نیس��ت .به
همین خاطرمیزان افزای��ش فروش در این صنعت در
س��ال  ۲۰۱۳فقط  ۳درصد خواهد بود .با این حال در
حوزههای مختلفمیزان رشد به شدت متفاوت است.
مثال توزیع آنالین بازیهای ویدئویی برای اولین بار
از توزیع بازیهای ویدئویی بستهبندی شده در مغازهها
پیش��ی خواهد گرفت و حدود  ۱۳درصد رشد خواهد
داشت ،یعنی خریداران از این به بعد بازیهای ویدئویی
را در خانه دانلود خواهند کرد( .رشد فروش بازیها در
مغازهها فقط  ۱درصد خواهد بود ).موبایلها و تبلتها
نحوه خرید فیلم و موسیقی را تغییر دادهاند و
س��رعت باالی اینترنت باعث شده شخص
پس از خرید ،بدون نیاز به دانلود ،شروع به
دیدن یا شنیدن فیلم یا موسیقی کند .با
اینحالتلویزیونهمچنانقطبکلیدی
صنعت سرگرمی خواهد بود و درآمدهای
آن در سال  ۲۰۱۳به حدود ۲۴۰میلیارد
دالرمیرس��د که  ۶درصد بیشتر از سال
گذشته است .سینماها هم چنین وضعیتی
خواهد داش��ت و میزان درآمدهای آن حدود ۶
درصد باالتر خواهد رفت.

آینده ده مناقشه جهانی
گروه بینالمللی بحران پیشنهاد میدهد :در سال  2013چشمتان به این مناطق باشد
هر س�اله در مناطق مختلفی از دنیا مناقش�اتی درمیگیرد.
گاهی زخم مناقش�ات قدیم دوباره س�ر باز میکند و گاهی
هم مناقشات جدید و بیس�ابقهای رخ مینماید .در مواردی
هم از ش�دت مناقشات کاسته میش�ود .اما به هر حال هیچ
س�الی خالی از مناقشه نیست و س�ال  2013میالدی هم از چنین قاعدهای
مستثنا نخواهد بود .برای اینکه دیدگاه بهتری نسبت به مناقشات احتمالی
در سال  2013میالدی پیدا کنید ،فهرستی ده تایی تهیه کردهایم .اما قبل از
خواندنش به این نکته توجه کنید :هر فهرس�تی از این نوع ،به دغدغههای
تهیه کنندگانش وابسته است .شاید اولویت یک نفر کامال با اولویت دیگران
تفاوت داشته باشد و شاید هشداری که از سوی یکی نسبت به آینده مطرح
میش�ود ،از نظر دیگری هیچ اهمیتی نداشته باشد و تبلیغ منفی قلمداد
1
مناقشه ترکیه و پ.ک.ک

کرد .او به تدریج اتحاد خود با رایدهندگان راس��تگرا و
ناسیونالیست را بیشتر تقویت خواهد کرد و در عین حال
ش��کاف با گروههای نزدیک به پ.ک.ک بیشتر خواهد
شد؛ زیرا تنشهای سوریه باعث شده پ.ک.ک موقعیت
مستحکمتری در منطقه پیدا کند .این مناقشه در سال
 2013میالدی به جد ادامه خواهد داشت.

خیلیها فکر میکردند با شکلگیری کشور سودان
جنوبی در سال  2011میالدی ،به تدریج درگیریها در
سودان فروکش خواهد کرد .اما این اتفاق نیفتاد .جنگ
داخلی و تمرکز منابع خاصی در دستان اقلیتی قدرتمند
در منطق��ه همچنان دارد روح س��ودان را میخراش��د.
وضعیت اقتصادی این کشور رو به افول شدید گذاشته و
ناآرامیها ممکن است هر لحظه سودان را دچار بیثباتی

سازمانمللمتحد
در امور حقوق بشر
و دادستان سابق
محاکمبینالمللی

کند .واقعیت این است که هر راهحلی برای بحران سودان
باید خیلی جامع و کامل باشد؛ وگرنه جواب نخواهد داد.
یوگسالوی و رواندا.
تداوم درگیریهای خشونتآمیز ،آواره و بیخانمان شدن
او از سال 2009
میلیونها نفر از مردم و وابستگی به کمکهای خارجی تا
میالدیتاکنونرییس
ابد نمیتواند در سودان ادامه داشته باشد .اما حداقل در
گروهبینالمللی
سال  2013میالدی ظاهرا تغییر عمدهای در این وضع
بحراناست
ایجاد نخواهد شد.
در جنایات مربوط به

3
دیوار بلند بیاعتمادی در افغانستان

فرقهگرایی و فسادی که گریبان دولت افغانستان را
گرفته ،در سال  2013میالدی نیز دردسرهای بیشتری
را متوجه این کش��ور خواهد کرد و مش��کالت امنیتی
افغانستان را در آستانه خروج نیروهای آمریکایی و ناتو
از این کشور در سال  2014میالدی تشدید خواهد کرد.
مناسبات دولت افغانستان با دولت آمریکا در سال 2012
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مناقشه سودان

لوییز آربر
کمیسرعالیسابق
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مناقشات دولت ترکیه با نیروهای پ.ک.ک در مناطق
کوهستانی این کشور هر از چند گاهی کمرنگ میشود،
اما هیچ گاه فراموش نمیش��ود .ظاهرا در س��ال 2013
میالدی نیز این مناقش��ه با شدت گذشته ادامه خواهد
یافت .در اواس��ط س��ال  2011میالدی ،درگیریهای
طرفین وارد مرحله جدیدی شد؛ به طوری که حمالت
از س��وی نیروهای پ.ک.ک و عملیات نیروهای دولتی
تش��دید گردید و از آن زمان تاکنون  870نفر کش��ته
شدهاند .این باالترین رقم تلفاتی است که این مناقشه از
دهه  1990میالدی به بعد به جا گذاشته است.
حاال مس��اله اینجاس��ت که تنشهای سیاس��ی در
ترکی��ه به انحاء مختلف باال گرفتهاند و امیدواری رجب
طیب اردوغان به پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری
س��ال  2014میالدی هم این وضع را تش��دید خواهد

شود .حتی درباره ابعاد مناقشات هم دیدگاهها کامال متفاوت است .در همین
میان ،هستند کسانی که گمان میکنند تنها مناقشات بینالمللی در منطقه
خاورمیانه روی میدهند و مناقشات دیگر اهمیت چندانی ندارند .اما نظر ما
این نبوده است .سعی کردهایم همه مناقشات جهانی را بررسی کنیم .به هر
حال در همین فهرست ده تایی ما هم به برخی مناقشات بسیار شناختهشده
در دنیا اش�ارهای نشده است؛ مناقشاتی مثل وضعیت مکزیک در گیرودار
کارتلهای مواد مخدر ،یا تنشهای موجود بر س�ر دریای چین ش�رقی ،یا
تنشها در ش�بهجزیره کره .واقعیت این است که همه مسائل حال و آینده
جهان را نمیتوان در قالبی تعریفش�ده برای مناقشات ارائه داد .اما به هر
حال ،این فهرستی است که از نظر گروه بینالمللی بحران ،ده مناقشه مهم
جهانی در سال  2013میالدی را توصیف میکند.
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روندهای آینده

جهان در سال 2013

پاکستان در سال
 2013میالدی
شاهد برگزاری
انتخاباتخواهد
بود و به همین
جهت انجام
اصالحاتبنیادین
درکمیسیون
انتخاباتیاین
کشور از باالترین
درجه اهمیت
برخوردار است.
هم برای دولت
پاکستان و هم
برایاپوزیسیون

می�لادی خوب نبود و حوادث مختلفی باعث تش��دید
بیاعتمادی بین س��ران نظامی آمریکا و افغانستان شد.
اما آنچه که در آینده افغانستان و نیز منطقه از حداکثر
اهمیت برخوردار است ،مرحله گذار سیاسی در این کشور
است .حامد کرزای رییس جمهور افغانستان اعالم کرده
که قصد دارد بعد از پایان دوران ریاس��ت جمهوریاش
در س��ال  2014میالدی از ق��درت کنار برود .اما برخی
گروههای سیاسی در افغانستان میگویند احتمال دارد
او به شکل مس��تقیم و غیرمستقیم از حربههایی برای
تداوم نفوذ خود در حکومت آینده افغانس��تان استفاده
کند و این موضوعی اس��ت که از نگاه مخالفان کرزای،
نگران کننده به نظر میرسد .برای اجتناب از بحرانهای
احتمالی ناش��ی از این مخاطرات ،ظاهرا چارهای نیست
جز آن که دولت افغانس��تان بر مراحل گذار سیاس��ی و
نظامی خود در س��ال  2013و بعد هم در س��ال 2014
میالدی متمرکز شود .اگر رهبری افغانستان در این راه
موفق نشود ،شکافها و مناقشات در داخل این کشور باال
خواهد گرفت و طالبان فرصت اس��تفاده از این وضع را
پیدا خواهند کرد .افغانستان باید مراقب باشد که در سال
 2013میالدی راه بروز این وضعیت را هموار نکند.
4
پاکستان و انتخابات

ماجرای حمالت هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا
به پاکستان در سال  2012میالدی مشکالت زیادی در
مناسبات این دو کشور به وجود آورد .البته در این میان
پاکستان و افغانستان موفق شدند تا حدی در مذاکرات
بین خودشان پیش��رفت کنند و این میتواند در آینده
هر دو کشور و نیز مناسبات آنها با آمریکا تاثیر بسزایی
داش��ته باشد .پاکستان در س��ال  2013میالدی شاهد
برگزاری انتخابات خواه��د بود و به همین جهت انجام
اصالحات بنیادین در کمیسیون انتخاباتی این کشور از
باالترین درجه اهمیت برخوردار اس��ت؛ هم برای دولت
پاکستان و هم برای اپوزیسیون .گروههای سیاسی داخلی
در پاکستان باید اختالفات خود را به حداقل برسانند تا
موضعش��ان برای مقابله با مداخالت احتمالی ارتش در
امور انتخابات تحکیم ش��ود .تالش برای کم کردن نفوذ
قوه قضاییه پاکستان نیز برای احزاب و گروههای سیاسی
در این کش��ور اهمیت زیادی دارد؛ زیرا سیاس��تهای
مداخله جویانه این قوه به دفعات باعث بیثباتی سیاسی
در پاکس��تان ش��ده اس��ت .چنین مداخالتی در روند
انتخابات میتواند بسیار خطرناک باشد.
5
مالی و نیجریه
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در سال  2012میالدی بیثباتی در منطقه «ساحل»
در آفریقا به شدت افزایش پیدا کرد و مقابله با آن احتماال
در س��ال  2013در راس توجه کش��ورهای این منطقه
قرار خواهد داش��ت .یک کودت��ای نظامی در ماه مارس
باعث ساقط شدن حکومت مالی شد و جداییطلبان و
بنیادگرایان نزدیک به القاعده را در شمال این کشور به
قدرت رساند .در سال  2013میالدی احتماال مالی نقطه
مرکزی بس��یاری از مناقشات منطقهای خواهد بود و از
همی��ن بابت ،احتمال مداخله بینالمللی در آن هم باال
خواهد رفت .در همین حال ،جامعه اقتصادی کشورهای
غرب آفریقا و نیز اتحادیه آفریقا در صدد هستند که در

این س��ال جدید میالدی سه هزار سرباز حافظ صلح را
برای ممانعت از بیثباتی بیش��تر به مالی اعزام کنند و
ش��اید این مس��اله هم خودش عامل ب��روز تنشهای
جدیدی ش��ود .یک نقط��ه نگرانکننده دیگ��ر در این
منطقه ،وضعیت شمال نیجریه است .فعالیت گروههای
افراط گ��را در این منطقه در س��الهای اخیر باعث بروز
تلفات و مشکالت زیادی شده است .دولت در مواجهه با
این گروهها دو رویکرد مختلف داشته است :یکی مواضع
پراکنده در خصوص مذاکرات احتمالی و دیگری اقدامات
امنیتی برای مقابله با خشونت و عضوگیری این گروهها.
اما در صورت عدم توجه جدی دولت نیجریه به حل این
مشکل ،احتمال آن میرود که سال  2013میالدی سالی
خونبارتر از گذشته را درشمال این کشور رقم بزند.
6
سوریه و لبنان

مناقش��ه سوریه هر روز پیچیدگیهای جدیدی را به
نمایش گذاش��ته اس��ت و احتماال در طول سال 2013
میالدی نیز وضع پیچیدهتر خواهد ش��د .دولت سوریه
و مخالفان��ش هر دو قدرتمندن��د و هیچ یک از طرفین
نتوانسته دیگری را کنار بزند .هر دو طرف به جای توجه
به گزینههای سیاسی به گزینههای نظامی توسل شدهاند
و کشور از جهات زیادی چند قطبی شده است .توصیف
چنین وضعیتی این جمله است :ب ُ ُکش یا کشته میشوی.
برای برون رفت از این وضعیت در سال  2013میالدی،
جامعه بینالمللی باید تالش��هایی منسجم برای مذاکره
با هر دو طرف را داش��ته باشد تا تحقق راهحلی سیاسی
ممکن ش��ود .توسل به سیاستهای نظامی در این سال
اصال نمیتواند به س��ود سوریه باش��د .در همین میان،
مناقشه در سوریه باعث درز کردن خشونتها به لبنان هم
ش��ده است .به صورت تاریخی ،لبنان معموال از وضعیت
سوریه تاثیر میپذیرفته است و در سال  2013میالدی
نیز احتمال بروز وضعیت مشابهی کامال وجود دارد .تداوم
مناقشه سوریه،تر و خشک را با هم خواهد سوزاند.
7
عراق و نفوذ المالکی

حکومت عراق در سالهای اخیر به نوعی در کنار ایران،
مقابل ترکیه ،آمریکا و کشورهای
روس��یه و چین؛ و در
ِ
حوزه خلیج فارس قرار گرفته است .نوری المالکی نخست
وزیر عراق در عین حال با گروههای زیادی در داخل عراق
مرزبندی دارد و ترجیح میدهد نفوذ سیاس��ی خودش
را در نهاده��ای مختلف و نیز نیروهای امنیتی باال ببرد.
از این جهت ،او در مقابل رهبران کردس��تان عراق و نیز
چهرههایی مانند مقتدی ص��در قرار میگیرد و ممکن
است در آینده نزدیک ،مناقشاتی جدی در این خصوص
بی��ن حکوم��ت او و گروههای بانفود مختل��ف در عراق
دربگی��رد .به هر حال تا برگ��زاری انتخابات آینده عراق
در سال  2014میالدی ،احتمال بروز تحوالت سیاسی
ش��دید در عراق وجود دارد و طبعا سال  2013میالدی
هم از این قاعده مستثنی نیست.
8
همه مشکالت آسیای مرکزی

وضعیت خیلی از کش��ورهای این منطقه را باید در
س��ال  2013میالدی تحتنظر داشت .نمونهاش کشور

تاجیکستان است که در سال  2012میالدی شاهد بد
ش��دن مناسباتش با ازبکس��تان بود و در سطح داخلی
نی��ز افزایش تنشها را در منطقه ناگورنو قره باغ تجربه
کرد .قرقیزس��تان ه��م وضع بهتری ن��دارد .بیتوجهی
ب��ه تنشهای قومی و نبود حاکمی��ت قانون باعث بروز
درگیریهای مختلف شده و جامعه بینالمللی نیز ظاهرا
توجه خاصی به وضعیت این کش��ور نشان نداده است.
تنها کش��وری که تا حدی م��ورد توجه بینالمللی قرار
داشته است ،ازبکستان بوده است؛ آن هم به این دلیل که
مشخص نیست بعد از ترک صحنه سیاست توسط اسالم
کریم اف رییس جمهور  74ساله ازبکستان ،چه وضعیتی
پی��ش خواهد آمد .کش��ور دیگری ک��ه در این منطقه
وضعیت نامشخصی دارد ،قزاقستان است .این کشور در
سال  2012میالدی شاهد حمالت تروریستی زیادی در
مناطق غربی و جنوبیاش بود .قزاقستان همواره سعی
داش��ته که در میانه اوضاع آشفته آسیای مرکزی ،خود
را باثبات جلوه دهد اما خیلی هم در این راه موفق نشده
است .به هر حال آسیای مرکزی منطقهای است که شاید
اخبار زیادی از آن مخابره نشود ،اما مناقشات زیادی را در
دل خود جا داده است و به خصوص در سال  2013باید
کامال تحوالت آن را رصد کرد.
9
جمهوری غیر دموکراتیک کنگو

در آوری��ل س��ال  2012میالدی ش��ورش و طغیان
تعدادی از شورشیان و فرماندهان شورشیان در جمهوری
دموکراتیک کنگو ،خاطراتی قدیمی را از این کشور زنده
کرد .این بار ه��م نقش آفرینان منطقهای و بینالمللی
خودش��ان را با یک گروه شورش��ی مواجه میبینند که
مطالبات��ی داخلی دارد اما در عی��ن حال کامال از خارج
حمایت میش��ود .این نقش آفرین��ان قاعدتا باید با این
گروه راه بیایند تا جلوی بروز جنگ جدیدی در جمهوری
دموکراتیک کنگو گرفته شود .وضعیت در کنگو در عین
حال باید جامعه جهانی را نس��بت به عملکرد خودش
هم به فکر فرو ببرد .ده سال از زمان آغاز تالشها برای
برقراری ثبات در جمهوری دموکراتیک کنگو ،مشروعیت
بخشی به حکومت ،و حمایت از غیرنظامیان میگذرد.
اما اوض��اع فعال وخیم به نظر میرس��د .حکومت انگار
از مش��روعیت و قدرت کافی برخوردار نیست و حضور
نیروهای سازمان ملل هم دردی را دوا نکرده است .تداوم
این وضع در سال  2013میالدی عواقب خطرناکی برای
کنگو و منطقه خواهد داشت.
10
دردسرهای کنیا

گذر از خشونت و مشکالت ناشی از انتخابات سال2007
میالدی در کنیا مس��الهای بود که تالش زیادی را متوجه
خود کرد .اما مش��کالت زیادی هنوز در این کش��ور باقی
مانده اس��ت .در ماه مارس سال  2013میالدی قرار است
انتخابات تازهای در کنیا برگزار شود و این مساله احتمال
بروز تنشهای جدید را افزایش داده است .حکومت کنیا از
یک سو با تهدید گروه الشباب سومالی مواجه است و هر
آن ممکن اس��ت دچار ناآرامیهای نظامی شود و از سوی
دیگر نیز گروههای جدایی طلب و نیز قومیتهای مختلف،
دردس��ر بزرگی برایش ایجاد کردهاند .این سال انتخابات،
سالی بسیار سخت برای کنیا خواهد بود.

بهار عربی در خواب زمستانی
خاورمیانهایها میروند و میآیند
ش�ش قرن پیش ،ابن خلدون-متفکر عرب -نکت�های را مطرح کرد .اینکه
تاری�خ با چرخهه�ای زمانی پیش میرود :مثال یک سلس�له معموال بعد از
گذشت سه نسل حاکمیت ،دچار زوال میشود .احساس هدف مشترک بین
هواداران آن سلس�له به تدریج رو به کاهش میگذارد؛ تا اینکه س�ر و کله
گروهی دیگر پیدا میشود؛ گروهی که هنوز آلوده فساد دربار نشده و اتحاد
بیشتری دارد و در نهایت میتواند سلسله جدیدی را بنیان بنهد .این شاید
به نحوی همان اتفاقی باشد که در زمان بهار عربی رخ داد .به همین جهت
ش�اید بتوان با توسل به همان نظریه ابنخلدون ،آینده این رخدادها را نیز
پیشبینی کرد .رژیمهایی که در جریان بهار عربی سقوط کردند -مثل تونس،
مصر ،یمن و لیبی -دقیقا سلسله محسوب نمیشدند .اما شکل استبدادی
این حکومتها (که به واقع در تمام  22کشور عضو شورای همکاری خلیج
فارس وجود دارد) شاید نطفهاش از سه نسل پیش بسته شده باشد .پیشتر
و در محدوده زمانی مش�خصی ،اکثر کش�ورهای عربی استقالل خود را به

حاک��م نگه دارند .این حلقه در عربس��تان س��عودی
شامل هزاران ش��اهزاده میشود و در الجزایر نیز ناظر
بر ژنرالها و صاحب منصبانی اس��ت که کنترل نفت
را در این کشور به دست دارند .هردو کشور تا اینجا از
قبول درخواستها برای تغییر طفره رفتهاند اما احتماال
مشکالت بیش��تری در انتظارشان اس��ت .عبدالعزیز
بوتقلیفه رییس جمهور الجزایر بیمار اس��ت و ممکن
است که تا زمان پایان دوره سوم ریاست جمهوریاش
در س��ال  2014میالدی قادر به حضور بر سر قدرت
نباشد .ملک عبداهلل پادشاه عربستان سعودی هم تقریبا
نود س��اله است .ولیعهد عربس��تان سعودی-سلمان-
اواخر دهه هفتادس��الگی عمرش را سپری میکند و
خیلی هم از س�لامت خوبی برخوردار نیست .با توجه
به احتمال تداوم باال بودن قیمت نفت در سال 2013
میالدی ،احتمال نمیرود که هیچ یک از این دو کشور
با اعتراضات سیاس��ی خیلی شدیدی مواجه شوند .اما
ترکیب خال قدرت و مشکالت مزمن اجتماعی در این
دو کشور -به خصوص افزایش بیکاری -ممکن است به
بروز ناآرامیهایی در سطح اجتماع بیانجامد .اما تکلیف
کش��ورهایی که تا همین جا هم ش��اهد خیزشهایی

بر اساس تجربه
ابن خلدون،
سلسلهها
به گروههای
قبیلهایخاصی
تعلقداشتند
امانیروهایی
که امروزه در
کشورهایعربی
دیده میشوند
شاید کامال شباهت
خاصی به این
تعبیرنداشته
باشند

نگر
آینده

بودهاند چه میش��ود؟ بر اس��اس تجربه ابن خلدون،
سلسلهها به گروههای قبیلهای خاصی تعلق داشتند اما
نیروهایی که امروزه در کشورهای عربی دیده میشوند
شاید کامال شباهت خاصی به این تعبیر نداشته باشند.
مشخصهای که بین آنها -از تونس گرفته تا یمن -تکرار
شده است ،نبود یک رهبری منجسم است .اما چیزی از
میان همین فضای مخرب بیرون آمده است؛ چیزی که
ابن خلدون هم به آن اشاره کرده بود .واقعیت این است
که دو روند سیاسی در جهان عرب وجود داشته است.
گروههای اسالمگرایی مانند اخوان المسلمین در مصر و
النهضه در تونس اخیرا توانستهاند اتحاد جمعی بیشتری
را در میان خود به نمایش بگذارند و این چیزی است
که در گذش��ته توجه ابن خلدون را هم به خود جلب
کرده ب��ود .در جریانهایی که بعد از وقوع انقالب و با
برگ��زاری انتخابات روی داد ،این دو گروه توانس��تند
قدرتمند ظاهر شوند و احتمال آن میرود که در سال
 2013میالدی نیز همی��ن رویه را دنبال کنند .البته
شکافهای زیادی نیز هنوز وجود دارد و در عین حال
نباید فراموش کرد که اس�لامگراها در انتخابات لیبی
در س��ال  2012پیروز نشدند .اما به هر حال میتوان
انتظار داشت که گروههایی مشابه
با اخوانالمسلمین در سال 2013
میالدی نیز در برخی کش��ورهای
عربی قدرت بگیرند.
در ای��ن میان نبای��د فراموش
ک��رد که بحران س��وریه همچنان
در سال  2013ادامه خواهد داشت
و احتماال مش��کالت بیش��تری را
نیز به س��ایر کش��ورهای منطقه
تس��ری خواه��د داد و بر وضعیت
سیاسی آنها تاثیر خواهد گذاشت.
معلوم نیس��ت که در سوریه کدام
«سلسله» برقرار خواهد ماند و کدام
از میان خواهد رفت .فقط میتوان
گفت که تح��ول در این خصوص
ادامه خواهد داشت.
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یکی از کش��ورهایی که در س��ال  2013میالدی
احتماال وضعیتی بیثبات خواهد یافت ،اردن اس��ت.
پادش��اه این کشور -عبداهلل دوم -که در ماه ژانویه 51
ساله میش��ود ،با مطالبات و خواستههای فزایندهای
ب��رای تمرکززدایی از قدرت مواجه اس��ت .اما عبداهلل
فاقد بسیاری از مشخصههایی است که در پدرش ملک
حس��ین وجود داشت .او موفق شده بود طی پنج دهه
توفانی ،قدرت را همچنان در دست خود نگه دارد .نکته
دیگر در مورد اردن این است که این کشور دارای ذخایر
و منابع خاصی نیست که بتواند دل رایدهندگان را در
این کشور به دست بیاورد.
کویت هم کشور پادشاهی کوچک و نسبتا باثباتی
است که س��نت پارلمانی در آن به شکل خاصی بوده
اس��ت :دخ��ل و تصرفه��ای زی��ادی در انتخابها و
تصمیمه��ا روی میدهد و اقتدار معن��اداری در آن به
چش��م نمیخورد .چنین کشوری در بحرانی مشابه با
اردن بسر میبرد؛ البته منهای مشکل منابع و پول.
مراکش اما خالف این دو کش��ور عمل کرده است.
پادش��اه مراکش در سال  2011میالدی و با مشاهده
اعتراضات مردمی تصمیمات جدیدی گرفت؛ از جمله
تدوین قانون اساس��ی جامعتر و راه
دادن اپوزیس��یون معتدل اسالمگرا
به عرصه قدرت .این اقدامات جلوی
اعتراض��ات بعدی را گرفت .ش��اید
بت��وان گفت که اگر کوی��ت و اردن
رویهای مش��ابه را در س��ال 2013
میالدی در پی��ش نگیرند ،احتماال
سال پردردسری را پیشرو خواهند
داشت.
حکومتهای اقتدارگرا در الجزایر
و عربس��تان سعودی هم مدتهاست
که وعده انجام اصالحات دموکراتیک
را دادهان��د .ای��ن حکومته��ا که از
تح��والت منطقه به ه��راس افتاده
بودند ،ت�لاش کردند ق��درت را در
حلق��ه تنگ نخب��گان دودمانهای

دس�ت آوردند و ثروت سرش�اری نیز از بابت فروش نفت نصیب شان شد.
مصر -به عنوان پرجمعیتترین کشور عربی -الگوی همه آنها شد :افسران
ارتش که در جریان کودتای سال  1952میالدی قدرت را به دست گرفتند،
حکومتی مستبد را بنیان نهادند که تا همین سال 2011میالدی به حیات خود
ادام�ه داد .با وجود آنکه در جریان ناآرامیهای اخیر در کش�ورهای عربی،
حاکمانی مانند حس�نی مبارک به هدف اصلی خشم و نفرت مردم تبدیل
مکس رودنبرک
ش�ده بودند ،اما چالش مهم بهار عربی درواقع همان «سلسله»هایی بودند
که حکومتهای ساقط ش�ده به عنوان نماینده آنها عمل میکردند .به هر تحلیلگر
حال در جریان تحوالت اخیر ،رژیمهای زیادی در منطقه س�اقط ش�دند و امورخاورمیانه
حکومتهایی مانند بحرین و س�وریه نیز به شدت دچار مشکل شدند .اگر
فرض کنیم که آن چرخههای زمانی در تاریخ -که ابن خلدون مطرح ش�ان
کرده بود -واقعا وجود دارند ،پس میتوان نتیجه گرفت که موج جدیدی از
تغییر در راه است.
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چشمانداز بنادر ایران و همسایگان

ذرهبین

نیمههای
پر وخالی
بنـادر ایـران
پروندهای در بررسی چشمانداز
ترانزیت دریایی ایران
در مقایسه با کشورهای منطقه
آینده ما
و آینده آنها
پویا احمدنیا

در شرای

نگر
آینده
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دحملونقلدریایی
کارشناسارش 

ظرفی��ت و قابلیت بنادر مهم ایران بنا به موقعیت
جغرافیایی و پتانس��یلی که دارد کم و بیش ،کمتر از
توانی اس��ت که باید در خود ایجاد کرده باشد .بنادر
شهید رجایی ،امام خمینی ،بوشهر ،چابهار ،امیرآباد،
انزلی ،نوشهر ،لنگه ،قشم و خرمشهر بنادری هستند
که بخش مهمی از عملیات بندری کشور در این بنادر
رقم زده میشود .از میان این بنادر ،بندر بوشهر [بندر
س��یراف در نزدیکی بوش��هر] با جرح و تعدیلهایی،
قدیمیترین بندر ایران اس��ت .پ��س از آن میتوان
به بنادری چون لنگه و خرمش��هر اشاره کرد و بندر
آس��تارا جدیدترین بندری است که به تازگی احداث
و یک کشتی آزمایشی نیز در آنجا پهلو گرفته است.
اگرچ��ه هیچکدام از این بنادر ،امروزه آن جایگاهی را
ایفا نمیکنند که قابلیت و پتانس��یل آن را دارند اما
بیش از  80درصد واردات و صادرات کشور از مجاری
همین بنادر و عمدتا بندر ش��هیدرجایی و بندر امام
خمینی انجام میگیرد .از س��وی دیگر ،در سالهای
اخیر بن��ادر دیگری نیز به تدری��ج وارد فعالیتهای
بندری خواهند ش��د ک��ه اخیرا احداث ی��ا به زودی
راهاندازی میشوند .دو مورد قابل اشاره ،بنادر تجاری
فریدون کنار در اس��تان مازندران و آستارا در استان
گیالن احداث و اخیرا ش��روع به کار کردهاند .احداث
بنادر دیگری نیز در سالهای اخیر در دستور کار قرار
گرفته که در آینده در کنار بنادر درجه دوم کش��ور،
به عنوان بخش��ی از سامانه بارگیری و جابجایی کاال
هرچند ناچیز و محدود اما به ناوگان دریایی کش��ور
افزوده میش��ود .بن��ادر ش��ادگان(آبادان) ،چمخاله،
کیاشهر ،تالش(گیالن) خواجه نفس(گرگان) از جمله
بنادری است که برنامهریزی روی ساخت آنها طراحی
اما وضعیت احداث و پیش��رفت ای��ن بنادر به لحاظ
کمبود سرمایههای الزم متوقف یا در هالهای از ابهام

قرار گرفته است .بنابراین جز دو بندر شهیدرجایی و
بندر امام خمینی در جنوب کشور ،بنادر دیگر ایران
قابلیت باالیی در تجارت کالن اقتصاد دریایی چندان
نقش چش��مگیری ندارند .اما هم اکنون مهمترین و
اساس��یترین بندر ایران ،بندر شهیدرجایی است که
طی سه دهه اخیر تقریبا  80درصد واردات و صادرات
کاال در این بندر صورت گرفته است .بنادر امام ،بوشهر،
انزل��ی ،چابه��ار ،لنگه و خرمش��هر در اولویت بعدی
جابجایی کاال در حملونقل دریایی ایران قرار دارند.
این تراکنش دریایی ،البته به س��الهای اخیر مربوط
اس��ت .مروری بر عملکرد و جایگاه بنادر فعال کشور
تصویر دقیق و شفافتری از موجودیهای زیرساخت
و روساخت خطوط دریایی کشور به دست میدهد که
میتواند ارزیابیهای کالن اقتصاد دریایی را به واقعیت
نزدیکتر سازد.
بندر شهید رجایی

بن��در انزلی مجهزترین و مدرنترین بندر حاش��یه
دریای خزر به دلیل موقعیت منحصر به فرد جغرافیایی
و به عنوان تنها بندر آزاد منطقه نقش به س��زایی در
رون��ق کریدور ش��مال ـ جنوب دارد .ع�لاوه بر وجود
امکانات متنوع از جمله انبارهای چندمنظوره و نیروی
انسانی متخصص در سالهای اخیر سرمایهگذاری قابل
توجهی توس��ط س��ازمان بنادر و بخش خصوصی در
زمینه ایجاد ،ساخت تجهیزات مدرن تخلیه و بارگیری
و خدمات کنترل ترافیک دریای��ی در این بندر انجام
شده اس��ت .استفاده از فنآوری اطالعات جهت انجام
تش��ریفات بندری و گمرکی از طریق شبکه مشترک
رایانهای ما بین بنادر خطوط کشتیرانی پایانه و گمرگ
از اقدامات عمده این بندر جهت تحقق اهداف تجارت
الکترونیک محس��وب میش��ود .واقع ش��دن بندر در
محدوده منطقه آزاد ،تس��هیالت و امکانات ویژهای را
برای صاحبان کاال ،تجار و سرمایهگذاران فراهم کرده
است که بدون تردید قابلیتهای بالقوه و بالفعل این
بن��در را افزای��ش داده و اهمی��ت آن را به عنوان یک
قطب اقتصادی دوچندان کرده است .نزدیکی به مراکز
صنعتی اس��تانهای همجوار کشور و همچنین احداث
کارخانه فوالد و داش��تن عقبههایی با وسعت زیاد ،از
ویژگیهای ممتاز این بندر به شمار میرود .هم اکنون
بندر انزلی با ایجاد ترمینال سوختی قادر است ساالنه
 2میلیون تن مواد س��وختی را از بنادر حاشیه دریای
خزر تحویل گرفته و ترانزیت نماید .با داشتن  5کندو
س��یلوی ذخیره غالت به ظرفیت  6هزار تن میتوان
ساالنه  1میلیون تن گندم از این بندر به مقاصد کشور
عراق و کشورهای خلیج فارس تزانزیت کرد.
بندرخرمشهر

نگر
آینده

بندر خرمش��هر به عنوان یک��ی از قدیمیترین و
بزرگترین بنادر ایران ،در شمال غربی خلیجفارس و در
جنوب غربی ایران و در همسایگی جنوب شرقی عراق
در مح��ل تالقی رودخانههای ارون��درود و کارون قرار
دارد .این بندر سابقه طوالنی در تجارت دریایی داشته
و س��اخت و بهرهبرداری از اس��کلههای ویژه پذیرش
کش��تیهای اقیانوسپیما در بندر خرمشهر از ابتداي
سال  1300شمسی شروع ش��ده و این فعالیتها در
زمان جنگ جهانی دوم و پس از آن به اوج خود رسید.
در س��الهای قبل از انقالب اس�لامی بندر خرمشهر
با داش��تن  20اس��کله یکی از بزرگترین بنادر کشور
بهحس��اب میآمد؛ به طوری که در سال  1356چهار
میلیون تن کاال از طریق این بندر به کشور وارد ميشد.
اما پس از وقوع جنگ ،بخش زیادی از زیرساختها و
تاسیسات این بندر خسارت دید؛ و در حال حاضر کلیه
زیرس��اختهای قبل از جنگ اعم از اسکلهها ،انبارها
و محوطهه��ا با هدف ارتقاء و بهب��ود خدمات بندری
و دریایی بازس��ازی ش��ده یا در حال بازس��ازی است.
بازسازی اس��کله  8و  9در راستاي بازسازي اسكلهها
و زيرساختها سال گذش��ته در دستور كار بندر قرار
گرفت كه بازسازي اسكله  8تمام و بازسازي اسكله 9

بندر امام خمینی

بندر امام خمینی در منتهیالیه شمال غربی خلیج
فارس در انتهای آبراه طبیعی خور موس��ی قرار گرفته
اس��ت ،این آبراه به طول  42مای��ل دریایی ،با عرض
حداقل  250متر و متوس��ط عمق  20متر  ،بس��تری
آرام و مطمئ��ن برای تردد انواع کش��تیهای اقیانوس
پیم��ای تجاری و نفتکش از ای��ن بندر به اقصی نقاط
جهان را دارا است .بندر امام (ره) در میان بنادر تجاری
کشور با بیش از  16میلیون متر مربع مساحت ،یکی
از بزرگترین و مهمترین بنادر تجاری ایران محس��وب
میشود که س��االنه حدود نیمی از صادرات غیرنفتی
کش��ور از طریق این بندر انجام میش��ود .این بندر با
موقعیت ممتاز جغرافیایی و اقتصادی منحصر به فرد
خود و با بیش از  80سال تجربه مفید توانسته به عنوان
نزدیکتری��ن و مهمترین مرکز تجاری و بندری ایران
در نیمه غربی کش��ور که قریب به  70درصد از مراکز
تجاری ،صنعتی ،کش��اورزی و جمعیتی کشور در آن
قرار دارد تبدیل ش��ود .همجواری با بزرگترین منطقه
ویژه اقتصادی صنایع پتروشیمی در بندر امام خمینی،
منطقه آزاد تجاری اروند در آبادان و خرمشهر و دیگر
صنایع مادر در خوزس��تان بر اهمیت جایگاه این بندر
افزوده اس��ت .با توجه به موقعیت راهبردی اقتصادی
و جغرافیایی ویژه کش��ور ،بندر امام خمینی به عنوان

جز دو بندر
شهیدرجاییو
بندر امام خمینی
در جنوب کشور،
بنادر دیگر ایران
قابلیتباالیی
در تجارت کالن
اقتصاددریایی
ندارند .هم
اکنونمهمترین
و اساسیترین
بندر ایران ،بندر
شهیدرجاییاست
که طی سه دهه
اخیر تقریبا 80
درصد واردات و
صادرات کاال در این
بندر صورت گرفته
است
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مجتمع بندری شهیدرجایی به عنوان بزرگترین
بندر تجاری کشور با موقعیت دریایی منحصر به فرد
خود در دهانه ورودی خلیجفارس ،ابتدای تنگه هرمز و
شمال جزیره قشم واقع شده که در این مسیر سالیانه
به طور متوس��ط  20هزار فروند شناور تردد میکند
و از ای��ن تعداد نزدیک به  3000فروند صرفا به بندر
شهید رجایی وارد میشوند .این بندر در مسیر خطوط
کشتیرانی بینالمللی قرار دارد و فاصله دریایی آن با
بنادر اروپای مرکزی و جنوب شرقی آسیا در حدد 15
روز است .مجتمع بندری شهیدرجایی با وسعت بالغ
ب��ر  2400هکتار در حال حاضر با بیش از  80بندر
معروف در اقصی نقاط جه��ان مبادله کاال و ارتباط
دریایی دارد .مجتمع عظیم بندر شهیدرجایی با در
اختیار داشتن بزرگترین و پیشرفتهترین ترمینالهای
کانتینری کشور عملکردی بیش از 2/6میلیونTEU
و  50درصد میزان صادرات و واردات کاالهای کشور
را به خود اختصاص داده است .همچنین حجم قابل
قبولی از عملیات جابجایی کاالهای عمومی خصوصا
محصوالت فوالدی ،فله خش��ک (غله و سنگ آهن)
فله مایع (روغنهای خوراکی) و فرآوردههای نفتی در
این بندر انجام میگیرد .مجتمع بندر شهیدرجایی
ب��ا دارا بودن دو حوضچه اصلی عمال باعث ایجاد دو
بندر مس��تقل به نامهای بندر ش��هیدرجایی و بندر
خلیج فارس در جوار هم ش��ده اس��ت .آخرین آمار
مس��تند عملکرد این بندر مربوط به سال  90است
که نش��ان میدهد حجم تخلی��ه و بارگیری نفتی و
غیرنفتی به می��زان  63درصد و کانتینری به میزان
 83درصد اس��ت .همچنین مقایس��ه آمار  10ساله
بین سالهای  1381تا  1390افزایش  250درصدی
تخلیه و بارگیری کانتینری را نشان میدهد که میزان
تخلیه و بارگیری کاالهای نفتی و غیرنفتی در این بازه
زمانی 94درصد افزایش داشته است به همین ترتیب
واردات ب��ه میزان 85درصد  ،ص��ادرات 161درصد،
ترانشیپ 5932درصد ،ترانزیت 28درصد افزایش را
نشان میدهد.

بندر انزلی

نیز رو به اتمام است .اسكلهها بايد هر چند سال یکبار
مورد بازسازی قرار گيرند .از دیگر ویژگیهای این بندر
سرعت دسترسی به ناوگان ریلی و جادههای ترانزیت
کشور و همچنین نزدیکی به فرودگاه بینالمللی آبادان
است که جابهجایی و انتقال کاال را برای مقاصد داخلی
و همچنی��ن ترانزیت خارجی به مقصد کش��ورهای
آسیای میانه ،ترکیه ،روسیه و عراق با ارزانترین هزینه
حمل ممکن و میسر میکند .بندرخرمشهر همچنین با
بهرهگیری از امکانات ویژه و نیز تعرفههای ارزان قیمت،
مناسبترین بندر کش��ور در زمینه واردات و صادرات
مجدد کاال محس��وب میشود .راهآهن سراسری ایران
نیز از طریق اهواز به بندر خرمش��هر متصل میشود.
بندر خرمش��هر با توجه به مشکالت موجود در ارسال
کاال به عراق مناسبترین گزینه برای ترانزیت کاال به
این کشور است .این بندر به دلیل نزدیکی به بنادر عراق
و فاصله  15کیلومتری تا گذرگاه مرزی شلمچه بندري
منحصر به فرد است .یکی از ظرفیتهای مهم این بندر
ظرفیت تخلیه و بارگیری کاال از طریق کانتینر است .از
سوي ديگر باید از موقعیت نزدیکی بندر به کشور عراق
استفاده کنیم .نزديكي به عراق پتانسیل مهمي براي
بندر محسوب ميشود که هنوز از آن به خوبی استفاده
نشده است .بندر خرمش��هر از نظر حمل كاال توسط
كانتينر جايگاه چهارم را در كش��ور به خود اختصاص
داده است .البته این بندر زمانی دومین بندر کانتینری
کشور پس از بندر شهیدرجایی بود اما هماکنون ،دیگر
اس��تانهای بندری بهویژه بوشهر به دلیل موقعیت و
نزدیکی به بنادر امارات و داليل ديگر ،رشد فزایندهای
در زمینه مبادالت کانتینری داشتهاند.
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ذرهبین

عبور کریدور
شمال و جنوب از
ایران ،واقع شدن
در دهانه خلیج
فارس ،نزدیکی
به مسیر خطوط
کشتیرانی الینر ،از
جمله عواملی است
که میتواند جایگاه
ایران را در میان
کشورهایمنطقه
به شدت ارتقاء
بخشد
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نزدیکترین بندر جنوبی ایران به کش��ورهای آسیای
میانه ،ح��وزه قفقاز ،ترکیه ،عراق و کش��ورهای حوزه
خلیج فارس محسوب میشود 34 .درصد از حملونقل
دریایی كشور از طریق بنادر خوزستان و از جمله بندر
امام خمینی(ره) صورت میپذیرد و این بندر با ظرفیت
 50میلیون تن و  11هزار هكتار وس��عت وسیعترین
منطقه ویژه اقتصادی بندری در كشور به شمار میآید.
این بندر ظرفیت ترانزیت كاال ازجمله غالت به میزان
 50میلیون تن درس��ال به حوزه خلیج فارس تا شرق
آفریقا برخوردار است كه باتوجه به وجود آزاد راههای
دسترسی به بندر و كوتاه شدن فاصله مسافت شمال
ب��ه جنوب و نیز وجود خ��ط راهآهن ،از نظر اقتصادی
ب��رای تجار داخلی و خارجی مقرون به صرفه اس��ت.
ارتقاء جایگاه بندر امام خمینی(ره) به جایگاه نخست
در ترانزیت كاال با  24درصد سهم از كل ترانزیت كشور
را از دیگر موفقیتهای این مجتمع بندری است .امروزه
رويكرد بنادر پيشرفته در جهان گذر از بنادر نسل سوم
به سمت بنادر نسل چهارم است .در حالي كه خدمات
ارزش افزوده صنعت لجستيكي جذب صنايع تبديلي
و مونتاژ و بس��ته بندي از ويژگيهاي بنادر نسل سوم
وچهارم اس��ت حل آنکه كاركرد فعلي بنادر در كشور
ما همان كاركرد بنادر نسل اول است كه فقط مختص
تخليه و بارگيري است.
بندر امیرآباد

تعداد اسکلههاي پيشبيني شده ،اتصال به شبکه
سراس��ري راهآهن ،احداث پااليش��گاه نفت ،وسعت
محوطههاي پش��تيباني مزيتهاي مه��م اين بندر
امیرآباد اس��ت ک��ه آن را به عن��وان منطقه ويژه به
مهمترين بندر در شمال کشور و بندري استراتژيک
جهت انج��ام مبادالت کاال بين جمهوري اس�لامي
ايران با کشورهاي حاشيه درياي خزر و آسياي ميانه
و قفقاز تبديل میکند .این مجموعه بندری در سه فاز
با  ۳۴پست اسکله طراحی شده که اکنون فاز اول آن
تکمیل شدهاست .وسعت این منطقه ویژه یک هزار
هکتار است و به شبکه ریلی ایران نیز پیوند دارد .بندر
امیرآباد به صنایع کشتیسازی صدرای نکا ،نیروگاه نکا
و پایان��ه نفتی نکا خط لوله نکا و ش��رکت نفت خزر
در بهشهر نزدیک است .با احداث  ۲۰اسکه دیگر در
فازهای دوم و سوم بندر امیرآباد بزرگترین و مهمترین
بندر حاشیه دریای خزر خواهد بود .از سال  87تا 90
تخلیه و بارگیری به ترتیب از رشد  22 ،20 ،17و 34
درصد داشته است .در شش ماه سال جاری نیز یک
میلیون و  954هزارو  647تن کاال در این بندر تخلیه
و بارگیری شده که نسبت به مدت مشابه سال پیش
 43درصد رشد نشان میدهد .همچنین بندر امیرآباد
به دلیل داشتن موقعیت تولید ،توزیع و ترانزیت کاالها،
از بنادر نسل نو کشور محسوب میشود .سیلوی دوم و
سوم غالت با ظرفیت ذخیرهسازی حدود  52هزار تن،
مخازن نگهداری فرآوردههای نفتی ،نیروگاه  4مگاواتی
برق ،کارخانه تولید کاغذ ،کارخانه تولید محصوالت
فوالدی ،انبار  5000تنی ،ساختمان رفاهی و خدماتی،
سردخانه و سورتینگ میوه از جمله طرحهای دست
اجرای بندر اس��ت .در حال حاضر  10پس��ت اسکله
فعال و چهار اس��کله در دست ساخت است .ظرفیت
ساالنه بارگیری و تخلیه اسکله بندر امیرآباد را حدود

دومیلی��ون و  800هزار تن اس��ت و با بهرهبرداری از
چهار اسکله در حال س��اخت این ظرفیت به حدود
سه میلیون و  500هزار تن افزایش مییابد .با توجه
به موقعیت ممتاز ترانزیتی جمهوری اسالمی ایران در
منطقه بهعنوان پل ارتباطی ش��رق و غرب ،همواره
استفاده از ظرفیت ترانزیتی کشور یکی از برنامههای
اصلی این بنادر بود .با توجه به ایجاد کریدور بینالمللی
ترانزیت شمال  -جنوب که در شمال ،اروپا را به شبه
قاره هند و شرق آس��یا متصل میکند لزوم ساخت
بندری بزرگ و م��درن با ظرفیت باالی حمل کاال و
ی حملونقل احساس
بهرهمندی از سیستمهای ترکیب 
ش��د .از س��وی دیگر خأل موجود یک بندر در شرق
دریای خزر بهعنوان دنبالهای مطمئن و استراتژیک در
شمال کشور هم یکی از دغدغههای مسئوالن بود .به
ی حملونقل ریلی یکی
رغم این امتیازات ،تعرفه باال 
از مشکالت این بندر اس��ت .بندر امیرآباد تنها بندر
شمالی متصل به شبکه ریلی کشور است که بهدلیل
نرخ باالی تعرف ه حملونقل ریلی در چند سال اخیر
عم ً
ال استقبالی از آن نمیشود .از مزیتهای حمل ریلی
میتوان به کاهش ترافیک جادهای ،کاهش تصادفات،
حفظ محیط زیست و افزایش بهرهوری اشاره کرد که
نگاهی به آمارهای گذشته نشان از استقبال صاحبان
کاال از شبکه راهآهن دارد .تکمیل اسکلهرو  -قطار رو،
ساخت چهار اس��کله با ظرفیت  12هزار تن ،احداث
مس��جد و دیواره حفاظتی ساحل ش��رقی و افزایش
وس��عت بندر به  2ه��زار و  60هکت��ار از طرحهای
توسعه میانمدت است که عملیات اجرایی آنها آغاز
شده اس��ت .بهرهبرداری از پروژههای سرمایهگذاری
بندری ،تکمیل ،تسطیح و زونبندی همه اراضی بندر،
تطویل موج ش��کن و تعریض دهانه کانال ورودی به
همراه الیروبی حوضچه و کانال از مهمترین برنامههای
آتی بندر است.
بندر نوشهر

با اجرای برنامههای توس��عه بندر نوش��هر طی دو
برنامه  ۵س��اله بعدی ،تا پایان س��ال  ،۱۳۹۴این بندر
قادر خواهد بود با  ۱۰پست اسكله تجاری ،یك پست
اس��كله نفتی و یك پست اس��كلهرو و با بیش از ۱۲۰
هكتار اراضی پشتیبانی  ،بیش از  ۵میلیون تن فعالیت
عملیاتی داشته باشد.
ایران شاید تنها کشوری است که با استعداد بیبدیل
جغرافیای��ی ،اینک با ظرفیت  2میلیون و هش��تصد
 TEUخ��ود را س��رگرم رقابتهای داخلی میکند و
اگرچه ساالنه بطور متوسط  200هزار کانتینری بر آمار
خود میافزاید اما تاکنون عزمی برای یک رشد تحول
آفرین جزم نکرده اس��ت و از سوی دیگر ،خارج شدن
از رقابتهای منطقهای بین بنادر حاشیه خلیج فارس
را خیل��ی جدی نگرفته و در عی��ن حال این تحوالت
را تهدیدآمیز نمیداند .حال آنکه عبور کریدور شمال
و جن��وب از ایران ،واقع ش��دن در دهانه خلیج فارس،
نزدیکی به مسیر خطوط کشتیرانی الینر ،قرار گرفتن
در مرکزیت س��واحل جنوبی کش��ور که دسترسی به
تمامی نقاط کشور و همس��ایگان بدون مرز دریایی ـ
همگی از جمله عواملی است که میتواند جایگاه ایران
را در میان کشورهای منطقه به شدت ارتقاء بخشد .اما
این اتفاق نمیافتد.

رقابتهای
حسرت برانگیز
مقایسه بنادركانتينري
حوزه خليج فارس در ایران
و کشورهای همسایه

در ط��ول س��الهای اخی��ر،
بن��ادر کانتینری حوزه خلیج
ف��ارس و منطقه خاورمیانه با
س��رمایهگذاریهای هدفمند
گامهای بلن��دی را در جهت
بردن گ��وی رقاب��ت از بنادر
علیرضا چشم جهان ایران��ی و تثبی��ت نقش خود
معاونامورلجستیک در مبادالت تجاری بینالمللی
شرکتتایدواتر برداش��تهاند .این یادداش��ت
خاورمیانه کوتاه نگاهی دارد به جزئیات
پیشرفتهای مهم و برنامههای
بنادری که عملکرد و توسعه آنها ب ر حملونقل و تجارت
کشورمان تاثیرگذار است.
بندر شهيدرجايي
بندر عباس

بندر شهید رجایی ،بزرگترين ،مهمترين و فعالترين
بندر كانتينري كشور است که با وجود اعمال تحريمهاي
گس��ترده بينالمللي عليه مبادالت تجاري جمهوري
اس�لامي ايران ،با انجام عمليات بيش از دو ميليون و
هش��تصد هزار تي اي يو (واحد شمارش كانتينر) در
سال ( 2011شامل  23درصد کانتینرهای ترانشیپی و
ترانزیت خارجی) ،با تجربه رشد دو رقمي (10درصد)
نسبت به سال  ،2010توانست جايگاه خود را در بين
بنادر معتبر كانتينري جهان در رتبه  45تثبيت نموده
و در جدول ردهبندي در مكاني باالتر از بنادري همچون
دوربان (آفريقاي جنوبي)،كوبه ،ناگويا و اوزاكا (ژاپن)،

بندر خورفكان
شارجه – امارات متحده عربی

بندر خورفكان كه توسط شركت “گلف تينر” اداره
ميشوند ،در سال گذشته میالدی ،عملياتي بالغ بر 3
ميليون و دويس��ت و سي هزار تي اي يو داشتهاند و با
كسب اين ركورد ،جايگاه سي و هشتمي خود را در بين
بنادر كانتينري معتبر جهان حفظ كردهاند .با تكميل فاز
دوم طرح توسعه بندر خورفكان كه خارج از خليج فارس
و بيرون تنگه هرمز واقع است ،اين بندر در سال2011
با تکمیل مراحل احداث  800متر اسكله جديد با 16
متر عمق ،طول اس��کله هایش را به  2000متر رساند
و  6دستگاه گنتري كرين سوپرپست پاناماكس جدید
را هم به تعداد تجهیزاتش افزود .همچنین براي تكميل
تجهيزات اين فاز ،سفارشات جديدي نيز به سازندگان
معتبر گنتري كرين و ترانس تینر داده شده كه تا پايان
س��ال  2012به مرحله عملياتي ميرس��ند .در ادامه
اجرای طرح توسعه بندر خورفکان ،مسئولین شرکت
گلف تینر در صدد هستند تا طول اسکلههای این بندر
را تا سال  2014به  3000متر با عمق  17متر برسانند
تا در آینده برای پذیرش و پهلودهی کش��تیهای نسل
جدید کانتینربر با مشکلی مواجه نشوند.
بندر خليفه
ي
ابوظبي-امارات متحده عرب 

بندر جبلعلی
دوبی – امارات متحده عربی

فعالیته��ای کانتینری بندر دمام با کس��ب رکورد
عملیاتی یک میلیون و ششصد هزار تیای یو در سال
 2011بیش از  13درصد نس��بت به سال  2010رشد
داشته و مقامات بندری عربستان سعودی یک برنامه
س��رمایهگذاری شش��صد میلیون دالری جدید برای
رس��اندن ظرفیت سالیانه بندر یاد شده به  3میلیون
تیای یو را در دس��ت اق��دام دارندکه تحقق آن منجر
به افزایش  1200متر به طول اس��کلههای کانتینری
بندر دمام میگردد و در سال  2016پس از نصب 12
دستگاه گنتری کرین به بهره برداری میرسد.
بندر صالله
جنوب شرقی عمان – سواحل اقیانوس هند

بندر صالله در پایان سال 2011با انجام عملیاتی بالغ
بر  3میلیون و دویست هزار تیای یو ،موفق به کسب
رتبه  39در ردهبندي بنادر معتبر كانتينري جهان شده
و در ح��ال پيگيري طرح جامع خود از طريق افزايش
س��ه ميليون تي اي يو به ظرفي��ت كنونياش جهت
دستيابي به ظرفيت سالیانهای بالغ بر  8ميليون تي اي
يو حداكثر تا پایان سال  2016ميباشد.
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بندر جبلعلي با در اختيار داشتن ظرفيتي بالغ بر
 14ميليون تي اي يو ( 4برابر بیشتر از ظرفیت کنونی
بندر شهید رجایی) ،در سال  2011میالدی توانست
عمليات  13ميليون تي اي يو کانتینر ( 50درصد این
آمار در برگیرنده کانتینرهای ترانشیپی میباشد) را به
انجام برس��اند و با تجربه رشد  12درصدی نسبت به
س��ال  ،2010جايگاهش را به عنوان هاب منطقه در
رده نهمين بندر كانتينري جهان حفظ كند .بررس��ي
آمار عملكرد بندر مذكور طی ماههاي سپري شده از
س��ال  2012نیز نشان ميدهد كه جبلعلي در پايان
س��ال ميالدي جاري به كسب رکورد  14ميليون تي
اي يو نائل میگردد .با اين حال مسئولين دي پي ورلد
ك��ه راهبري يكپارچه بندر جبلعلي را برعهده دارند،
طرح توسعه ميان مدت خود براي دستيابي به ظرفيت
ساالنه  19ميليون تي اي يو تا سال  2014را با جديت
دنبال كردهاند كه این برنامه درنهایت به ایجاد 2260
متر اسكله جدید با عمق آبخور  17مترجهت پذیرش
بزرگترين كش��تيهاي كانتينري حال و آینده جهان
منجر میشود.

بندر دمام
سواحل جنوبی خلیج فارس – شمال عربستان

شماره هفدهم  /بهمن 91

ونكوور و مونترال (كانادا) ،ملبورن و سيدني (استراليا)،
سنتپترزبورگ(روسيه)،مالتا(مالت)،لوهاور(فرانس ه)،
زيبروژ (بلژيك) ،بارسلونا (اسپانيا) ،سیاتل  ،ويرجينيا و
هيوس��تون (اياالت متحده) و همچنين بندر اينچون
(كره جنوبي) ،چناي (هندوستان) و كراچي (پاكستان)
بايستد.بندرشهيدرجاييجايگاهدومينبندركانتينري
داخل حوزه خليج فارس را بعد از بندر جبلعلي (واقع
امارات متحده عربي) در اختيار دارد ،هر چندکه اختالف
فاحشي بين ظرفيت و آمار عمليات اين دو بندر قابل
مشاهده اس��ت .برای کاستن از این تفاوت چشمگیر،
مقامات بندری ایران درصدد هس��تند تا با تكميل فاز
دوم طرح توسعه بندر شهید رجایی ،ظرفیت ساالنه آنرا
به  6ميليون تي اي يو در سال برسانند (این ظرفیت با
ساخت  2010متر اسكله جدید با عمق آبخور  16متر
و تجهیز آنها به حداقل  18دستگاه گنتری کرین جدید
محقق میش��ود) ،هر چند كه زمان مش��خصي براي
دستيابي به ظرفيت ياد شده اعالم نگردیده و تحقق آن
به پيشرفت مراحل ساختوساز توسط سازمان بنادر و
دريانوردي و تعيين تكليف نحوه سرمايهگذاري براي
تامين تجهيزات استراتژيك منوط است .خاطر نشان
میسازد ،بندر شهید رجایی از لحاظ آمار عملکرد هم
اکنون در رتبه شش��م منطقه خاورميانه پس از بنادر
جبلعلي (دبي ـ امارات متحده عربي) ،پورت س��عيد
(مصر) ،جده (عربستان سعودي) ،شارجه و خورفكان
(امارات متحده عرب��ي) و صالله (عمان) قرار دارد و با
توجه به موقعيت استراتژيك بندرعباس در شمال تنگه
هرمز و دهان��ه ورودي خليج ف��ارس و برخورداري از

مزيت نزديكي به مسير اصلي تردد خطوط كشتيراني،
میتواند با تكميل زير س��اختها و استفاده از روشهای
نوین برای كسب سهم بيش��تر از مبادالت كانتينري
بينالمللي منطقه (ترانش��يپ و ترانزيت خارجي) ،به
جایگاه بهتری دست یابد.

بندر خلیفه نخستین بندر نیمه اتوماتیک خاورمیانه
اس��ت که در سال  2012آغاز به کار کرد .فاز اول اين
بندر با بهرهمندی از  1200متر اس��کله و 12دستگاه
گنت��ری کری��ن (  6دس��تگاه از آنها ت��ا کنون نصب
ش��دهاند)  ،ظرفيت انجام دو ميليون و پانصد هزار تي
اي يو عمليات كانتينري در سال را دارد و مسئولين آن
اميدوارند كه بتوانند با اجراي برنامه بلندپروازانه خود،
اين ظرفيت را تا سال  2030به پانزده ميليون تي اي
يو در سال برسانند.

در طول س الهای
اخیر ،بنادر
کانتینری
حوزه خلیج
فارس و منطقه
خاورمیانهبا
سرمایهگذاریهای
هدفمندگامهای
بلندی را در جهت
بردن گوی رقابت
از بنادر ایرانی
و تثبیت نقش
خود در مبادالت
تجاریبینالمللی
برداشتهاند
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مزیتها و قابلیتهای بالقوه بنادر جمهوری اسالمی ایران
نسبت به سایر بنادر بیشتر است .لذا به لحاظ اهمیت بنادر
کشورمان س��ازمان بنادر و دریانوردی نیز طی سالهای
مختلف امکانات زیرساختی الزم را برای صادرات واردات و
ترانزیت کاال فراهم آورده است .به طوریکه در حال حاضر
هیچگونه محدودیتی برای ورود و خروج کاال در بنادر ایران
وجود ندارد .همچنین با توجه به موقعيت اس��تراتژیکی
کنون��ی بنادر ای��ران و جود امکانات زیر س��اختی الزم و
نیز شبکه پشتیبانی گس��ترده در داخل کشور به لحاظ
خطوط ریلی و جادهای امکان رقابت با سایر بنادر منطقه
در زمینههای مختلف بویژه ترانزیت کاال وجود دارد .البته
بهرهگیری کامل از قابلیتها و ظرفیتهای بنادر کش��ور
هم��واره با چالشهایی روبرو بوده ک��ه برخی از آنها به
مسایل داخلی کشور و برخی دیگر نیز از مسایل سیاسی و
خارجی نشات میگیرد .سازمان بنادر و دریانوردی به نوبه
خود همواره س��عی کرده با درک موقعیت بنادر گامهای
عمل��ی الزم برای مواجهه و حل چالشهای موجود برای
بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای بنادر کشور را بردارد
و تاکنون اقدامات متعددی را در این خصوص صورت داده
است.

2

آسمان نیمه ابری
بنادر ایران
پاسخ به پرسشهای آیندهنگر

محسن صادقیفر
معاون امور بندری
سازمان بنادر و
دریانوردی
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اهمیت بنادر ایران به نسبت بنادر منطقه حاشیه
خلیج فارس در چه ش�رایطی قرار دارد و امکان
رقابت بنادر ایران با آنها در چه وضعیتی است؟

نگر
آینده
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بنادر ای��ران به لحاظ واقع ش��دن در یکی از مناطق
استراتژیک دنیا از اهمیت شایان توجهی برخوردارند .به
همین لحاظ میتوان بنادر کش��ور را دروازه ورود کاال به
کشورهای آسیای میانه ،روس��یه و اروپا ارزیابی نمود .از
سویی دیگر بنادر ایران با قرار گرفتن در مسیر کریدورهای
مه م حملونقل از جمله کریدور شمال ـ جنوب و شرق و
غرب از پتانسیل بالقوهای برای ترانزیت کاال برخوردارست.
هر چند که س��ایر بن��ادر منطقه نی��ز دارای مزیتهای
حملونقلی میباش��ند اما به جرات میت��وان گفت که

طی یک دهه اخیر توسعه بنادر کشور از حیث
نرمافزاری و س�ختافزاری چگون�ه بوده و هم
این�ک بنادر ایران با چه ظرفی�ت آیندهنگرانهای به
خدماترسانیمشغولاند؟

ط��ی یک دهه اخی��ر امکانات فراوانی ه��م به لحاظ
س��ختافزاری و هم به لحاظ نرمافزاری در بنادر کش��ور
ایجاد ش��ده است .به طوری که شاید نتوان شرایط فعلی
بنادر کش��ور را با  10سال قبل مقایسه نمود .رشد بنادر
کشور را در آمار و ارقام عملکرد بنادر در بخشهای مختلف
اعم از نفتی ،غیرنفتی ،کانتینری و ..میتوان مشاهده نمود.
آمار کانتینری بنادر در طی  10سال گذشته بیش از 10
برابر رشد داشته است .براساس آخرین آمارها ،رتبه بندر
شهیدرجایی در میان بنادر کانتینری دنیا از رتبه  96در
س��ال  83به رتبه  45در سال  90رسیده است .عملکرد
نفت��ی بنادر از  77میلیون در س��ال  81به  135میلیون
در سال  90رسیده است .به لحاظ سختافزاری در کلیه
بنادر کشور طرحهای گس��تردهای در حال اجراست .در
حال حاضر تقریبا کلیه بنادر در دست توسعه میباشند و
این توسعه با توجه به نیازهای آتی بنادر و شرایط موجو د
حملونقل در دنیا صورت میگیرد .به عنوان مثال با توجه
به فراگیر ش��دن پدیده کانتینری شدن در دنیا ،ایجاد و
تقویت تاسیسات کانتینری در کلیه بنادر پیشبینی شده
اس��ت .به طوریکه میتوان گفت که بن��ادر ایران از هیچ
گونه محدودیتی به لحاظ نوع کاال برخوردار نمیباش��د
و کلی��ه انواع کاال اع��م از کانتینری و غیرکانتینری ،فله،
کاالی عمومی و ..قابلیت پذیرش دارند .امروزه در برخی
از بنادر عمده کشور مانند بندر شهیدرجایی کشتیهای
نسل جدید کانتینری قابل پهلودهی میباشند .نرم تخلیه
و بارگیری عملیات به نس��بت  10سال گذشته از بهبود
قابل مالحظهای برخوردار بوده است .دیگر از زمان انتظار
طوالنی در بنادر کش��ور خبری نیس��ت .مشکل ازدحام
در بنادر ایران تقریبا ریش��هکن ش��ده اس��ت .تاسیسات
مدرن کانتین��ری و غیرکانتینری در بن��ادر بکار گرفته
شده اس��ت .به لحاظ نرم افزاری نیز اقدامات گستردهای
در بنادر صورت گرفته اس��ت .از  10سال گذشه تاکنون
روند واگ��ذاری امور تصدیگری به بخش خصوصی آغاز

ش��ده اس��ت و تاکنون تقریبا کلیه امور تصدی به بخش
خصوصی واگذار ش��ده اس��ت که این ام��ر ضمن ایجاد
اشتغال ،کیفیت خدمات رسانی را ارتقاء بخشیده است .در
حال حاضر بسیاری از خدمات بندری به صورت مکانیزه
و الکترونیکی صورت میگیرد .هماهنگیهای الزم با سایر
ارگانهای ذیربط در بنادر از جمله گمرک به نسبت قابل
مالحظهای نسبت به گذشته افزایش یافته است .خدمات
تک پنجره در کلیه بنادر کش��ور در حال ارائه اس��ت .با
انجام این اقدامات میزان رضایتمندی مش��تریان نیز به
میزان شایان توجهی ارتقاء یافته است .همچنین یکی از
ش��اخصهای مهمی که طی  10سال گذشته از بهبود و
رشد چشمگیری برخوردار بوده ،شاخص ایمنی عملیات
در بنادر اس��ت .در حال حاضر نس��بت یک دهه قبل از
بنادر ایمنتری برخوردار میباش��یم .بهبود ایمنی هم به
لحاظ سختافزاری با بهرهگیری امکانات مدرن و به لحاظ
نرمافزاری از طریق آموزش پرسنل درگیر در بخش ایمنی
و تدوین اس��تانداردهای ایمنی و اجرای مفاد مندرج در
کنوانسیونها و دستورالعملهاي بینالمللی در این زمینه
محقق شده است.
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در جهت ارتق�ای آیندهنگرانه موقعیت بنادر
ایران ،بخشهای مغف�ول ظرفیتهای واقعی
بنادر ای�ران را بیش�تر در چه ح�وزهای میدانید و
موانع س�اختاری این غفلتها چیس�ت؟ آیا امکان
بکارگیری پتانسیل بخش خصوصی در این حوزهها
وجود دارد؟

س��ازمان بن��ادر و دریانوردی ب��ا برنامهریزی دقیق و
واگذاری امور تصدیگری در بنادر کشور همواره سعی در
شناس��ایی مشکالت و موانع اجرایی داشته و شاید بتوان
گف��ت که کمتر موردی بوده که از نظر س��ازمان مغفول
مانده باشد .البته این بدین معنا نیست که در حال حاضر
هیچ مشکلی در بنادر کشور وجود ندارد اما وجود مشکالت
در بنادر ناشی از غفلت سازمان بنادر و دریانوردی نیست
و تنگناهای موجود ناشی از علل مختلف است که بسیاری
از آنها خارج از حیطه مسئولیت سازمان است .اما شاید
بتوان گفت که استفاده حداکثری از توان ترانزیتی بنادر
یکی از حوزههایی اس��ت که تاکنون استفاده کامل از آن
صورت نگرفته است .هرچند که عامل این امر غفلت نبوده
اما به لحاظ اهمیت مقوله ترانزیت و نقش آن در اقتصاد
ملی ،میبایست در وضعیت بهتری قرار داشته باشیم .با
اینک��ه نمیتوان به برآورد دقیق��ی از ظرفیتهای خالی
ترانزیتی کش��ور ارائه نمود اما به طور کلی میتوان گفت
در بنادر تنها از  20درصد از توان ترانزیتی کشور استفاده
میشود و مابقی ظرفیت خالی است .البته به لحاظ اینکه
موضوع ترانزیت یک موضوع فراس��ازمانی و حتی فراملی
اس��ت ،مستلزم شرایط سیاس��ی مطلوب همکاری سایر
سازمانها و ارگانهای ذیربط اس��ت .با این وجود ارتقاء
وضعیت ترانزیت از بنادر کش��ور به عنوان یکی از اهداف
استراتژیک سازمان بوده و حتی یکی از ادارات کل سازمان
در این زمینه فعالیت میکند .سازمان بنادر و دریانوردی با
هدف ارتقاء نقش بنادر در اقتصاد ملی و منطقهای نسبت
به جذب سرمایههای داخلی و خارجی مبادرت مینماید.
سرمایههای مزبور عمدتا به سمت ایجاد بسترهای مناسب
و بهره برداری ارائه خدمات بهینه به مشتریان و صاحبان
کاال وارداتی صادراتی و ترانزیتی هدایت میشوند.
س��رمایههای داخلی و خارجی در فضای رقابتی برای
افزای��ش ترافیک دریایی از طریق اس��تقرار فعالیتهای

مبتنی بر تجارت از راه دریا و پش��تیبانی از فعالیتهای
اقتصادی و برقراری ارتباط تجارت بینالمللی و تحرک در
اقتصاد منطقه ای ،تولید و پردازش کاال ،انتقال فنآوری،
صادرات مجدد و گس��ترش ترانزی��ت کاال جهت بهبود
بهرهوری و خدماترسانی بهینه کارآیی خواهد داشت .در
این راستا سازمان بنادر و دریانوردی فعالیتهای مکمل
خدمات اصلی بندری و دریایی مش��مول سوخترسانی،
آذوقهرس��انی ،جم��عآوری مواد زائد ش��ناورها ،خدمات
مرتبط با مدیریت زنجیره تامین و لجستیک ،پارک توزیع
کاال ،تعمیر و شستشوی کانتینر ،تامین و تعمیر قطعات
و تجهیزات سیلوی غالت ،مخازن نگهداری فرآوردههای
نفت��ی و فلهای ،س��اخت و تعمیر ش��ناورها و همچنین
فعالیتهای س��بک ارزش افزوده همانند صنایع تبدیلی
و مونتاژ مرتبط با صنایع کوچک و متوس��ط ،تاسیسات
بس��تهبندی و جداس��ازی و عالمتزن��ی ،تصفیه روغن
سوخته و نهایتا فعالیتهای مرتبط با صادرات مجددا را
به عنوان بخشهایی که امکان بهرهوری و خدماترسانی
بهینه را فراهم میآورد مدنظر دارد.

بازی زمان؛ قواعد بازی
گفتوگو با محمدرضا اشکریز
مدیرکل بندرشهیدرجایی در سالهای دهه هفتاد:
چگونه بندر شهیدرجایی مرکز بنادر ایران شد
مجیدیوسفی
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برنامه مش�خص آینده ایران در کریدور شمال
و جنوب چیست؟ چه حلقههایی از توسعه این
کریدور وجود دارد که هنوز تکمیل نشده است؟

یکی از بزرگترین امتیازاتی که مسیر جنگ هشت ساله را به التهابات فزاینده غیرقابل کنترل حاصل
از انهدام و اش�غال جنوب کش�ور مبدل نساخت پیشبینی احداث بندری در استان هرمزگان بود که
در ابتدای س�الهای دهه  50طرح و مطالعات آن انجام و در س�الهای دهه  60کم و بیش به راهاندازی
و س�پس به بهرهبرداری آن اهتمام کامل ش�د .بخش عمدهای از جابجایی کاال و مایحتاج عمومی از
درون این بندر انجام میگرفت و بزرگترین عملیات تخلیه و بارگیری کاال در قلب همین بندر میتپید.
احداث بندر ش�هیدرجایی در سالهای میانی جنگ توانست بخشی از مشکالت ناشی ا ز حملونقل
دریایی را در تب بحرانی جنگ مرتفع سازد .محمدرضا اشکریز مدیرکل بندرشهیدرجایی در سالهای
دهه هفتاد و یکی از مدیران عالیرتب ه حملونقل دریایی اگرچه در تب بحرانی جنگ چنین مسئولیت
خطیری نداشته اما در کِش و قوس جابجایی و تغییر جغرافیایی بزرگترین بندر استراتژیک کشور از
بندر خرمشهر به بندر شهیدرجایی قرار داشت .او به روایت هزاران نیروی زبده حاضر در این بندر یکی
از کارآزمودهترین و محبوبترین مدیران آن سالها بود که بخش بزرگی از تحوالت مثبت در این بندر
با مصلحتبینی و درایت او رقم زده شد .اشکریز در این گفتگو به چگونگی مدیریت این تغییرات و
جابجایی و روزهای دشوار مدیریت بندر شهیدرجایی در سالهای جنگ سخن میگوید.

بله ،این پرسش درستی است .چون برنامه جابجایی
کاال در سالهای پیش از انقالب براساس هاب منطقه در
کویت بود .در سالهای  40به بعد هاب منطقه در کویت
بود .درواقع از آنجا به بنادر کش��ورهای عربستان ،کویت،
قطر و حتی بخشی هم به ایران تقسیم میشدند .در آن
زمان فعالترین بندر ایران خرمشهر بود.
ظرفیت بندر خرمش�هر در چه سطحی از عملیات

علت این تاخیرها چه بود؟

بعضیه��ا اختالف صاحب بار ب��ا گمرک و گاهی هم
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پی�ش از آنکه موقعیت کنونی بنادر ای�ران را مورد
بررس�ی ق�رار دهیم ،اولین پرس�ش این اس�ت که
وضعی�ت بنادر ایران در س�الهای پی�ش از انقالب
چگونه بود؟ ظرفیت و جهتگیری بنادر ما در منطقه
براساس چه اولویتهایی برنامهریزی شده بود؟

بندری بود؟

بیش��ترین عملیات بندری در سال  56بود که تقریبا
 4/5میلی��ون تن جابجایی کاال ص��ورت میگرفت .این
آمار هم اینک در منابع گمرکات کش��ور هس��ت .حجم
کش��تیهای منتظر در لنگرگاه که در منتهیالیه خلیج
فارس بود گاه به  120فروند ش��ناور هم میرسید .در آن
موقع حتی دستور آمده که اداره بندر به هر صورت ممکن
باید حجم کشتیهای منتظر را به صفر برسانند .من در
آمار آن زمان حتی خواندهام که چند کش��تی تا دو سال
پشت نوبت در لنگرگاه بودند.
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سیاس��ت مبنایی جمهوری اس�لامی ایران در زمینه
توس��عه ترانزیت در س��طح ملی مبتنی بر احراز جایگاه
شایسته کشور در عرص ه حملونقل بینالمللی استوار بوده
و در این راستا ارتقاء نقش و عملکرد کریدور شمال ـ جنوب
از اهمیت ویژهای برخوردار است .براساس هدفگذاریهای
صورت گرفته حاکی از تاکید مسئولین عالیرتبه نظام بر
ی حملونقل
توسعه ظرفیتهای ترانزیتی زیرساختها 
کشور سالیانه به میزان  50میلیون تن است .بنابراین نظر
به جایگاه ویژه شمال ـ جنوب در ترانزیت ،بخش عمدهای
از این ظرفیت س��ازیها یعنی در حدود  20میلیون تن
ظرفیت ترانزیتی کشور ،متمرکز بر زیر ساختهای واقع
در مس��یر این کریدور خواهد بود .بدیهی اس��ت نظر به
گستردگی بازارهای هدف ترانزیتی و اتصاالت مسیرهای
فرعی کریدور شمال ـ جنوب با سایر کریدورهای ترانزیتی
واقع در حوزه اوراسیا ،به نظر میرسد پتانسیل ترانزیتی
بازارهای هدف در چندین حوزه بویژه در حوزه آس��یای
میانه ،قفقاز ،اروپای ش��رقی ،خلیج فارس و دریای عمان
از اهمی��ت بارزی برخ��وردار بوده و میتوان��د حدود 50
میلیون تقاضای ترانزیتی واقعبینانه را برای عبور از قلمرو
جغرافیایی کش��ور فراهم س��ازد .در این بنادر جمهوری
اس�لامی ایران واقع در شمال و جنوب کشور از اهمیت
و نقش ممتازی جهت ارائه خدمات ترانزیتی به کاالهای
بازرگانی ش��رکای ترانزیتی کشور برخوردار بوده و تحت
ش��رایطی فعلی قادر به جذب بیش از  20میلیون تن از
تقاضای فوق االشاره را دارا میباشند .با این همه با توجه
به اهتمام ویژه سازمان بنادر و دریانوردی به ارتقاء نقش و
توسعه زیر ساختهای ترانزیتی بنادر برنامههای توسعهای
بنادر کش��ور برمبنای توس��عه ظرفیتها به بیش از 30
میلیون تن در پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی استوار
بوده و در عی��ن حال انتظار میرود چنین ظرفیتهایی
در پسکرانههای بنادر نیز جهت تسهیل دسترسی بنادر
ب��ا هدف ایجاد ش��ده و عزم ج��دی را در حرکت واقعی
دستگاهای متولی ترانزیت به منظور بهرهگیری کامل از
ظرفیتهای ترانزیتی کشور با تاکید بر نقش بنادر ایران و
جذب بازارهای هدف شاهد باشیم.
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چشمانداز بنادر ایران و همسایگان

ذرهبین

اختالف کش��تی با صاحب بار بود .اما به صورت میانگین
و براساس آمار موجود تقریبا میانگین انتظار نوبت در آن
زمان به  3تا  5ماه میرس��ید و این نشان دهنده دموراژ
بسیار بزرگ است .کشتیهایی هم که میآمدند با توجه
به درافت  7متری بندر در آن پهلو میگرفتند .این درافت
برای کش��تیهای  7تا  8هزار تن مناسب است اما گاهی
کشتیهايی تا  10هزار تن هم به بندر خرمشهر میآمدند.
االن یک کش��تی به گل نشس��ته باقی مانده از آن زمان
که روبروی اسکله خانیان در بندر خرمشهر موجود است
یک کشتی  10هزار تنی است .از طرفی بندر شاهپور(امام
خمینی) هم هنوز جایگاه مطلوبی بهدس��ت نیاورده بود.
به همین جهت دولت وقت به این تصمیم میرس��د که
یک کار مطالعات��ی روی بندرعباس انجام دهد .آن زمان
بندر شهید باهنر هم فعال بود اما فعالیت باالیی نداشت.
تنها فعالیت بندری آن به تدارکات استانهای هرمزگان و
کرمان و بخش��ی هم از استان یزد محدود میشده است.
بنابراین در مطالعاتی که در آن زمان انجام میگیرد به این
نتیجه میرسند که با توجه به اینکه در دنیا سایز کشتیها
بزرگ میشود و بنادر نسل دوم در حال شکلگیری است
و ظرفیت بنادر در حال توس��عه هستند بندر خرمشهر
باتوجه به نقشی که تاکنون ایفا کرده در آینده نه چندان
دور نق��ش کنونی خود را از دس��ت خواهد داد به همین
بندر شهید رجایی دلیل مطالعات «شه بندر» را آغاز میکنند.

نقطه ثقل بارهای

این مطالعات در چه تاریخی به پایان میرسد؟

تقسیمکنیدبندر
شهیدرجایی
حالتمرکزیت
دارد و میتواند
اصفهان،شیراز،
کرمان ،سیستان و
بلوچستان و حتی
تهران را تحت
پوشش قرار دهد

این مقاومت از سوی چه کسانی صورت میگرفت؟

تقریبا در سال  55به پایان میرسد .در آن مطالعات به
کشور است .در
این نتیجه نزدیک میشوند که یک بندری با ظرفیت 10
واقع ،اگر کشور را میلیون تن و  24پست اسکله تاسیس کنند .البته این در
به شرق و غرب حالی بود که یک سری مقاومتهایی هم شده بود.
بیشتر از سوی یک سری از دولتیها و سیاسیون وقت
که احتماال از سوی کسانی که در خرمشهر سرمایهگذاری
کرده بودند تقویت میشدند .چون عده قابل توجهایی از
صاحبان سرمایه و بازرگانان در خرمشهر سرمایهگذاری
کرده بودند .در تجارت هم مرسوم است که معموال وقتی
یک تاجری در نقطهای از یک س��رزمین سرمایهگذاری
میکند ،جابجایی او به نقطه دیگر قدری دشوار است .در
همان موقع یک مزایده بینالمللی برگزار میکنند و یک
کنسرسیومی با مشارکت ایتالکو برنده میشود.
در چه سالی این اتفاق افتاد؟

دقیقا در س��ال  56ایتالکو برنده این مزایده ش��د .در
همین س��ال هم عملیات ساخت بندر شهیدرجایی آغاز
میش��ود .بعد از پیروزی انقالب کار هم تعطیل میشود.
چن��د ماه بع��د از انقالب ،مقامات جمهوری اس�لامی از
ایتالیاییها دوباره دعوت میکنند به کار خود برگردند و
به ادامه ساخت بندر مشغول شوند.
کدام نهاد در آن زمان متولی این امر میشود؟

نگر
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خود سازمان بنادر و کشتیرانی پیگیر این کار بود .اما
آنها به طور کامل به ایران باز نمیگردند .آن بخش��ی هم
ک��ه آمدند کار را دوباره آغاز میکنند تا زمان آغاز جنگ
بین ایران و عراق .حاال خرمش��هر نابود شده و بندر امام
هم در تیررس جنگ است و بیمه کشتیها هم به شدت
افزیش مییابد .در نتیجه یک بندر باهنر با درافت  8متر
باقی میماند .مدیران در آن زمان به این نتیجه میرسند
ک��ه برای تدارکات جنگ و تدارکات داخلی مملکت باید
بندر شهیدرجایی را سریع راهاندازی کنند .بنابراین دوباره
با کنسرسیوم وارد مذاکره میشوند .آنها هم با دعوت به

بندر شهیدرجایی با قدرت کامل میآیند و ساختوساز
اس��کلهها را آغاز میکنند .در همی��ن حال طرف مقابل
به این نتیجه میرس��د که دوبی به تدریج جای کویت را
خواهد گرفت .چون بخاطر جنگ ایران و عراق کش��تی
به کوی��ت نخواهد رفت و این کش��ور نقش خ��ود را به
عنوان هاب منطقه از دس��ت خواهد داد .کش��تیها هم
به جهت آنکه بیمه دریاییش��ان باال رفته بهترین نقطه
را در جبلعلی میبینند .اماراتیها هم نهایت استفاده را
از این امر میبرن��د .کاالهای ایرانی هم به جهت آنکه ما
انتظار نوبت باالیی داش��تیم به دوبی ارسال میشود و از
آنجا به بندر شهیدباهنر فیدر میشود .در نتیجه در سال
 4 ، 64پست اس��کله تحویل داده میشود .این  4پست
هم پستهای کانتینری هستند .اما فقط اسکله تحویل
داده میشود محوطهها خاکی بود و در آنجا کارکنان بندر
شروع به تخلیه آهنآالت میکنند .برخی از محمولههای
آهنآالت تا سال 66ـ 65در بندر وجود داشت.
بندر در چه سالی رسما تحویل داده شد؟

 20پس��ت اسکله در س��ال  64و  24پست اسکله در
سال  65تحویل داده شد .انبارها هم تا سال  16 ،65انبار
اورپست و ترانزیت آن تحویل داده شد.
بندر از چه سالی آغاز به کار کرد؟

س��ال  .65بنده هم دقیقا از همین سال کار خودم را
در این بندر آغاز کردم .از این تاریخ هم فشار جنگ روی
این بندر وجود داشت تا سال  67که جنگ تمام شد .در
این مقطع بندر خرمشهر که اساسا قابل استفاده نبود .بندر
امام هم که تجهیزات و ابزار در آن وجود نداش��ت .انبارها
و اسکلههای آن صدمه دیده بودند .چندین شناور مغروق
وجود داشت .دولت یک فشار اساسی روی بندر خرمشهر
آورد برای بازس��ازی و تقریبا ظرف  3سال بازسازی بندر
انجام گرفت .انبارها س��اخته و تجهیزات مجدد مس��تقر
کردند .و چند ش��ناور مغروق هم که پای اس��کله وجود
داشت نجات داده شد .بندر امام خمینی(ره) هم در همین
مقطع کار خود را آغاز کرد .من یادم هس��ت که در سال
 69ما از بندر شهیدرجایی چند جرثقیل و لیفتراک و دو
ترانستینر به آنجا منتقل کردیم.
هم اکنون جایگاه بندر شهیدرجایی به نسبت دیگر
بنادر مطرح منطقه در چه وضعیتی است؟ به چه دلیل
اخبار و اطالعات این بندر در سطح مباحث بندری و
دریایی از اولویت باالیی برخوردار است؟

چون بندر شهید رجایی االن نقطه ثقل عملیات بندری
ماست .ما چه بخواهیم و چه نخواهیم عملیات کانتینری
حرف نخست در حملونقل را میزند .بندر شهیدرجایی
حدود  86درصد عملیات کانتینری در سطح بنادر کشور
انجام میدهد .در گذش��ته این رق��م  96درصد عملیات
بود .حال با احتس��اب بندر امام خمینی و بندر بوش��هر
10درصد به نس��بت گذشته کاهش یافته است .از سوی
دیگر ،بندر شهیدرجایی به لحاظ جغرافیایی روبروی بندر
هاب منطقه قرار گرفته است .بنابراین برای صاحب کاال به
هیچ وجه به صرفه نیست که بار خود را از بندر جبلعلی
به بندر خرمش��هر یا بندر امام انتق��ال دهد .در نتیجه با
کرایه  100دالر مس��تقیم به بندر شهیدرجایی میآورد.
ضمن اینکه بندر شهید رجایی نقطه ثقل بارهای کشور
است .در واقع ،اگر کشور را به شرق و غرب تقسیم کنید
بندر شهیدرجایی حالت مرکزیت دارد و میتواند اصفهان،
ش��یراز ،کرمان ،سیستان و بلوچس��تان و حتی تهران را
تحت پوش��ش قرار دهد .بعالوه بندر شهیدرجایی یکی

از بنادر چندمنظوره کشور است که توانایی تبدیل شدن
به یک بنادر نس��ل سوم را دارد .چون هم زیرساختهای
آن آماده است و هم سرمایهگذارها آمادگی بیشتری برای
سرمایهگذاری در آن را دارند.

اهمیت بنادر نس�ل سوم چیست؟ چه فرصتهایی
ایجادمیکند؟

یکی از بحثهای بنادر نسل سوم این است که بار به
داخل بندر منتقل شده و س��پس ارزش افزودهای در آن
ایجاد شود و صادرات مجدد شود .به نوعی سرمایهگذاران
پذیرفتن��د ک��ه برای ای��ن روش در بندر ش��هیدرجایی
سرمایهگذاری کنند .اما چرا این اتفاق نمیافتد؟ آن یک
ماجرای دیگری است.
واقعا چرا این اتفاق در آنجا نمیافتد؟

به نظرم برخی نمیخواهند که این اتفاق بیفتد.

یعنی دستهایی است که نمیگذارند؟

نه الزاما اینکه دس��تهایی نمیگذارند ،بلکه بیش��تر
سردرگم هستند .شاید بسیاری از مسئوالن رده باالی ما
نمیدانند هاب منطقه چیست .شاید در مباحثات رسمی
و مصاحبهها از هاب س��خن بگوین��د اما بطور تخصصی
نمیدانند این هاب چه مزیتها و فوایدی برای اقتصاد یک
جامعه دارد .در صورتی که هاب یک مرکز توزیع اس��ت.
یعنی مکانی که کاال به عنوان مرکز توزیع در آن منتقل
شده و از آنجا به عنوان مرکز توزیع استفاده شود و سپس
بازتوزیع ش��ود .به عنوان مثال 93درصد از کاالهایی که
در جبلعلی تخلیه و بارگیری میشود متعلق به امارات
متحده نیست .کاالها از سراسر جهان به جبلعلی انتقال
و از آن بندر به بنادر مهم قطر ،عربس��تان ،عمان ،ایران،
بحرین ،عراق ،افغانس��تان ارسال میشود .مهم آن است
که این جابجایی کاال و توزیع مجدد با کمترین مش��کل
و قوانین بورکراتیک در آن بندر انجام میگیرد .به عنوان
مثال ،اگر شما به دوبی بروید و بخواهید کاالیی را از بندر
جبلعلی به نقطه دیگری از جهان منتقل کنید من تصور
نمیکنم بیش از نیم ساعت زمان صرف آن شود .بخاطر
اینکه آنها قوانین خود را به نحوی ساده کردهاند که صاحب
کاال رغبت داشته باشد که کاالی خود را در آنجا منتقل و
از آن بندر به کشور خود ارسال نماید .قوانینی که در آن
بندر هس��ت به راحتی قابل تغییر نیست .تالش و زمان
زیادی در آن باید صرف شود تا آن تغییر کند .چون برای
قوانین و مقررات آن تجربیات زیادی انباش��ته شده و کار
کارشناسی عمیقی صرف شده تا عملیات جابجایی کاال به
سادگی و بدون کمترین دشواری صورت گیرد .مگر آنکه
به تسهیالت بیش��تری نیاز باشد.اما ما به نوعی برعکس

عمل میکنیم .در واقع نعل وارونه میزنیم .بجای اینکه
امکاناتی فراهم کنیم که صاحب کش��تی و صاحب کاال
به این کش��ور رجوع کند ب��ه گونهای عمل میکنیم که
دس��تاندرکاران حوزه بندری ترجیح میدهند کمتر در
بنادر ایران فعال باشند.
دلیل این عملکرد چیست؟

برخ��ی آن را به جریانات سیاس��ی مربوط میدانند
اما بنده به جهت ارتباط با مدیران خطوط کش��تیرانی و
صاحبان کاال و تحقیقاتی که انجام دادهام ،مباحث اهالی
بندری اصال سیاسی نیست بلکه بیشتر به سود و زیانی
مربوط است که متوجه این دستاندرکاران میشود .اگر
بندری یک سِ نت بیش��تر برای آنهاصرفه داشته باشد
درن��گ نمیکنن��د .بخاطراینکه منافع خ��ود را در آنجا
میبینند .بحث دیگر این است که در بندر جبلعلی به
راحتی میتوانید مالک زمین ش��وید .وقتی مالک زمین
شدید به راحتی میتوانید کارخانه تاسیس و به راحتی
امکاناتی فراهم کنید ک��ه کاال در آن به ارزش افزودهای
برسد که مجددا به نقطهای دیگر صادر شود .اما االن در
بنادر ما یک صاحب کاال ،یک بازرگان یا اساس��ا صاحب
س��رمایه به راحتی نمیتواند مالک زمین شود .در اصل
محال است که بتواند قطعه زمینی در اختیار بگیرد .اگر
هم زمینی بدست بیاورید آنچنان به شما سخت خواهند
گرفت که به هیچ وجه به نفع ش��ما نخواهد بود .ش��اید
اوج س��رمایهگذاری در سالهای 88ـ 84بود .از سال 88
به این س��و هیچ قراردادی در بحث کاال منعقد نش��ده
است .ممکن است یک قراردادی درباره پارکینگ با یک
مجتمع خدماتی منعقد شده باشد اما اینها ارتباطی با
کاال ندارند .بنابراین وقتی سرمایهگذار به راحتی نمیتواند
در بندر سرمایهگذاری کند ،بنابراین صاحب کاال و صاحب
کش��تیها جرات نخواهند کرد ک��ه در آن بندر فعالیت
جدی کنند .زمانی  27خط مستقیم کشتیرانی در بندر
شهید رجایی آمد و رفت داشتند االن تحقیق کنید چند
خط کش��تیرانی در این بندر فعالیت دارند؟ یک بخش
بسیار محدودی به مسائل سیاسی مربوط است اما بخش
عمده آن به مباحث فنی و اقتصادی ارتباط دارد .ما هنوز
نتوانستیم مشکالت اپراتور کانتینری ترمینال دوم بندر
شهیدرجایی را مرتفع نماییم.

چرا پس از یک دهه مجادله و بالتکلیفی نتوانستهاند
به وضعیت ترمینال دوم کانتینری سامانی بدهند؟

االن بیس��ت و یکسال اس��ت قرارداد شرکت تایدواتر
به عنوان پورت اپراتور بندر شهید رجایی ،سالیانه تمدید
میش��ود .درواقع ،نه اپراتور تکلیف خ��ود را میداند و نه

سازمان بنادر .درواقع هیچکدام این دو طرف تکلیف خود
را نمیدانن��د .به عالوه اینکه هیچک��دام از این دو طرف
نمیتوانند س��رمایهگذاری کالن انجام دهند .ما در اوایل
س��الهای دهه هشتاد س��رمایهگذار خارجی هم جذب
کردیم .این سرمایهگذار حاضر بود با خود هم تجهیزات و
هم نیروی کار ماهر و متخصص بیاورد .اما بنا به دالیلی که
در سازمان بنادر وجود داشت از این کار منصرف شدیم.

االن اطالعاتی وجود دارد که همان قرارداد سالیانه
ه�م با اپرات�ور اول منعقد نمیش�ود .به تعبیر بهتر
چندسالی هست که این قرارداد اساسا منعقد نشده
است.

اختالفاتی که با هم دارند کار را به اینجا کشانده است.
پیمانکار طی این سالها آنچنان قدرت بدست آورده که به
قواعد بازی احترامی نمیگذارد .چون برای فرار از تعهدات
خود از البیهای سیاسی بهره میبرد .سازمان بنادر هم به
نوعی دستش زیر ساطور پیمانکار است .حاال مدتهاست
که اپراتور اول به دستورات سازمان توجه جدی ندارد .االن
یک چیزی بالغ بر  35میلی��ارد تومان بدهی اپراتور اول
به سازمان بنادر است .اما این بدهی را پرداخت نمیکند
چون زور سازمان بنادر به پیمانکار نمیرسد.
تصمیم اخیر مهندس نیکزاد ،وزیر راه و شهرسازی،
مبتنی بر این است که اپراتوری ترمینال یک مجدد
به همان پیمانکار س�ابق باز گردد و اپراتور ترمینال
دوم ه�م به ش�رکتهای دولت�ی واگذار ش�ود .این
تصمیم تا چهاندازه کارشناسی است؟

خود وزیر هم نمیداند چه تصمیمی را عملی میکند.
وزراء چون مدیران فنی نیستند ریز عملیات را نمیدانند.
م��ن تصور میکنم بخش��ی از مدی��ران س��ازمان بنادر
توجیهاتی را برای ایشان مطرح کردند و ایشان هم با همان
توجیه اپراتوری را به زیر مجموعه وزارتخانه سپرده است.
به همین دلیل است که من معتقدم سیستم دور خودش
میچرخد .اما طرح توسعه بندر جبل علی عملیاتی شده و
کار آغاز شده و در سال  2014میالدی ظرفیت این بندر
به  14میلیون  TEUخواهد رسید.

بن�در خلیف�ه ابوظبی ه�م قدرتی به مثاب�ه بندر
شهیدرجایی پیدا کرده است.

بندر جده (عربستان) االن پیشرفت خوبی پیدا کرده و
حتی بندر دمام (عربستان) هم قراردادهای باالیی منعقد
کرده است .از طرفی بندر صالله (عمان) هم پیشرفتهای
بسیار باالیی داشته است اما ما هنوز در فکر این هستیم
که بندر شهیدرجایی اگر دولتی باشد به نفع اقتصاد ملی
است یا به بخش خصوصی واگذار کنیم که درآمد بیشتری
برای اقتصاد ملی بدست آورد.

به نظر شما این حجم از تردید در سیاستگذاریهای
کالن اقتصادی تا چهاندازه در مس�یر توس�عه ملی
اس�ت؟ این روند طبیعی نیس�ت که ما سه دهه در
تردید و گمانه زنی باشیم؟

شما کدام سناریو را ناموفق میدانید؟

ایده دولتی کردن از همان آغاز شکست خورده است.
طرح توس��عه بندر شهیدرجایی از س��ال  82آغاز شد و
هنوز هم پایان نیافته است .بندری که باید در سال  88به
ظرفیت  7/5میلیون  TEUمیرسید هنوز سردرگم است
و به  3میلیون  TEUهم نرسیده است .هنوز تجهیزات
مورد نیاز خود را نتوانستند خریداری کنند حتی سفارش
ندادهاند .این تجهیزات را اگر همین االن هم سفارش بدهید
تقریبا یک سال و نیم بعد به دست شما خواهد رسید .این
یعنی فرصت از دست رفته است .در حالی که رقبای شما
بیکار ننشستند .همین مزایده هم در سال  82برگزار شد.
بحث آنچنان سیاسی شد که شرکت هاچینسون (هنگ
کنگ) اعالم کرد که من تمایلی به حضور در بندر شهید
رجایی ندارم .چون برخی از سهامداران آن انگلیسی بودند.
ما میتوانستیم کار را به شکل دیگری پیاده کنیم .اما این
کار را نکردیم و اعالم کردیم که ما بیاییم از توان داخلی
استفاده کنیم .بعد شرکتها را وادار کردیم که برای حضور
و مشارکت در این بندر دروغ بگویند و سند جعلی تهیه
کنند .بعد عدهای را با دالیل واهی از رده خارج کردیم .بعد
به یکسری امتیازی دادیم که به دیگران ندادیم .همین نوع
عملکرد باعث تناقض گویی ش��د .من همان زمان اعالم
کردم که اگر سازمان بنادر تصمیمی نگیرد برای او تصمیم
خواهند گرفت.
پیش بینی ش�ما نسبت به تصمیم اخیر وزیر مبنی
بر واگذاری ترمینال دوم بندر ش�هیدرجایی به کجا
خواهدانجامید؟

نگر
آینده

ب��ه نظرم در دوران دولت دهم به جایی نمیرس��د.
به عبارت روش��نتر ،تصمیمگیرندگان هم عزمی برای
به ثمر رس��اندن آن ندارند .اگر هم مواضع رسمی اعالم
میکنند به دو دلیل است .یکی آنکه شرکتهای وابسته
به دولت این مس��ئله را دنبال میکنند .یکی هم اينكه
مصوبه کارگروه حملونقل را به صورت عمومی به کجا
رسید؟ به همین جهت بیشتر با زمان بازی میکنند .اگر
همین فرصتسوزیها ادامه پیدا کند و به زمستان برسد
دیگر کار مزایده تمام اس��ت .اگر همی��ن االن به اپراتور
اعالم کنند که عملیات اپراتوری دوم بندر شهیدرجایی
را آغاز کند تقریبا دو س��ال طول میکشد که به صورت
رس��می کار را آغاز کنید .ف��از دوم ترمینال تقریبا 18
دستگاه گنتری کرین میخواهد 40 .دستگاه ترانستینر
میخواهد .تصور میکنید س��الی چند ترانستینر به ما
میدهند؟ آن هم با کدام سرمایه؟ بنابراین هنوز تصمیم
جدی اتخاذ نشده است.

مدیران ما بیشتر
دنبال این هستند
قدرت آنها کاهش
پیدا نکند .بخش
خصوصی که به
اقتصاددولتی
ورود نماید خواه
ناخواه قدرت و
اختیاربخش
دولتی کاهش
پیدا میکند .چون
بخشخصوصی
دیدگاهانتفاعی
دارد .اگر به دنبال
انتفاع نباشد یا
خیانتکار است یا
نمیداند دنبال چه
هدفی است
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مدیران ما بیشتر دنبال این هستند قدرت آنها کاهش
پیدا نکند .بخش خصوصی که به اقتصاد دولتی ورود نماید
خ��واه ناخواه قدرت و اختیار بخ��ش دولتی کاهش پیدا
میکند .چون بخش خصوصی دیدگاه انتفاعی دارد .اگر
به دنبال انتفاع نباشد یا خیانتکار است یا نمیداند دنبال
چه هدفی است .بنده با این موارد مواجه شدهام .مثال یک
نماینده مجلس یک نفر را برای مالکیت یک ترمینال به
س��ازمان بنادر معرفی میکرد .بعد از مدتی این شخص
معرفی شده به عنوان فعال بندری ،تازه میآمد از سازمان

بنادر میپرس��ید که من باید از کجا شروع کنم؟! مشکل
اصلی الگوی درست یک عملیات است .اگر یک عملیات
درستی در بخش از جهان صورت میگیرد ما باید همان
الگوی درس��ت را در کشور خودمان طرحریزی کنیم .ما
نباید راههای اشتباه را دوباره به آزمون بگذاریم .سناریوها
و تجربههای عملیاتی شدن بنادر سه شکل بیشتر نیست.
یا همانند سنگاپور دولتی ـ خصوصی است .یا همانند بندر
هنگکنگ ،هامبورگ و رتردام صرفا خصوصی اس��ت یا
مثل  DP WORLDبندر جبلعلی دولتی کامل است.
باالخره ما باید یک��ی از این الگوها را انتخاب کنیم و آن
را بومیس��ازی کنیم و در مجموعه خودمان اجرا کنیم.
اما اینکه یک روز بگویی��م مزایده ،یک روز بگوییم چند
اپراتوری ،روز بعد دوباره به دولتی کردن رو بیاوریم اینها
ثبات و انسجام و تمرکز نمیآورد .این درست نیست.
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چشمانداز بنادر ایران و همسایگان

ذرهبین

وقتی مدیریت این
بندر را تحویل
گرفتممدیریت
سازمان بنادر
کشور براثر
التهاباتسیاسی
آن روز دستوری
داده بود که بندر
در همان فاز اول
متوقف شود.
استدالل ایشان این
بود که ما نیازی به
بندر نداریم

نگر
آینده
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بندر ویترین کشور است
احداث و بهره برداری از بندرشهیدرجایی
در گفتوگو با رضا ملکپور اولین مدیر بندر شهیدرجایی در سالهای جنگ تحمیلی
حس�ین س�عیدی :رضا ملکپور را بیش�تر به
عنوان اولی�ن مدیر بندر ش�هیدرجایی در تب
بحرانی س�الهای جنگ تحمیلی میشناسند.
همو بود که بندر ش�هیدرجایی را از کارتاش�ی
کولی رئیس ش�رکت ایتالیای�ی ایتالکو تحویل
گرفت و اولین عملیات تخلیه و بارگیری کاال را
در این بن�در جدیداالحداث کلید زد .پیش از او
مرح�وم داوودی و حیدرش�اهی دو مدیر پس از
انقالب بودند که مدیریت س�ازمان بنادر استان
هرمزگان را بر عهده گرفته با این تفاوت که آنان
در زمانی عهدهدار این مدیریت ش�ده بودند که
اساسا بندرشهیدرجایی به مقامات ایرانی تحویل
داده نشده بود و آنان مدیریت بندر مجاور آن را
ـ بندر شهید باهنر ـ عهدهدار بودند.بنادر لنگه،
جاسک و قشم از دیگر بنادر استان هرمزگان بود
که تحت یک مجموعه بنادر مدیریت میشد.او
اینک سال هاس�ت که مدیریت ردهبندی آسیا
را بر عهده دارد که س�ازمان مرجع او س�ازمان
آر اس اس�ت .این نوع موسسات استانداردها و
ارزیابیهای فنی مربوط به یک تجارت مطمئن را
رده بندی میکنند .اکنون یک ماهی است که بر
اثر تحریم آن سازمان ردهبندی آسیا نیز به حالت
تعلیق درآمده است.
ش�ما اولین مدیری ب�ود که بندر ش�هیدرجایی را
از ش�رکت ایتالکو تحویل گرفتی�د .در طرح جامع
ای�ن بندر ،آنگون�ه که در فحوای مدی�ران دهه 50
دس�تگاه پهلوی به چشم میخورد ضمایم دیگری
داشت شامل بزرگراه شش باندی ،فرودگاه 5 ،هزار
خانههای سازمانی ،بیمارس�تان ،رستوران نیروگاه
برق و حتی ترن برقی هم لحاظ شده بود اما حاال که
بندر شهیدرجایی را مالحظه میکنیم این ملزومات
و ضمایم را نمیبینیم .دلیل آن چیست؟

وقتی مدیریت این بن��در را تحویل گرفتم مدیریت
س��ازمان بنادر کش��ور براثر التهابات سیاس��ی آن روز
دستوری داده بود که بندر در همان فاز اول متوقف شود.
استدالل ایشان این بود که ما نیازی به بندر نداریم .بنادر
برای صادرات و واردات کاال احداث میش��ود .صادرات و
واردات مربوط به کشورهایی است که میخواهند تعامل
جهانی و دادوستد اقتصادی داشته باشند .اما ایران نیازی
به این دادوستد اقتصادی ندارد .ما میخواهیم خودکفا
باش��یم .به مح��ض اینکه مدیریت بندر ش��هیدرجایی
را بر عه��ده گرفتم ،به تهران رفت��م و با مدیریت عالی
سازمان صحبت کردم و قانعشان کردم که اگر خودکفا
هم میخواهید بش��ویم پس از یک مدتی باید کاالهای
خود را به کشورهای منطقه صادر کنید .شما نمیتوانید
بندر نداشته باشید .سازمان بنادر منصرف شد .خودشان
متوجه این خطا شده بودند .اما کار از کار گذشته بود و

نامه سازمان بنادر و کشتیرانی به شرکت پیمانکار رسیده
بود .وقتی به ایتالکوییها گفتم ش��ما آن نامه را جدی
نگیرید .کارتشی کولی ـ رئیس شرکت ایتالکو ـ گفت:
اگر ایتالکو بخواهد دوباره روی فاز دوم و س��وم متمرکز
شود قرارداد آنها 16 ،برابر قرارداد فاز اول خواهد بود .در
واقع ایتالکو از وضعیت ناامنی و بیثباتی کشور متوجه
ریس��ک ادامه کار شده بود .با این وجود ،روزی که بندر
را به زور از کارتاش��ی کول��ی تحویل گرفتم به او گفتم
که برق ش��ما را من تامین میکنم .او گفت :ش��ما کی
هس��تید که به من برق میدهید .من گفتم دو سوم از
این نیروگاه بالمصرف مانده اس��ت و کسی نیست از آن
اس��تفاده کند .من حاضرم برق شما را تامین کنم .اما او
باور نمیکرد .ایتالکو پیمانکاری بود که همه نیازهایش را
خودش تامین میکرد .بیمارستان ،رستوران ،خانههای
مسکونی ،مدرسه ،تسویه آب ،سمپاشی آبها را خودش
تامین میکرد .بنابراین ،این بندر با آبادان فرق میکرد.
در آبادان هتل ،دانشگاه ،بازار ،بیمارستان مجهز بود .اما در
بندر شهیدرجایی اینها وجود نداشت .بنابراین من وقتی
که مدیریت را پذیرفتم برق دادم.

در خاط�رات اکبر اعتماد ـ اولین رئیس س�ازمان
ان�رژی اتمی ای�ران ـ هم آمده که ش�اه یک روزی
دستور داد که ش�ورای عالی اقتصاد تصویب کرده
که در بندرعباس باید یک نیروگاه و یک ریل آهن
برقی ساخته شود .اکبر اعتماد هم یک شش ماهی
فرص�ت گرفت و تحقیق کرد و بع�د به این نتیجه
رس�ید که در آنجا چنین تاسیس�اتی نی�از ندارد.
پرس�ش بنده این است که چنین ضمایمی نیاز بود
که در بندرعباس فراهم ش�ود؟ و اگر بود چرا نشد
و اساس�ا در طرح جامع این بندر چه نوع امکانات
دیگری تدارک دیده شده بود و چرا بندر چابهار که
ویژگیهای درخوری دارد و به تنگه هرمز نزدیکتر
است این جایگاه را بدست نیاورد؟

واقعیت این اس��ت که برخی از پتانس��یلها بالفعل
است و برخی نیز بالقوه است .اوال بندر عباس برای ایران
یک نقش��ی دارد و برای کشورهای آسیای میانه نقش
دیگری دارد .چون به دلیل توسعهای که در زیرساختها
داشت در برابر رقبا همانند جبلعلی و گوادر در شرایط
مطلوبتری بود .از س��وی دیگر به لحاظ شهرنشینی و
مدنیت شهری بندرعباس به نسبت چابهار خیلی جلوتر
بود .به عالوه اینکه مدلهای توسعه یک بندر هم بستگی
به استراتژی یک کشور دارد .یک بار مدل این است که
شما میخواهید کل عملیات ترانزیت و ترانشیب اقیانوس
هند ،دریای س��رخ و خلیج فارس را در اختیار داش��ته
باش��ید این یک ماموریت تعریف شده است و براساس
یک بینش کالن اقتصاد بندری اس��ت .و سپس بررسی
میشود که این کنش ،یک کنش اقتصادی است یا یک
میل دلبخواهی است .یک بار انسان به عنوان پادشاه یک
کشوری تمایل دارد بندر احداث کند بیآنکه مطالعات و
تحقیقاتی انجام گرفته باشد ،اما یک بار نه همه زوایای
پنهان و آشکار مورد بررسی قرار میگیرد .بندر چابهار به
جهت آنکه دسترسی آن به آبهای عمیق بیشتر است.
خارج از تنگه هرمز است و در مقایسه با بندر صالله کامال
میتوانس��ت جایگاه آن را داشته باشد .اگر بندر چابهار
را به عنوان بندر استراتژیک میخواستیم انتخاب کنیم
باید بررس��ی میکردیم که کشور هند چه نوع تجارتی
با روس��یه و آسیای میانه داشته باشد و نقش ایران چه
خواهد بود .بنابراین در این مرحله باید بررسی میکردیم
که بندر چابهار چه زیرساختها و نرمافزارهای نیاز دارد.
باالخره نرمافزار یک بندر ،زبان مشترک دیگر بنادر جهان
است .اکنون هم یکی از مشکالت ما این است که اینها با
هم همخوان نمیشوند .بندرعباس یک نقطه استراتژیک
برای مجموع واردات و صادرات ایران اس��ت بدون اینکه
به الیروبی بنادری همچون بندر خرمشهر و بوشهر نیاز
دارد .صرف نظر از اینکه بندر خرمشهر در کنار مرز واقع

شده و تجربه تلخ جنگ را از سر گذرانده یکی از دالیل
اینکه خرمشهر نتوانست نقش گذشته خود را تکرار کند،
همین بساط الیروبیهاس��ت .بندر خرمشهر وقتی در
سال  54شروع به کار کرد ،بعد از امضای قرارداد الجزایر
یک ش��رکت تحت لوای یک دفتر مشترک بین کشور
ایران و عراق تشکیل ش��د که رود شطالعرب (رودخانه
اروند) را مدیریت کند .یک��ی از کارهای مهم این دفتر
الیروبی شطالعرب بود .به همین جهت هزینه الیروبی
 25درصد هزینه حمل کاال را باال میبرد .این وضعیت در
بندر انزلی و بوشهر هم حاکم است .این بنادر هم مداوم
به الیروبی نی��از دارد ،اما بندر امام خمینی (ره) و بندر
ش��هیدرجایی گل و رس است و نیاز به الیروبی ندارند.
یک بار زیرساختهای آن آماده میشود و بعد عملیات
بندری برای سالها ادامه پیدا میکند.
چرا این اتفاق در بندر امام خمینی نیفتاد؟

چون بندر امام خمینی سابقه مدنیت و شهرنشینی
را در خود نداش��ت و هنوز هم ندارد .خدمات شهری و
پشتوانه شهری در آن وجود نداشت.
به لحاظ توس�عه و ساختار شهرس�ازی این امکان
نامحتمل اس�ت که ابتدا بن�در را احداث کنند بعد
شهرسازی صورت گیرد؟

ریشههای تاریخی این تمرکزگرایی چیست؟ تصور
نمیرود که مدیران کنونی با علم و آگاهی از وضعیت
ناهنجار برخی از فرصتهای بالقوه باز هم بخواهند
در آينده راه نادرست را پیش بگیرند؟

بخش عمده این تمرکزگرایی از روزهای نخست جنگ
تحمیلی آغاز ش��د .وقتی شهرهای مرزی آماج حمالت
قرار گرفت مخصوصا پاالیش��گاه آبادان و بندر خرمشهر
نابود شد و دولت نتایج میلیاردها دالر سرمایهگذاری خود
را به صورت ویرانهای تحویل گرفت دست به کار شد که
گلوگاهها و مراکز اقتصادی عم��ده را از نزدیک مرزها و
دریاها دور کند .چون با هر جنگی س��رمایهگذاریهای
استراتژیک ما نابود میشود .معنی این رویکرد این بود که
ما دیپلماسی با ثبات نیاز داریم .بنابراین اگر میخواهیم
بنادر ما آباد شود و تنها به تخلیه و بارگیری محدود نشود
و به توس��عه یک منطقه بیانجامد ،باید یک دیپلماسی
منسجم و معنادار در جهان داشته باشیم .در همه جهان
بنادر ،ویترین یک کشور است .به عنوان مثال وقتی شما
به روتردام و آمس��تردام وارد میش��وید اول از همه یک
نمایشگاه دائمی را میبینید که به شما میگوید که چه
کاالیی و چه اجناسی با چه مشخصاتی در این شهر وجود
دارد و این را در کدام نقطه از این شهر میتوانید جستجو
کنی��د .بنابراین بندری همانند رتردام تنها محل تخلیه
و بارگیری کاال نیس��ت .بلکه نقش لجستیک برای آن
تعریف شده است که این بندر هم برای کشور هلند هم
برای اروپا و هم برای بینالملل چه نقشی باید ایفا کند.
شما به عنوان یک تاجر و بازرگان میخواهید کاالیی را به
بندرعباس وارد یا صادر کنید و اگر این حدس را میزنید
که این امکان وجود دارد که تنگه هرمز صحنه منازعات
جنگی شود ،حتما این کار را نمیکنید .شهرهای دیگر
ایران هم به لحاظ قیمت تمام شده و هزین ه حملونقل
به صرفه نیست .کارخانه فوالد اصفهان باید در بندرعباس
تاسیس میشد اما به اصفهان منتقل شد .لذا هزینه حمل
بار آن شاید برای خیلی از کشورها مقرون به صرفه نباشد.
اقتصاد تنها این نیست که ما اشتغال ایجاد کنیم ،بلکه
باید ببینیم متغیرهای دیگر را بهنیه کردهایم یا نه .مثال
قیمت تمام شده کاال برای تاجری که در نیمکره جنوبی
جهان فوالد اصفهان را وارد میکند ،به صرفه است.
یک�ی از موضوعاتی که ه�م اینک همه در گیر آن

اگرمیخواهیم
بنادر ما آباد شود
و تنها به تخلیه و
بارگیریمحدود
نشود و به توسعه
یکمنطقه
بیانجامد ،باید یک
دیپلماسیمنسجم
و معنادار در جهان
داشته باشیم .در
همه جهان بنادر،
استدالل شما از بهینه نبودن راندمان بندر چه بود؟
ویترین یک کشور
آیا واقعا میشد این راندمان را افزایش داد؟
کش��تیها به جای آنکه از هر اس��کله  3500تن بار است

تخلیه کند عمال  500تن تخلیه میکرد .چون به کامیون
وصل بود .بنابراین از محوطه و انبارهای بندر اس��تفاده
نمیشد .اگر قرار باش��د راندمان بندر را افزایش بدهیم
باید ابتدا زیر ساخت داشته باشید .بنده زمانی که بندر
را تحویل گرفتم این بندر جاده به سمت تهران نداشت.
تنها جاده آن همان جادهای بود که ایتالیاییها برای ورود
تجهیزات خود آن را بطور موقت آماده کرده بودند که آن
هم برای یک میلیون تن کاال تعبیه شده بود .در حالی
که م��ا آن زمان جادهای با ظرفیت  30میلیون تن نیاز
داش��تیم .هنوز هم کم و بیش با همین مشکل مواجه
هستیم .ما با اینهمه ساختوساز بندری که در تمام این
سالها داش��تیم در ردیف  88زیرساختهای بندری در
جهان قرار داریم .این  88از بین  144کشور جهان است.
این البته بندرشهیدرجایی است که بین همه کشورهای
جهان به لحاظ ترانزیت و ترانشیب بهترین بندر جهان
است .شاید جالب باشد برای شما که امارات متحده در
ردیف پنجم ق��رار دارد .در یکی از روزنامهها خواندم که
شرکت  P.S.Aسنگاپور با بندر گوادر قرارداد بسته است.

نگر
آینده

طب�ق برنامه کش�وری ق�رار بود در بن�در عباس
کارخانه فوالد هم باش�د .اما بعدها همین فوالد به
مبارکه اصفهان رفت .بنا به چه نگاه آیندهنگرانهای
ای�ن جابجایی ص�ورت گرفت .حالآنک�ه با وجود

بخاطر اینکه مدیران ما خشکي محورند .ما کمتر مدیر
عالی رتبهای داشتیم که دریامحور بوده باشد .حالآنکه
توسعه کشورها و ش��هرهای پرجنب و جوش براساس
موقعیت دریاهاس��ت .م��ا درک درس��تی از مزیتهای
دریا نداریم .از س��وی دیگر ،از مش��اوران مجرب جهانی
استفاده نمیکنیم .مش��اوران کشورهایی چون بحرین،
عمان ،امارات متحده و حتی کویت خارجیها هستند.
آنها میدانند مهمترین شهرهای دنیا از حیث تجارت
و گردش مالی ش��هرهایی هستند از موقعیت و مزایای
دریا بهره بردهاند .توسعه این کشورها در بنادرشان اتفاق
میافتد .بزرگتری��ن کارخانهها و مراکز اقتصادی جهان
کنار دریاست .در هیچ نقطه از جهان اینگونه نیست که
ش��ما مراکز مهم صنعتی و اقتصادی را در مرکز کشور
قرار دهید .االن مراکز صنعتی ما در اصفهان و تهران قرار
داده شده است.

ریشه اصلی این معضل به ناکارآمدی اپراتوری اول و
راندمان ضعیف فاز اول بر میگردد .این توسعه در رابطه
با بازار و ترافیک کاال نیست .میگویند جمعیت ما به 80
میلیون رسیده است .این تعداد جمعیت نسبت به دوره
انقالب یا اوایل انقالب افزایش چش��مگیر داشته است و
بنابراین مصرف به همان نسبت افزایش یافته و در نتیجه
باید بندر بسازیم یا توسعه بدهیم .حالآنکه حوضچه اول
میتواند همان نقش را ایف��ا کند به طوری که راندمان
آن باال رود .زمان جنگ مدیر بندر ش��هیدرجایی بودم.
البد میدانید که بنادر دیگر کش��ور از س��رویس خارج
شده بودند .بندر بوش��هر مینگذاری شده بود و معلوم
هم نبود که کدام طرف این مینها را کار گذاش��ته بود.
بندر خرمشهر هم بعد از اشغال ،از سرویس خارج شده
بود و بندر امام خمینی هم بندر کاروانهای برنامهریزی
ش��ده با حضور نیروهای مس��لح بود .طبیع��ی بود که
بندرشهیدرجایی  24س��اعته کار کند .وقتی کشتیها
میآمد آقای مهدی کرباسیان ـ معاون وزیر راه و ترابری
ـ میگفت :من به شما میگویم کجا بار تخلیه شود .اما
پیش از آن که دستور تخلیه بگیرد من تخلیه کرده بودم
بعد هم به این نتیجه رسیدم که اگر بندر شب تعطیل
ش��ود هیچ اتفاقی نمیافتد .این کار کوچکی نبود .بندر
باهنر  12پست اس��کله و بندر شهیدرجایی  24پست
اسکله در شب متوقف میشدند .بنابراین یک روز پیش
احمد خرم ـ سرپرست استانداری هرمزگان ـ رفتم و به
ایشان گفتم من میخواهم شبها بندر را ببندم .ایشان
گفتند :آقای ملک پور!  95درصد واردات کش��ور در این
بندر انجام میگیرد شما میخواهید آن را ببندید؟! شما
بندرعباس را شیلی میکنید .من گفتم نه! قول میدهم.
گف��ت :پس روی یک ورق تعه��د بدهید .من هم امضا
کردم و آمدم برای اولین بار در بندر شهیدرجایی گیت
گذاشتم.
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اینها به هزینهها وابسته است .هزینه عملیات بندری
در بندر ش��هیدرجایی کمتر بود .چون آنجا یک شهر با
قدمت کهن وجود داش��ت .حتی در بندر خرمش��هر و
آبادان هم از حیث نیروهای متخصص ،فنی ،تکنسین و
مهندس به نسبت امام خمینی بیشتر در دسترس بود و
از سوی دیگر ،نزدیکی آن به اهواز هم یکی از امتیازات آن
بود .این امتیازات را به بندر امام خمینی هم میتوانستیم
بدهیم ،چون فاصله جدی نداشت .اما مشکل آن این بود
که پروژه بندر استراتژیک برای شه بندر تعریف شده بود
و برای امام تعریف نشده بود .بنابراین تصور این بود که
در آن نقطه از کشور پتانسیل باالیی برای این کار وجود
ندارد .به عنوان مثال ،برای پهلوگیری کشتی در بندر امام
خمینی تنها سه ساعت در رودخانه خور موسی معطلی
دارد .این برای صاحبان کشتی و صاحبان کاال ،زمان از
دست رفته محسوب میشود ،زمان از دست رفته در سود
و زیان اقتصادی یعنی هزینه .در صورتی که در بندرعباس
ظرف  30دقیقه شما کنار اسکله میرسید .این تنها در
ایران است .در جهان سرعت عملیات خیلی بیشتر از این
بازه زمانی است .عملیات در بنادر معتبر جهان براساس
دقیقه صورت میگیرد .برخالف خطوط هواپیمایی که ما
ساعتی تاخیر داریم اما در خطوط دریایی سرعت عملیات
براساس دقیقه است .بنابراین عملیات بندری در بندر امام
خمینی برای خارجیها بسیار گران است .گردش مالی
هم به همین صورت است .گردش مالی در بنادر جهان
ظرف  45روز تعریف ش��ده است .اما در بنادر ایران  6تا
 8ماهه اس��ت .االن که وضعیت به نفع ایران اس��ت که
حتی یکساله پول بدهند .بنابراین ،آنچه که وجود دارد
این است که مطالعات در چگونگی و مکانیابی در بندر
عباس یک کار درس��تی بوده است و میتوانست رقیب
خوبی برای دوبی و ابوظبی باش��د اما ادامه مس��یر در
سالهای اخیر با سوءمدیریت مواجه شده است.

کارخانه فوالد ما راحتتر میتوانستیم به بنادر نسل
سوم تبدیل شویم .واقعا چه باوری باعث شد که این
اتفاقبیفتد؟

هستند موضوع فاز دوم ترمینال بندر شهیدرجایی
اس�ت .به نظر ش�ما چرا این گره پ�س از یک دهه
درگیری هنوز نتوانس�ته جایگاه خود را پیدا کند.
ریشه این نزاع تاریخی چیست؟
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ذرهبین

همین شرکت ده سال پیش با اصرار من به ایران آمده بود.
من مدیر برنامهریزی و نایب رئیس هیئت مدیره تایدواتر
بودم .آن زمان س��ازمان بنادر از من پرسید این شرکت
ب��ه چه منظوری به ایران میآید؟ من گفتم برای اینکه
رقابت ایجاد کنیم .مدیرکل سازمان بنادر باور نمیکرد.
چون اهمیت شرکت  P.S.Aسنگاپور یکی هم آن است
که شما وقتی وارد این شرکت میشوید تصور میکنید
وارد کاخ سفید ش دهاید .این شرکت حدودا چهل ترمینال
بینالمللی در اروپا و آسیا و سنگاپور را مدیریت میکند.
چنین عظمتی را به ایران آوردیم .تقاضایی به این شرکت
داده بودیم که ما میخواهیم در بندر شهیدرجایی یک
رقابت آزاد ایجاد کنیم شما تمایل دارید که در این رقابت
مشارکت داشته باشید؟ آنها گفتند :اگر رقابت هست ما
آماده ایم .چند روز بعد قائم مقام  P.S.Aبه ایران آمد .ما
به اتفاق هم به سازمان بنادر و دریانوردی رفتیم .من به
مدیر وقت سازمان گفتم شما که گفتید اینها نمیآیند
ح��اال آمدند .گفت حاال بای��د چه کار کنیم؟ گفتم یک
حوضچه را به این شرکت بدهیم .برگشت به من گفت:
بعد دولت را چه کار کنیم؟ گفتم :ش��ما میخواهید در
یک مناقصه این حوضچه را بدهید .مجانی که نمیدهید.
شما حوضچه شماره دوم را مناقصه بینالمللی بگذارید.
آن زمان ش��رکت هاچینسون ،یک شرکت آلمانی بنام
یوروگیت آلمان و  P&Oانگلیس هم حضور داش��تند.
درواقع هیچکدام ش��رکتهای کوچکی نبودند .شرکت
 P.S.Aه��م وعده داده بود که  6میلیون  TEUکانتینر
منطقه را به بندر ش��هیدرجایی بیاورد .ام��ا در ازای آن
یک خواس��ته بیشتر نداش��ت و آن اینکه سازمان بنادر
و دریان��وردی فق��ط تصمیم بگیرد ک��ه میخواهد این
حوضچه را براساس معیارهای بینالمللی مناقصه برگزار
کند یا نه! البد میدانید که اهمیت و عظمت این کار چه
منافع و اهمیت برای اقتصاد بندری ایران دارد .االن بعد از
ده سال ما هنوز نتوانستیم ظرفیت بندرشهیدرجایی را به
 3میلیون  TEUبرسانیم .بنابراین این فرصت معتنمی
برای ایران بود .اما تصور میکنید که پاسخ سازمان بنادر
چه بود؟ گفتند :شما بروید با تایدواتر صحبت کنید .در
واقع شرکت  P.S.Aپیمانکار دست دوم تایدواتر شود.

وقتی در ایران
 18ساعت در
بندرشهیدرجایی
معطل میشوید و
در گوادر  4ساعت
معطلیدارید،
طبیعی است که
صاحبانکشتی
گوادر را ترجیح
واکنش شرکت  P.S.Aچه بود؟
دهند.صاحبان
گفت من دوبار به ایران آمدم و با همین موانع مواجه
کشتیخودشان شدم پس خداحافظ تا بعد .خب دیدیم که بعد از ده سال
هزینهفایده با بندر گوادر قرارداد بست .میدانید به چه دلیل با گوادر
قرارداد بست؟ چون از این به بعد ،ترافیک کشتیهایی
میکنند

نگر
آینده
شماره هفدهم  /بهمن 91

60

که میخواهند به بندر شهید رجایی بیایند باید از گوادر
اداره ش��ود.مدیریت  P.S.Aاز این به بعد تعیین کننده
است .ورود و خروج کشتی در بندر شهید رجایی دیگر
اقتصادی نیست .چون میزان راندمان بندر گوادر آنچنان
باال میرود که صاحب کشتی خودش به ایران نمیآید.
وقتی در ایران  18س��اعت در بندر شهیدرجایی معطل
میشوید و در گوادر  4ساعت معطلی دارید ،طبیعی است
که صاحبان کشتی گوادر را ترجیح دهند .ضمن اینکه
اساسا نیازی نیست که مدیریت بندر اجازه بدهد یا ندهد.
صاحبان کشتی خودشان هزینه فایده میکنند .متاسفانه
همین اتفاق در عراق هم در حال شکلگیری است .شما
پنج سال دیگر به همین پیشبینی من میرسید .نزدیک
امالقصر بندری احداث میکند که نزدیک  100پس��ت
اسکله دارد .بنابراین در آینده همین حد از بار هم از بندر
شهیدرجایی دریغ میشود.

چگونه بندری پررونق داشته باشیم؟
نقش بندر شهیدرجایی در چرخ ه حملونقل و اقتصاد كشور
با روند رو به رشد تجارت جهانی
کلیه بنادر پیشرفته جهان در
پی جذب س��هم بیش��تری از
حج م حملونقل منطقه خود
میباش��ند .تحول و تغییر در
نسلهای بنادر گواه این مطلب
محمدعلی اصل نیز میباش��د .بن��ادر از ابتداء
سعیدی پور شروع فعالیت خود تنها بستر
مشاور مدیر کل الزم را جهت تخلیه ،بارگیری و
اموربینالملل نگهداری کاال فراهم مینمودند
بنادر و دریانوردی که این نوع بنادر به بنادر نسل
هرمزگان اول مع��روف میباش��ند .اين
بنادر تنها واس��ط ه حملونقل
دريايي و حملونقل خش��كي بودهاند .اين بنادر معموال
سيستم اطالعاتي ،مكاتبات و مستندات همچنين رويهها
و آماره��اي مربوط به خود را بهره ب��رداري و در اختيار
دارند و توجهي به سازگاري آن با شرايط ديگر ذينفعان
و نيز تطابق آن نيازمنديها و خواس��تههاي مش��تريان
نداشته است .در اين بنادر مشتريان اصلي بنادر خطوط
كشتيراني بودهاند نه تجارت بينالملل لذا فعاليتهاي
بن��دري و دريايي ج��داي از زنجيره اقتص��اد و تجارت
بهصورت مستقل انجام ميشده است در نتيجه بهرهوري
پايين و حملونقل كاال با كندي صورت ميگرفته است.
با شروع دهه ش��صت میالدی و با تحوالت صنعتی در
کشورهای پیشرفته زمینه جهت ورود بنادر به نسل دوم
فراهم گرديد .بنادر نس��ل دوم عمدتاً بنادری بودند که
خ��ود را جهت پذیرش تولی��دات صنعتی و حملونقل
آنها مجهز ساختند .در اين مرحله كاركرد بنادر بهعنوان
مراكز خدماتي  ،صنعتي  ،تجاري و حملونقل تغيير پيدا
كرد .در بنادر نس��ل دوم خدمات ديگر فقط به كشتي و

كاال محدود نميشد بلكه بسياري از فعاليتهاي صنعتي با
نگرش توسعه اقتصاد در درون بنادر انجام مي پذيرفت.
بنادر نسل دوم به سمت پسكرانه و با صنايعي چون آهن،
فوالد ،آلومينيم ،پتروشيمي ،كاغذ ،چوب ،مواد شيميايي
و كليه فعاليتهاي كشاورزي و صنعتي توسعه پيدا كردند.
تحول عظیم بنادر عمدت��اً در اوایل دهه  80میالدی با
اوجگیری انقالب کانتینری آغاز گردید كه بنادر را از بنادر
نس��ل دوم به سوي بنادر نسل س��وم حركت داد .بنادر
نسل سوم نقش مهمي را در زنجيره حملونقل يكپارچه
با هدف تس��هيل فرايند تولي��د و توزيع بازي ميكنند.
بنادر نس��ل س��وم عالوه بر فراهم آوری بستر الزم برای
وظایف روتین و عمومی بنادر از جمله تخلیه و بارگیری،
زمین��ه را برای ایجاد ارزش افزوده بر کاال در درون خود
فراهم ساختند از جمله این فعالیتها میتوان به تخلیه و
بارگیری کانتینر ،پالیتزه کردن ،تسمه زدن ،بستهبندی،
بر چسب زدن ،توزین ،بسته بندی مجدد ،مونتاژ ،توزیع
،تفکیک و....اشاره کرد .
بنادر نسل سوم ضمن ارایه خدمات ارزش افزوده ،نقش
یک حلقه پویا در شبکه تولید و توزیع را بازی میكنند.
از ویژگیهای بنادر نسل سوم میتوان انبارهای تخصصی
جایگزین انبارهای چندمنظوره ،استفاده از جرثقیلهای
تخصصی ،ایجاد سه عنصر زیرساخت  ،روساخت و تبادل
الکترونیکی اطالعات ،بکارگیری تجهیزات مدرن ،دانش
و مهارت مدیریت و ش��بکه گسترده اطالعات ،تاسیس
صنایع سبک ویژه شرکتهای لجستیکی در محوطههای
بندری و  ...را نام برد .با توجه به رقابت موجود بین بنادر
جهت جذب هرچه بیشتر کشتی و کاال و تالش در جهت
تامین انتظارات خطوط کش��تیرانی ،بنادر نیز در تالش
هستند تا بتوانند با تامین موارد مذکور سهم بیشتری از 
حملونقل کاال را به خود اختصاص دهند.

حمل و نقل دريايي دركشور

موقعیت جغرافیایی ایران که از دو س��مت شمال
و جنوب به آبهای بینالمللی دسترس��ی دارد ،امکان
انجام مبادالت تجاری کش��ور را با استفاده از سیست م
حملونقل دریایی به س��هولت فراهم س��اخته و این
فرص��ت را به وجود آورده تا با بهره گیری از ارزانترین
شیوه حملونقل در جهان (حملونقل دریایی) بتواند
در جهت توسعه تجارت کاال و رشد و تداوم فعالیتهای
اقتصادی گام بردارد .با وجود بیش از  5700کیلومتر
مرز آبی در ش��مال و جنوب کشور که بیش از 3700
کلیومتر آن در جنوب و در مج��اورت آبهای آزاد قرار
دارد نق��ش و اهمیت سیس��ت م حملونقل دریایی در
بخش مبادالت تجاری با دیگر کشورها نسبت به سایر
سیس��تمها دوچندان گردیده اس��ت و در حال حاضر
طبق آمار 80درصد واردات و  90درصد صادرات کشور
از طریق این وجه از حملونقل (حمل و نقل دریایی)
انجام میگیرد كه ايران را به عنوان يك كشور دريايي
ب��ه جهان معرفي كرده اس��ت .در ح��ال حاضر دهها
بن��در تجاري كوچك و بزرگ درمرزهاي آبي كش��ور
وجود دارد كه 11بن��در عمده آن عبارتند از بندرامام
خميني ،خرمشهر ،آبادان ،بوش��هر ،چابهار ،اميرآباد،
انزلي ،نوشهر ،شهيد باهنر ،لنگه و بندر شهيد رجايي.
با توجه به ماموريتهاي س��ازمان بنادر و دريانوردي،
عمده وظايف بنادر در دو حوزه دريايي و مديريت بنادر
خالصه ميشود كه اين مسئوليتها با تمهيدات گسترده
و بهص��ورت نظاممند در تمامي بن��ادر و با هماهنگي
سازمان مركزي در حال پيگيري و اجراست .با عنايت
به روند رو به رش��د تجارت در جهان و حركت سريع
بنادر جهان در راس��تاي تجهيز و توسعه خود جهت
جذب سهم بيشتر از حملونقل دريايي ،سازمان بنادر
و دريانوردي كش��ور نیز طی ده س��ال اخیر تغییرات
چش��مگیری را در راستای توسعه و تجهیز بنادر خود
به مرحله اجرا گذاشته است  .بدون شک مهمترین و
فعالترین بندر کشور که به تنهایی بیش از  50درصد
ل حملونقل دریایی کشور را به خود اختصاص داده
ک
است بندر شهید رجایی میباشد.
پتانسيلها

چالش ها

شاخصه اصلی که
بندرشهیدرجایی
را از دیگر بنادر
کشورمتفاوت
ساخته است
ترمینالهای
اختصاصی
کانتینری است که
این بندر را در زمره
صد بندر کانتینری
برتر جهان قرار
داده است
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ب��ا توجه به موارد مطرح ش��ده جه��ت حضور بندر
شهيد رجايي بهعنوان يك سرمايه ملي در بازار رقابتي
و نيز پيشبرد چشمانداز ترسيم شده نياز به برنامهريزي
گس��ترده و تالشهاي بي وقفه دارد .در همين راستا در
ح��ال حاضر چالشهايي وجود دارد كه گريبانگير بندر
شهيد رجايي بوده و بهعنوان عوامل بازدارنده مانع تحقق
اهداف و برنامه پيشبيني شده ميباشد كه از جمله آنها
ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:
 -1عدم تكميل فاز دوم توسعه بندر شهيدرجايي و عدم
امكان بهرهگي��ري از حوضچههاي مربوطه درحالي كه
بنادر رقيب روزانه به توسعه زيرساختهاي خود افزوده و
با سرعت بسيار زياد بازار كانتينري موجود در منطقه را
به نفع خود جهت دادهاند.
 -2ناكافي و ناكارآمد بودن جادههاي مواصالتي به بندر كه
خود يكي از عوامل اصلي ترافيك جادهاي در مسير تردد
به مجتمع بندري شهيد رجايي بوده است كه در نهايت
سبب اختالل در چرخه اقتصاد كشور خواهد شد.
 -3استفاده ضعيف از پتانسيلهاي خط ريل در بندر و
مسيرهاي پسكرانهاي و عدم وجود قطار برنامهاي در بندر
ل حملونقل كاال از  /به
بگونهاي كه كمتر از 10درصد ك 
بندر شهيد رجايي از طريق ريل صورت ميگيرد .
 -4چالشهاي اپراتور اصلي بندر و تأثيرات تبعي آن كه
يكي از داليل آن امتناع خطوط كشتيراني بزرگ جهان
از جمله خط كشتيراني مرسك ( ) MAERSK Line
از اعزام ناوگان تجاري خود به بندر شهيد رجايي .
 -5عدم وجود يك نرمافزار جامع بندري جهت اتصال كليه
ذينفعان بندري به منظ��ور تبادل الكترونيكي اطالعات و
تسهيل تجارت ،چيزي كه بنادر پيشرفته دنيا سالهاست
از آن ب��ه بهترين نحو بهرهبرداري كرده و تمامي ذينفعان
را زير يك چتر با هم هماهنگ كرده بهگونهاي كه فرايند
ترخيص كاال را در بس��ياري از بن��ادر به كمتر از يك روز
رسانده است .

راهكارها

جهت برون رفت از اين چاش��ها و رونق بخش��يدن
به فعاليتهاي بندر شهيد رجايي كه يقينا دروازه اصلي
تبادل تجارتي كشور و توسعه اقتصادي است موارد ذيل
ميتواند كارآمد باشد:
 -1توس��عه فیزیکی بندر و تهيه ط��رح جامع محوطه
 2400هكتاري ش��مال غربی بندرش��هیدرجایی که از
ضروریترین اقدامات ممکن جهت فراهم آوری زمینه
فعالیتهای لجستکی و ارزش افزوده میباشد .با توجه به
چشمانداز فراروي بندر شهيدرجايي ،انتظار ميرود اين
محوطه  2400هكتاري به عنوان پارك لجستيك بندر
خدمات ارزش افزوده را به صورت گسترده ارائه نمايد.
 -2س��رعت بخش��ديدن به پروژه فاز  2توس��عه بندر
ش��هيد رجايي و تكميل يالهاي غربي و شرقي ترمينال
 2كانتينري مجتمع تا بتوان ضمن بهرهبرداري ،فاصله
ظرفيت عملياتي بندر را با رقيبان به حداقل برسانيم.
 -3اجرای فاز سوم توس��عه بندر و افزودن حداقل یک
حوضچه دیگر در پنج سال آينده به زیرساخت دریایی و
بندری جهت پذیرش نسلهای جدید کشتیها
 -4توسعه دریایی بندر به میزان حداقل چهار حوضچه
ديگ��ر جهت آمادهس��ازی بن��در به منظور گس��ترش
فعالیتهای بندری و دریایی در قالب يك طرح  20ساله
 -5توسعه جادههای مواصالتی به بندر و راهاندازی بزرگراه
ویژه مجتمع بندری شهیدرجایی جهت تسهیل ترافیک
 -6توس��عه زیر ساخت ریلی در خارج و داخل مجتمع
بندری جهت بهره برداری بهینه از زیر س��اخت راهآهن
موجود در بندر
 -7راهان��دازی س��امانه جامعه بندری و ایج��اد ارتباط
الکترونیکی بین ذینفعان بندر از طریق سامانه مذکور
 -8تهیه و عملیاتی سازی نرمافزارهای جامع تخصصی
در بندر و ایجاد مرکز داده پایدار ( )Data baseو قابل
اعتماد با فرآیند کاری الکترونیکی قابل قبول
 -9تسهیل و سادهسازی قوانین و مقررات بویژه در زمینه
رویهها و قوانین گمرکی در مجتمع بندری شهيد رجايي
 -10ایجاد تعرفههای رقابتی جهت جذب کشتیرانیهای
بزرگ جهان
 -11تسهیل قوانین و جذب هر چه بیشتر سرمایهگذاران
در زمینه توسعه بندر و خدمات وابسته
 -12تسهيل قوانين و فراهمآوري زيرساختها جهت توسعه
ترانزي��ت و بهرهبرداري از امتي��ازات آن با توجه به موقعيت
منحص��ر بهفرد كش��ور و وجود بازارهاي ه��دف در تمامي
مرزه��اي كش��ور (كش��ورهاي  ، CISافغانس��تان ،عراق و
تركيه).
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بندر شهید رجایی با در اختیار داشتن جدیدترین و
پیشرفتهترین تجهیزات و زیرساخت الزم برای پذیرش
بزرگترین کش��تیهای جهان ،به عنوان یک بندر چند
ت حملونقل انواع کاال از جمله فله خشک،
منظوره قابلی 
جنرال کارگو ،مواد و مشتقات نفتی و کاالهای کانتینر
را دارا میباش��د .شاخصه اصلی که بندر شهیدرجایی را
از دیگر بنادر کشور متفاوت ساخته است ترمینالهای
اختصاصی کانتینری اس��ت که این بندر را در زمره صد
بندر کانتینری برتر جهان قرار داده است .با نگاهی به روند
رو به رش��د جایگاه جهانی بندر شهید رجایی مالحظه
میگردد که این بندر رشد متوسط تقریبی  14درصد را
در چند ساله اخیر به ثبت رسانده است كه اين بندر را
در س��ال  2010ميالدي به رتبه  44در بين  100بندر
بزرگ كانتينري دنيا ارتقاء داده است .بیتردید بندرشهید
رجایی با پتانسیلهای منحصر به فرد خود بهعنوان یک
رقیب سرسخت برای بنادر منطقه به حساب میآید که
الزم اس��ت با یک برنامه درازمدت و هوشمندانه از این
پتانسیلها بهترین استفاده را برد .از جمله این پتانسیلها
میتوان به موارد ذیل اشاره کرد.

 -1قرار گرفتن در دهانه خلیج فارس ( نزدیکترین بندر
به تنگه هرمز)
 -2قرار گرفتن در کریدور شمال و جنوب
 -3قرار گرفتن در نزدیکی مس��یر خطوط کش��تیرانی
بزرگ دنيا
 -4نزدیکی به  14جزیره استراتژیک کشور
 -5قرار گرفتن در مرکزیت س��واحل جنوبی کشور که
دسترسی به تمامی نقاط کشور و همسایگان بدون مرز
دریایی را تسهیل نموده است .
 -6قرار گرفتن در استان هرمزگان با بیشترین مرز دریایی
استانهای کشور (بیش از  2200کیلومتر خط ساحلی )
 -7تجهيزات و زير س��اخت مدرن و پيش��رفته و عمق
رقابتي قابل مالحظه
 -8نيروي انساني مجرب و كارآمد با تحصيالت عاليه در
معتبر ترين دانشگاههاي بين المللي
در همین راس��تا بندر ش��هید رجایی نی��ز با تجهیزات
و زیرس��اختهاي م��درن و عم��ق قاب��ل قب��ول
حوضچههای عملیاتی خود را جهت ورود به بنادر نسل
سوم آماده ساخته است .اگر چه این اقدامات بسیار قابل
مالحظه و امکانات در بهترین شرایط خود قرار دارد ولی
با توجه به تجهیز بنادر رقیب و اقدامات انجام شده توسط
این بنادر الزم است توسعه و تجهیز بندر شهیدرجایی با
سرعت و شتاب بیشتری صورت پذیرد.

 -6عدم وجود فعاليتهاي ارزش افزوده در بندر كه خود
پيش زمينه اصلي ورود به بنادر نسل سوم و عامل اصلي
جذب كشتي و كانتينر به بندر است.
 -7نب��ود يك ط��رح جامع كاربري ب��راي محوطههاي
 2400هكتاري كه اخيرا ً به محوطههاي عملياتي بندر
شهيد رجايي الحاق پيدا كرده است.
 -8ع��دم وجود تعرفهه��اي رقابتي در بن��در در كليه
زمينههاي فعاليت ،تعرفههايي كه سالهاس��ت عليرغم
تحوالت ملي و جهاني و نيز افزايش هزينهها در تمامي
ابعاد همچنان دس��ت نخورده باقي ماندهاند و تغييرات
عمده اي نكردهاند.
 -9ع��دم بهرهبرداري بهينه از پتانس��يلهاي موجود در
زمينه ترانزيت كاال به كشورهاي همسايه
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با همه اینه��ا اما راهکارهای آیندهنگرانه برای جلوگیری
از قاچاق کاال چیس��ت؟ هرچند قاچاق یک پدیده اقتصادی
اس��ت ولی عوامل سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی نیز در بروز
آن دخیل هس��تند و لذا مبارزه و جلوگی��ری از قاچاق کاال
راهکارهای متعددی را میطلبد که در ادامه به تعدادی از این
راهکارها اشاره میشود:
-1نیازه��ای وارداتی کش��ور با انجام کارهای کارشناس��ی
مش��خص و با برقراری تس��هیالت الزم و اعمال تعرفههای
گمرکی منطقی تامین و برطرفشود.
-2موانع تولید در کش��ور رفع شود و با حمایتهای مالی از
تولیدکنندگان موجبات ارتقای سطح کیفی تولیدات داخلی
فراهم شود.
-3بیکاری با اتخاذ سیاستهای الزم خصوصا در نقاط مرزی
کاهش داده شود.
-4اوقات فراغت جوانان با گسترش اماکن ورزشی و تفریحی
س��الم و با حداقل هزینه پر شود و به سمت ایجاد محیطی
عاری از بزه حرکت شود .شکلدهی یک تیم فوتبال قدرتمند
در هریک از استانهای مرزی که موجبات نشاط جوانان آن
منطق��ه را فراهم کند تاثیر زی��ادی در ایجاد محیطی پاک
خواهد داشت.
-5به منظور استفاده بهینه از نیروهای موجود کنترل کننده
و کاهش هزینهه��ای مبارزه با قاچاق کاال ،نیروهای کنترل
کننده از جادههای کش��ور جم��عآوری و به جمع نیروهای
کنترل کننده مرزی اضافه شود زیرا زمانی که کاالیی قاچاق
به علت کمبود نیروهای کنترل کننده مرزی وارد کشور شود
نه تنها امکان مبارزه با آن در داخل کشور به حداقل خواهد

رس��ید بلکه آرامش و آسایش جامعه نیز فدای گرفتن یک
قاچاقچی خواهد شد.
-6نیروی محترم انتظامی پرس��نل رسمی خاص مبارزه با
قاچاق تربیت کند و با دادن آموزشهای الزمه و مستمر و با
تامین امکانات معیشتی و رفاهی امر مبارزه با قاچاق را پیش
ببرد و از به کارگیری پرس��نل وظیفه در این امر خودداری
کند.
-7پرسنل مستقر در مبادی ورودی و خروجی رسمی کشور
از لحاظ امکانات معیش��تی و رفاهی به نحو مطلوب تامین
ش��وند تا با آرامش خاطر وظیفه خطیر خود را انجام داده و
مورد وسوسه متخلفین قرار نگیرند.
-8مبادی ورودی و خروجی مجاز کش��ور به دس��تگاههای
ایکسری چمدانی و کامیونی مجهز شوند.
-9تبعیض بین واردکنندگان برطرف شود تا واردکنندگان در
شرایط مساوی به تجارت پرداخته و از انجام تخلف به منظور
رسیدن به شرایط مساوی خودداری کنند.
 -10در قوانین و مقررات ،بخش��نامهها و دستورالعملهای
مرتب��ط با واردات ،صادرات و ترانزیت ثبات ایجاد ش��ود و از
صدور دستورالعملها و بخشنامههای پیدرپی درخصوص
یک موضوع از س��وی گمرک ،بانک مرک��زی و دیگر دوایر
ذیربط پرهیز ش��ود .و در صورت لزوم اجرای این تغییر رویه
با اعالم فرصت زمانی س��ه ماهه و اطالعرسانی کافی انجام
پذیرد.
 -11نیروهای اطالعاتی در امر مبارزه با قاچاق تقویت شوند
و تمرکز بیشتر روی مبارزه با باندهای قاچاق بهجای مبارزه با
افراد خردهپا صورت گیرد.

 12حق الکشف از سیستم مبارزه با قاچاق کاال حذف شود.
حقالکشف از دو منظر موجب ضرر به نیروهای مبارزه کننده
در امر قاچاق است .یکی اینکه تامین نیازهای آنها متکی به
انجام عمل قاچاق میشود و یا به عبارت دیگر نیروهای مذکور
بایستی دست به دعا شوند تا قاچاقی انجام پذیرد تا آنها آ ن
را کش��ف نموده و از حمل وصول جرایم آن نیازهای خود را
تامین کنند(.تحقیرنیروها)دوماینکهباعثمیشودمسئولین
مربوطه با تمس��ک به آن به فکر تامین نیازهای این افراد به
صورت دایمی و مستمر نباشند .حق الکشف از طرف دیگر نیز
باعث به وجود آمدن مشکالت برای تجار و بازرگانان ،ترانزیت
کنندگان و سیستم حملونقل میشود زیرا نیروهای مبارزه با
قاچاق به امید کسب حقالکشف ناخواسته به هر محمولهای
با شک و تردید نگریسته و موجب کندی در عملیات تجارت و
حملونقل میشوند .لذا الزم است حقالکشف در امر مبارزه با
قاچاق حذف و نیروهای خدوم و مبارزهکننده به نحو شایسته
و پایدار و آبرومند تامین نیاز شوند.
 -13و از همه مهمتر آموزش اس��ت .فقدان آموزش الزم در
بس��یاری از نیروهای کنترل کننده باعث ش��ده کاالیی که
قاچاق نمیباشد ،قاچاق تلقی شود و لذا برای افرادی که سالم
کار میکنند نیز پرونده قاچاق تش��کیل شود و این افراد نیز
با صرف هزینه سنگین از خود دفاع نموده و پس از تبرئه با
دیگر رقبای خود در ش��رایط مساوی قرار نگرفته و متضرر
گردن��د و برای تامین هزینههای مذکور که به ناحق به آنها
تحمیل ش��ده از راههای خالف وارد شوند .لذا آموزش کلیه
دستاندرکاران امر مبارزه با قاچاق کاال از ضروریات امر مبارزه
با قاچاق است.

یکی از مهمترین
اثرات منفی قاچاق
کاال ،ضربه به
تولیدات داخلی و
صنعت و افزایش
آمار بیکاری در
جامعه است و این
امر خودبهخود
زمینهسازبسیاری
ازناهنجاریهای
اجتماعیاست
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بازار ،باعث افزایش سطح قیمتها و بروز فشارهای تورمی
خواهد شد و در نهایت دشواریهایی را به ویژه برای اقشار
آسیبپذیر جامعه در تأمین نیازهای اساسیشان تحمیل
میکند.
بنابراین مطابق آنچه ترسیم شد یکی از مهمترین اثرات
منف��ی قاچاق کاال ،ضربه به تولی��دات داخلی و صنعت و
افزای��ش آمار بیکاری در جامعه اس��ت و این امر خود به
خود زمینهساز بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی است.
بر اساس محاسبات و تحقیقات انجام شده ،به دلیل قاچاق
ساالنه سه میلیارد دالر کاال ،تولیدات صنعتی کشور هشت
درصد کاهش یافته اس��ت و چنین افت تولیدی ،بیش از
همه ،اثرات نامطلوب خود را بر سطح اشتغال نمایان کرده
است.
مبتنی بر یک تحقیق در دانشگاه عالمه طباطبایی به
ازای هر  ۱۵تا  ۳۰دالر قاچاق کاال ،یک ش��غل از دس��ت
میرود ،در حالی که برای ایجاد هر ش��غل حدود  ۱۰هزار
دالر س��رمایهگذاری الزم است .آسیب و زیانهای چنین
سیاس��تی ،تنها مح��دود به ورود آس��ان کاالهای قاچاق
نیس��ت ،بلکه قاچاقچیان از آنجا که سود فراوانی از ناحیه
گرانفروش��ی آنچ��ه وارد میکنند ،به دس��ت میآورند،
متقاضیان ارز گران قیمت خواهند بود ،چرا که هزینههای
ارز گران فروخته ش��ده به آنها از گران فروشی کاالهای
قاچاق شده به مردم تسویه میشود .البته نه تنها هزینهها
و درآمدها سربهسر میشود ،بلکه درآمدها از هزینهها نیز
پیش��ی گرفته و سود خوبی برای قاچاقچی همراه خواهد
داشت؛ به عبارتی ،هزینههای ناشی از این فعالیت ،افزون
بر از بین بردن تولید داخلی ،عامل ترغیب دولت به فروش
گران ارز به آنها شده و سبب کمیاب شدن ارز برای تولید

کنندگان داخلی میشود .نکته عجیب این است که ایران
با وجود داش��تن نزدیک هفت هزار و  ۸۰۰کیلومتر مرز،
تنها ۸۰گمرک دارد و این مس��لم اس��ت ک��ه این میزان
گمرک به هیچ وجه پاس��خگوی نظارت ب��ر قاچاق کاال
نمیتواند باش��د(.عمده مبادی ورودی قاچاق در کش��ور
اس��تانهای کردستان ،کرمانشاه ،بانه ،پیرانشهر و مریوان
است).
خالصه اینکه در بحث مربوط به قاچاق کاال در کشور
توجه به برخی آمار مهم است از جمله اینکه:
 در  9ماه ابتدای س��ال  ،90بیش از  750میلیارد تومانكاالی قاچاق کشف شده است.
 درس��ال  ،89ارزش پروندههای قضایی قاچاق کاال و ارز ۵۶۰میلی��ارد تومان بود ،در حالی که س��ال پیش از آن
این مبلغ  ۳۰۰میلیارد تومان بوده است .کل پروندههای
مرتبط با قاچاق در سال  ۱۳۸۸به میزان  ۳۴هزار و ۴۴۰
فقره بوده است که این رقم در سال  ۸۹به  ۳۴هزارو ۷۰۰
فقره رسیده است.
 ارزش پروندهه��ای کالن و بان��دی در س��ال ،۱۳۸۸162میلی��ارد تومان بوده که این رقم در س��ال  ۱۳۸۹به
 ۴۰۰میلیارد تومان افزایش داشته است.
 در ابتدای سال  ،90مسئوالن گمرک کشور در مصاحبهبا رس��انهها اعالم کردهبودند  20درص��د واردات در ایران
به صورت قاچاق انجام میش��ود که از این میزان قاچاق،
نزدی��ک  ۱۸درصد آن از مرز رس��می کش��ور ،جایی که
گم��رک در آن حضور دارد ،انجام میگی��رد و مابقی آن
از مرزهای غیر رسمی انجام میشود ( .ساالنه 16میلیارد
دالر کاالی قاچاق واردکشورمیشود که همگی اجناسی
غیراستاندارد،نامرغوب ،فاسد و مستهجن هستند).

حاال این آمار به دالیل زیر قابل توجه است:
 به دلیل قاچاق ساالنه س��ه میلیارد دالر کاال ،تولیداتصنعتی کش��ور هشت درصد کاهش یافته است و چنین
افت تولیدی ،بیش از همه ،اثرات نامطلوب خود را بر سطح
اشتغال نمایان کرده است.
 بنابر یک تحقیق در دانش��گاه عالمه طباطبایی به ازایهر  ۱۵تا  ۳۰دالر قاچاق کاال ،یک شغل از دست میرود،
در حالی که برای ایجاد هر ش��غل ح��دود  ۱۰هزار دالر
سرمایهگذاری الزم است.
 آمار نشان میدهد حجم کاالی قاچاق به کشور در سال 90کم نش��ده بوده ،اما به دلیل کنترل و نظارت بیش��تر
توزیع آن نسبت به سال  89کمتر ،اما پراکندگی آن بیشتر
بوده است.
عواق��ب قاچاق کاال ب��ه منظور اتخاذ سیاس��تهای
آیندهنگرانه چنین است:
 :1بروز فعالیتهای غیر قانونی تولیدی و عدم ثبت آنها در
حسابهایملی
 :2بروز اثرات نامطلوب بر آمار و اطالعات اقتصادی
:3عدم تحقق صحیح اهداف سیاس��تهای اتخاذ ش��ده
مختلف از سوی دولت (مختل شدن سیاستهای اجرایی
دولت)
 :4بروز اثرات منفی در بازار ارز کشور
 :5تضییع حقوق مصرف کننده
:6کاه��ش انگیزه جهت س��رمایهگذاری مولد اقتصادی و
خروج منافع در دسترس جامعه از چرخه اقتصاد مولد
:7بروز اثرات نامطلوب بر قیمتهای بازار داخلی و...
ولی پرسش بسیار س��اده که پاسخ به آن میتواند به
حل بس��یاری از معضالت در زمینه قاچاق کاال بیانجامد
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این اس��ت که :چرا برای کشوری که نزدیک به هفت هزار
و  ۸۰۰کیلومت��ر مرز دارد ،اجازه حضور گمرک در مرزها
داده نمیشود؟
با همه موارد ذکر شده حاال شاید زمان آن رسیده باشد
تا دالیل افزایش قاچاق کاال نیز برشمرده شود .درواقع برای
حل معضل قاچاق باید دالیل افزایش قاچاق در سالهای
اخیر را ریشه یابی کرد.
 :1شاید یکی از عوامل تش��دید قاچاق ،تثبیت نرخ ارز و
تورم داخلی باش��د ،زیرا که باعث شد شکاف قیمتهای
داخلی و خارجی بیشتر شده و در نتیجه منجر به افزایش
قاچاق کاال شود.
 :2پیچیده بودن مسیر واردات رسمی و درعین حال گران
شدن آن با توجه به باال رفتن نرخ ارز بازاری در کشور ،بر
وخامت اوضاع مبادالت بازرگانی کشور دامن زده است.
 :3نارس��ایی برخی قوانین از جمله قان��ون ترانزیت کاال
زمینهساز افزایش قاچاق در کشور.
:4وج��ود بازارچههای م��رزی و بازارچههای موقت نقش
موثری در حجم باالی قاچاق به کشور دارند.
 :5وجود بیکاری گسترده درنواحی مرزنشین و همچنین
از بین رفتن انگیزه و س��ود تولیدات در بخش کشاورزی،
صنعت و معدن با وجود عدم حمایت مکفی از سوی دولت،
موضوعی در خور توجه است که نمیشود به سادگی از آن
عبور کرد .با این وجود عالوه بر دالیل فوق میتوان:
 :6ب��اال بودن میل نهایی به مصرف کاالهای وارداتی را به
دلیل کیفیت باالتر آنها و کاهش اعتماد مصرف کنندگان
داخلی به کاالهای تولید ایران ،را نیز به موارد فوق اضافه
کرد.
و اما پیشنهادات برای رفع معضل قاچاق کاال:
ب وکار و تسهیل فضای قانونی کار
 :1اصالح فضای کس�� 
و فعالیت اقتصادی ( ،نه تنها موانع را از پیش روی فعاالن
اقتصادی برداش��ته بلکه قاچاق ،و بس��یاری از مشکالت
حاصل از تحریمها نیز حل خواهد شد).
 :2تدوین الیحه جامع مبارزه با قاچاق کاال وارز
:3تدوین طرحهای پش��تیبانی در زمینه تجارت داخلی و
خارجی
 :4تصویب سند راهبردی در افق  5ساله
 :5مدیریت مبادی ورودی و افزایش گذرگاههای رس��می
در مناطق مرزی وهمچنین اتخاذ قوانین نظارتی شدیدتر
و کارات��ری برای نظارت بر ورود و خروج کاالهای مختلف
در مناطق مرزی
 :6الکترونیکی کردن اسناد
 :7راهاندازی سامانه تجارت آسان
 :8سامانه ثبت و کنترل معافیتهای مالیاتی و ساماندهی
کارتهای بازرگانی
 :9ضرورت محاس��به و گنجاندن اطالعات مربوط به این
گروه از فعالیتهای اقتصادی در حسابهای ملی  .از آنجا
که بخش قابل توجه��ی از اطالعات مورد نیاز برای تهیه
حس��ابهای ملی به روش غیر مستقیم تهیه میشوند و
بنابراین پنهان کاری فعاالن اقتصادی تأثیر کمتری بر این
گ��روه از اطالعات مورد نیاز برای تهیه حس��ابهای ملی
میگذارد ،و میتوان ادعا کرد که حسابهای ملی کشورها
بخشی از این فعالیتها را پوشش میدهد.
* آمار و ارقام ارائه شده در این گزارش توسط
مسئوالن مربوطه در همایش بررسی روند اجرای مصوبات
اخیر دولت در زمینه مبارزه با قاچاق کاال و ارز مطرح
شده است.

کاالهای قاچاق
از مرزهای قانونی وارد میشوند
اقتصاد قاچاق در گفتوگو با محمد علیپور
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس
محمد علیپور سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس پیش از اینکه به خانه ملت
راه یابد دبیر کمیته مبارزه با قاچاق کاال در اس�تان آذربایجان غربی بوده اس�ت.
علیپور معتقد است دولت نه تنها ارادهای برای مبارزه با قاچاق ندارد بلکه از آن
به مثابه توجیهی برای ناکامیهای اقتصادی در دیگر حوزهها نظیر طرح هدفمندی
یارانهها هم استفاده میکند.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دلیل اینکه مجلس
نهم اقدامی جدی برای نظارت موثر بر نحوه کنترل و مقابله دولت با پدیده قاچاق
انجام نداده اس�ت را این میداند که آغاز کار این دوره مجلس همزمان با نوس�انات بازار ارز ،گرانیهای
شدید و بسیاری مشکالت دیگر بود که مساله قاچاق در مقایسه با آنها شاید از اهمیت کمتری برخوردار
بود .متن گفتوگوی ما با این نماینده مجلس پیش روی شما است.
در ابت�دا بفرمایید چرا میزان و حجم واقعی قاچاق
همیشه در هالهای از ابهام قرار داشته و بعد به این
نکته بپردازید که آیا ش�ما در مجلس نهم تاکنون
تالش�ی برای دسترس�ی به ارقام واقعی قاچاق در
کشور کردهاید؟

واقعیت این است که مساله قاچاق اساسا به گونهای
است که خیلی نمیتوان برآورد کرد و میزان واقعی حجم
آن را به دس��ت آورد .خوب اس��ت اشاره کنم که قبل از
اینکه نماینده مجلس بش��وم و به مجلس نهم راه پیدا
کنم در بخش مبارزه با قاچاق مشغول خدمت بودهام و
به خوبی این حوزه را میشناسم .بنابراین تخمین زدن
رقم واقعی قاچاق به نظرم امری تقریبا غیر ممکن است.
اما نکتهای که در مورد چند س��ال اخیر باید باید بگویم
این است که ارز با نرخ دولتی طی چند سال گذشته به
راحتی قابل تامین بود هرچند وجود برخی رانتها باعث
میش��د که این ارز در اختیار عدهای خاص قرار داشته
باش��د .اینکه ارز با نرخ دولتی به راحتی قابل دسترسی
بوده و باالخره ما شاهد واردات  60میلیارد دالری بودهایم
معنایش این است که خود به خود با این وضعیت جلوی
قاچاق گرفته ش��ده اس��ت .به بیان دیگر وقتی افرادی
میتوانستند کاالهای مورد نیاز کشور را از مجاری قانونی
وارد کشور کنند دیگر دلیلی نداشته که به سراغ راههای
غیر قانونی ،نامطمئن و هزینهبر بروند.
خب اگر اینطور باشد که شما میگویید چطور معاون
اجرایی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز حجم قاچاق
کشور در سال  89را نوزده میلیارد دالر عنوان کرد
که نس�بت به حجم کل واردات کشور واقعا میزان
باالیی است؟

این آماری که ارائه ش��ده مربوط به زمانی اس��ت که
هنوز طرح هدفمندی یارانهها اجرایی نش��ده بود و این
می��زان از قاچاق هم عمدتا مربوط به قاچاق س��وخت
میشد .اما در چند سال اخیر که قیمت حاملهای انرژی

اصالح شد قاچاق س��وخت از کشور ما تا حدود زیادی
کاهش یافت گرچه همچنان شاهد قاچاق گازوئیل بودیم
و متاسفانه هنوز هم این مساله ادامه دارد .اما به هر حال
با اجرایی شدن طرح هدفمندی یارانهها قاچاق سوخت
نسبت به قبل روندی کاهشی یافته است.
اما با توجه به افزایش شدیدی که در نرخ ارز در طول
یک سال گذشته ش�اهد بودهایم طرح هدفمندی
یارانهها هم به نوعی بی معنی ش�ده است و قیمت
بنزی�ن و دیگر حامله�ای انرژی ب�ه رقمی حتی
پایینت�ر از آنچه پیش از اج�رای طرح هدفمندی
یارانهها بود رسیده است...

بله من هم این مس��اله را قبول دارم اما این مس��ئله
اوال ب��ه دلیل افزایش قیمت س��وخت در بازار جهانی و
کشورهای منطقه است و دوما همانطور که شما گفتید
افزایش قیمت ارز هم در آن موثر بوده است .یعنی افزایش
قیمت دالر علت تامه بی معنا ش��دن طرح هدفمندی
یارانهها نبوده بلکه علتی اس��ت که بر این مساله افزوده
ش��ده و درواقع موجب تحریک انگیزهه��ا برای قاچاق
سوخت ش��ده است .بنابراین آن رقمی که مورد استناد
شما هست بیشتر مربوط به قاچاق سوخت آن هم قبل از
اجرایی شدن طرح هدفمندی یارانهها است.

اما االن با توجه به بی معنی شدن طرح هدفمندی
یارانهها دست کم در حوزه انرژی احتماال رقم قاچاق
باید چی�زی در حدود همان نوزده میلی�ارد دالر و
شاید هم بیشتر از آن باشد .درست است؟

بل��ه .اما در کل اعتقاد من این اس��ت که باید تجدید
نظری در قیمت حاملهای انرژی داشته باشیم .یعنی من
فکر میکنم هنوز جای آن هست که این قیمتها اصالح
شود و افزایش یابد .اما آنچه که سبب شد مجلس جلوی
اجرایی شدن فاز دوم طرح هدفمندی یارانه را بگیرد تورم،
افزایش شدید نقدینگی ،گرانیها و به طور کلی شوکی
بود که به اقتصاد کش��ور و جامعه ما وارد شده است .به

همی��ن دلیل ما در مجلس تصمیم گرفتی��م از اجرایی
شدن فاز دوم طرح هدفمندی یارانهها جلوگیری کنیم.
از طرف دیگر دولت هنوز هم مصمم اس��ت برای اجرای
فاز دوم طرح هدفمن��دی یارانهها به جای آنکه از تولید
حمایت کند ،پرداختهای نقدی به خانوارها را افزایش
دهد و به همین دلیل مجلس با آن مخالفت کرد .وگرنه
ما در مجلس اعتق��اد داریم که قیمت حاملهای انرژی
هنوز میتواند افزایش یابد و به قیمتی بیش از آنچه امروز
هست برسد اما الزمه آن به کارگیری سازوکار الزم نظیر
حمایت از بخشهای تولید داخلی اس��ت .یعنی درآمد
ناشی از اجرایی شدن این طرح به جای پرداخت مستقیم
به مردم باید صرف حمایت از صنعت و تولید ش��ود .اما
اراده دولت از افزایش قیمت حاملهای انرژی این اس��ت
که بتواند از این راه پولی در بیاورد و آن را مانند روش��ی
که در این مدت به کار گرفته و انتقادات زیادی هم به آن
هس��ت باز هم به صورت نقدینگی به جیب مردم بریزد.
من معتقدم طرح هدفمندی یارانهها اقدام خوبی بود اما
متاسفانه با اجرای نامناسب آن را زیر سئوال بردیم.
االن که فعال اجرای فاز دوم این طرح متوقف ش�ده
ام�ا همانطور که خودت�ان هم قب�ول کردید طرح
هدفمن�دی یارانهها در خص�وص حاملهای انرژی
بی معنی ش�ده و دوباره بحث قاچاق بنزین و دیگر
س�وختها مطرح شده اس�ت .آیا شما در مجلس
طرحی برای مقابله با این مساله دارید و اصال کاری
برای جلوگیری از قاچاق سوخت انجام دادهاید؟

ببینید اینطور نیست که مجلس برای کوتاهمدت اقدام
به تصویب قانون کند.عمدتا این مساله مربوط به دولت
و نهادهای اجرایی میشود .به همین دلیل اگر دولت و
نهادهای اجرایی احساس کنند که برای کنترل قاچاق
نیازمند قوانین جدیدی هس��تند باید برای ارائه الیحه
به مجلس اقدام کنند .مجلس هم برای تامین و تجهیز
دس��تگاههای اجرایی از هیچ کوششی فروگذار نخواهد
کرد و هر قانونی را که الزم باش��د به تصویب میرساند.
بنابراین مهم این اس��ت که اول اراده از طرف نهادهای
اجرایی وجود داشته باشد.

ام�ا به هر ح�ال مجل�س دارای ش�ان نظارتی هم
هس�ت .وقتی در ح�وزه قاچاق حامله�ای انرژی
نگرانی ش�دیدی در وضعیت فعلی وج�ود دارد آیا
مجلس نباید دست به کار شود؟ و تنها باید به این
بسنده کند که هر وقت دولت قانون خواست برایش
تصویب کند؟ یعنی واقعا هیچ سازوکار نظارتی برای
جلوگیری از تخلفات نهادهای اجرایی و اهمال آنها
در مورد تجارت ناسالم وجود ندارد؟

ببینید م��ا به هر حال ی��ک کارهایی هم میکنیم.
خیلی وقتها ما ط��رح دوفوریتی به صحن میآوریم و
آن را تصویب میکنیم اما دولت میگوید مس��ئول اجرا
من هستم.حرف شما درس��ت است و ما هم مسئوالن
را به چالش میکش��یم ،از آنها سئوال میکنیم و تذکر
میدهیم.مجلس وظیفه نظ��ارت دارد و به نظر من هم
مجلس نه��م تا جایی که دولتم��ردان تمکین کردهاند
اقدامات نس��بتا خوبی انجام داده اما واقعیت این اس��ت
که این مساله در خیلی جاها توسط دولت نادیده گرفته
شده است .توجه داشته باشید که اگر بهترین قانون هم
نوش��ته شود اما در صورتی که در اجرا ،آن قانون مبنا و
مالک عمل ق��رار نگیرد هیچ تاثیر و فایدهای نمیتواند
داشته باشد.

االن در خصوص قاچاق حاملهای انرژی مجلس چه
اقدامی کرده که م�ورد توجه و یا بیتوجهی دولت
قرار گرفته باشد؟

قانون مبارزه با قاچاق کاال را مجلس شورای اسالمی
در اواخر دوره هشتم تصویب کرد .بنابراین تا جایی که
مربوط به مجلس میشده این کار انجام شده است.

بل�ه .مجلس هش�تم در آخرین هفت�ه کاری خود
گزارش�ی  20صفحهای ه�م از تحقیق و تفحص در
مورد قاچاق منتشر و تاکید میکند که مقدار بسیار
کمی از حجم قاچاق واقعی کشف میشود و عناصر
اصلی قاچاق در حاش�یهای نس�بتا امن قرار دارد.
حاال ب�ا توجه به اینکه بیش از هفت ماه اس�ت که
از آغاز کار مجلس نهم گذشته آیا پیگیری خاصی
برای گزارشی که اعالم شد و قانونی که به تصویب
رسانده داشته است؟

همانطور که میدانید شروع کار مجلس نهم مقارن
ب��ا تنگناهای اقتصادی ،نوس��انات ارز ،برخی کمبودها،
گرانیها و مسائل و مشکالت بسیار کالن اقتصادی بود.
عمده کارهایی هم که مجلس نهم در بخش اقتصاد انجام
داده از قبیل س��ئوال از وزیر در همین راستا بوده است.
حاال قاچاق کاال هم مساله مهمی است و من قبول دارم
که جا دارد از آقایان سئوال کنیم ،دستگاههای اجرایی را
به چالش بکشیم و از آنها بخواهیم که پاسخگو باشند .من
این مس��اله را کامال قبول دارم اما واقعا ارادهای در دولت
وجود ندارد .متاسفانه دولت از کارهای اساسی نظیر بحث
اش��تغال ،گرانی و خیلی از مهمترین مسائل اقتصادی
غافل ش��ده و این مسائل مهم و اساسی اقتصاد انگار در
دولت به بوته فراموش��ی س��پرده شده است و متاسفانه
دولت تمام تمرکز خود را بر انتخابات ،جابجاییهای وزرا
و مدیران و مس��ائلی از این دس��ت قرار داده است .این
درحالی اس��ت که توقع از کسانی که خودشان مجری
هستند و باالخره امکانات اجرایی کشور را در دست دارند
بیشتر است و انتظار میرود که مسئوالن اجرایی کشور
نس��بت به این مسائل اساسی بیتوجه نباشند .بنابراین
در خصوص اینکه ما باید از مس��ئوالن دولتی بخواهیم
که نس��بت به معضالت اقتصادی کشور از جمله مساله
قاچاق پاسخگو باشند حق با شما است اما واقعیت امر این
است که متاسفانه در دولت موجود ارادهای برای مبارزه
با قاچاق و پرداختن به مس��ائل مهمتر از آن در اقتصاد
وجود ندارد.

یعنی ش�ما معتقدی�د که االن معضلات مهمتری
در اقتص�اد وجود دارد ک�ه در دولت برای حل آنها
ارادهای وج�ود ن�دارد بنابراین مس�اله قاچاق نیز
همچنان الینحل مانده است؟

بله .همینطور اس��ت .به نظر من مبارزه با قاچاق در
حال حاضر تحت الشعاع مسائل مهمتر قرار گرفته است.
یعنی هم ارادهای از ط��رف دولت برای مبارزه با قاچاق
وجود ندارد و هم این مس��اله تحت الشعاع معضالت و
مشکالت مهمتر اقتصادی قرار گرفته است.

البته کارشناسان معتقدند که مساله قاچاق یکی از
ریشهایترین معضالت اقتصاد ما است و حتی بحث
اش�تغال را هم که شما به آن اشاره میکنید خیلی
میتواند متاثر از وضعیت قاچاق باشد و آیندهنگری
برای بهبود وضعیت اقتص�ادی ما از راه تدبیر برای
مبارزه با قاچاق ممکن خواهد شد؟

درست است ولی حرف من این است که دولت تمام

تالش خود را بر مس��ائل سیاسی متمرکز کرده و عزمی
برای حل مسائل اقتصادی از جمله همین مساله مبارزه
با قاچاق کاال ندارد .خب وقتی قاچاق رونق داشته باشد
تولید داخلی با مش��کل مواجه خواهد ش��د و همانطور
که ش��ما هم اشاره کردید این مساله باعث افزایش نرخ
بیکاری میشود چرا که ما اساسا با واردات فرصت شغلی
را در اختی��ار دیگران ق��رار میدهیم و قاچاق هم نوعی
واردات غیر قانونی و زیرزمینی است .این در حالی است
که خیلی از کاالهایی که به صورت قاچاق وارد کش��ور
میشود امکان تولید آن در داخل واقعا وجود دارد.

معاون ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز چندی پیش
در اظهاراتی از حمایت برخ�ی افراد در بدنه دولت
از عرضه کااله�ای خارجی و تقلبی به دلیل وجود
منافعش�ان خبر داد .آیا شما در مورد سخنان این
مقام رسمی تحقیق و تفحصی در مجلس کردید؟

ببینی��د همانطور که عرض ک��ردم  60میلیارد دالر
از خزانه کش��ور در سال صرف واردات کاالهای خارجی
میشود .یکی از سئواالت ما در مجلس اصال همین است
که با این  60میلیارد دالر چه کاالهایی خریداری شده
و آن را در اختیار چه کس��انی قرار دادهاند .این مس��اله
ب��ه نظر من از قاچاق هم مهمتر اس��ت .به هرحال باید
مشخص شود که این حجم از ارز واقعا صرف چه کاری
ش��ده است؟ با آن چه کاالهایی وارد کشور شده و شاید
هم به این میزان واقعا کاال وارد کشور نشده باشد .به این
معنا که ممکن است در خیلی از جاها سندسازیهایی
ش��ده و اصال کاالیی وارد نش��ده باشد .من فکر میکنم
مس��اله قاچاق اساس��ا به نوعی توجیه برای دولتمردان
تبدیل شده و آنها برای توجیه طرح هدفمندی یارانهها
آن هم به شیوهای که آن را اجرایی کردند میگویند اگر
این کار را انجام ندهند موجب افزایش قاچاق میش��ود.
اینکه میگویم در دولت اردهای برای حل مسائل نیست
چه بسا در برخی جاها اراده تعمدی وجود دارد برای حل
نشدن مسائل تا بتوانند در توجیه را همچنان برای
خود باز نگه دارند .یعنی مسالهای مانند قاچاق
و امث��ال آن کارکرد توجیه برای ناکامیها و بی
توفیقیهای دولت در س��ایر حوزههای اقتصادی
شده اس��ت .نکته دیگری که در مورد قاچاق الزم
میدان��م به آن اش��اره کنم اینکه م��ا در خصوص
تجارت دارای مرزهای قانونی و مرزهای غیر قانونی
هستیم .مرزهای قانونی ما همان گمرکها ،بازارچهها
و از این قبیل اس��ت .اما از طرف دیگر دارای مرزهای
غیر قانونی هستیم که افراد از کوهستانها ،دهکورهها
و درهها رد شوند و اقدام به وارد یا خارج کردن کاالهایی
به صورت غیر قانونی کنند که همان قاچاق است .اما االن
اتفاقی که میافتد این است که خیلی از کاالهای قاچاق
در حال حاضر از مرزهای قانونی ما وارد میشوند.
و این مس�اله مس�تلزم هماهنگی با دستگاههای
اجرایی است؟

تجارت غیر رسمی که همان قاچاق باشد به هر حال
سودآور اس��ت .یعنی فردی میآید در دستگاهها تولید
فساد میکند و برخی افراد نهادهای اجرایی را اجیر خود
میکند تا بتواند به این فعالیت پر س��ود اما غیر قانونی
بپردازد .بنابراین هماهنگی ،تبانی ،رش��وه و اجیر کردن
کارهایی اس��ت که متاسفانه انجام میش��ود و امروز ما
شاهد هستیم که بسیاری از کاالها از مرزهای قانونی ما
به صورت قاچاق وارد کشور میشوند.

مسالهقاچاق
اساسا به نوعی
توجیه برای
دولتمردانتبدیل
شده و آنها برای
توجیه طرح
هدفمندییارانهها
آن هم به شیوهای
که آن را اجرایی
کردندمیگویند
اگر این کار را انجام
ندهندموجب
افزایش قاچاق
میشود

تجربه یک کارآفرین

بوکار
اخالق کس 

ایده مهمتر از تخصص است

بوکار درگفتوگو با حسن ورشوچی کارآفرین نمونه
اخالق و تجربه کس 
امید ایرانمهر 40 :سال است که عضو اتاق بازرگانی تهران است .با نیم قرن
س�ابقۀ فعالیت در فضای کسبوکار هنوز هم س�ختکوش است و امیدوار.
حس�ن ورشوچی سال  1325در محله ش�اپور تهران متولد شد .پدرش به
کار آزاد اش�تغال داش�ت و مادرش خانهدار بود .دوران تحصیالت مقدماتی
را در مدارس جعفری اسلامی و ریاضی گذراند و در  13س�الگی به همراه
کار اقتصادی را از کجا آغاز کردید؟

 14 ،13ساله بودم که اولین کسب درآمد شخصیام
را راه انداختم .قلکم را شکس��تم ،از پدر و مادرم کمک
گرفتم و واحدی به اسم «جوجک» را بنیان گذاشتم.
پدربزرگم باغچهای  1700متری در داوودیه داشت .با
پولی که جمعآوری کرده بودم دو ماشین جوجهکشی
نفتی خریدم ،در زیرزمین نصب کردم  ،سیم توری در
انتهای باغ کش��یدم و تعدادی مرغ تخمگذار خریدم و
این ش��د آغاز کار در جوجک .آگهی کردم که تحویل
مرغ و تخمم��رغ درب منزل .ای��ن را روی کاغذی به
همراه ش��ماره خانهمان نوش��ته بودم چاپ کردم و در
محلههای اطراف پخش کردم .دوچرخهای داشتم .روی
آن سبدی نصب کرده بودم و سفارشات را به وسیله آن

خانوادهاش به محله داوودیه تهران نقل مکان کرد و دوره دبیرس�تان را در
دبیرستانهای فردوسی قلهک و رشدیه به اتمام رساند .از همان کودکی به
انجام فعالیت های غیر تحصیلی عالقه نشان داد و با کمک خانواده نخستین
تجارت شخصیاش را در نوجوانی بنیان گذاشت .گفتوگوی ما از همینجا
آغاز میشود ،از نخستین تجربه کار.

به مش��تریان میرساندم .من در جریان این کار اولین
فعالیت اش��تغالآفرینی زندگیام را به وجود آوردم و
پس��ر باغبان را به عنوان پیک استخدام کردم .خاطرم
هست کارم که گرفت از محلههای آنطرفتر ،سفارش
یبُرید،
مرغ میدادند ،مرغ را به قصاب میدادیم ،سر م 
در پاکت میگذاش��ت و به وسیلۀ دوچرخه به مقصد
میرساندیم.
پس از همان کودکی استقالل مالی پیدا کردید.

بله .و این احس��اس استقالل مالی ،بسیار احساس
ش��یرینی بود .یعنی در عین حال که در یک خانواده
متوس��ط زندگی میک��ردم واقعاً این اس��تقالل مالی
آنچنان اعتماد به نفس��ی در آن سن و سال به من داد
که فوقالعاده بود .جوجک دو س��ه س��الی به فعالیت

ادامه داد و اواخر مشتریان ثابتی هم پیدا کرده بود .تا
اینکه متاسفانه یک اتفاق خیلی تلخ رخ داد .یک شب
که خوابیدیم و صبح از خواب بیدار ش��دیم دیدیم در
کورههای نفتی سیستم گرمایشی ماشین جوجهکشی
فتیلهها باال کشیده و اکثر جوجهها را تلف کرده است .یا
خفه شده و یا نیمه جان بودند .ضربه بسیار وحشتناکی
بود .بسیار تلخ ،آنقدر که مجبور شدم به کلی این کار
را کنار بگذارم.
بع�د از جوجک چه کردید؟ باز ه�م به حضور در
عرصه تجارت ادامه دادید ،یا...

اینطور بگویم که به قول رایج؛ از زمانی که خودم را
شناختم در فضاهای مختلف کسبوکار فعال بودم و به
اینجا خاتمه پیدا نکرد .بعد از اینکه این داستان اتفاق

افتاد باز هم در مقاطع مختلف با توجه به توان و سن و
سال و تجربه ،ایجاد اشتغال میکردم .در اوقات فراغت
از تحصیلم ،کار میتراشیدم و آرام نمیماندم .بعد از این
داستان کار جوجهکشی و مرغداری متوقف شد و رفتم
سراغ کارهای حقوقبگیری به شکلهای مختلف.
مث� ً
لا مدتی در ش��رکت تی.دی بازاری��اب بودم و
فیکساتور اِلنت پخش میکردم .سوم ،چهارم دبیرستان
بودم .بعدازظهرها که از مدرسه میآمدم ،کیف مدرسه
را کنار میگذاشتم .کیف دیگری برمیداشتم که در آن
لن ِت بود .راه میافتادم در آرایشگاههای
 12فیکساتور ا ِ 
زنان��ه و روزی  10تا  12تا از اینها را میفروختم و از
فروش هر کدام  10تا  15ریال عایدم میشد 15 .ریال
برای یک بچه دبیرستانی خیلی پول بود.

بسیار زیادی به حساب میآمد .تصورش را بکنید که
من س��اعت  7صبح از آنجا بیرون میآمدم و ساعت 8
در دانشگاه کالس داشتم .اما برایم مهم نبود .همیشه
احساس میکردم انرژی نهفتهای در وجودم هست که
میتوانم از آن بهره ببرم .این سرمشقی بوده که همیشه
برای بچههایم نیز داشتهام .آنها هم وقتی در انگلیس
درس میخواندن��د تنها یک مق��رری در حد خورد و
خوراک داش��تند و برای تأمین هزینههای بیشتر کار
میکردند و در همین شرایط هم هر دوی آنها تا مقطع
 PhDبه تحصیل ادامه دادند.
اما همان یکسال کار در هتل تأثیر بد خود را روی
من گذاشت .یادم هست نیمه شبها برای اینکه بتوانم
چشمهایم را باز نگه دارم در پارکینگ هتل به صورتم
برف میمالیدم .دانشجوی ممتازی بودم اما کار در هتل
و بیخوابیها باعث افت تحصیلیام شد ،اما من ادامه
میدادم تا اینکه دچار تش��نج ش��دم .پدربزرگم وقتی
وضعیتم را دید کمکم کرد .تمام بدهیام را داد و کمک
کرد بتوانم درسم را تمام کنم.

به دانشگاه که رفتید هم فعالیت اقتصادی را ادامه
دادید؟

در دوران دانشگاه با همسرم که همکالسم بود آشنا
شدم و ازدواج کردیم .ایشان هم درسشان را ادامه دادند
و در رش��ته اقتصاد با درجه فوق لیس��انس از دانشگاه
ملی فارغ التحصیل شدند و سالها به عنوان کارشناس
اقتص��ادی در وزارت اقتص��اد آن زمان و بانک صنعت
و معدن مش��غول بودند .اولین ش��رکتمان را در سال
آخر دوره لیس��انس به ثبت رساندیم .نام این شرکت

سرمایه اولیه خرید اینها را از کجا میآوردید؟

نداشتم .امانت میدادند .ویزیتور بودم.

پورسانتمیگرفتید؟

بله.

بعد از آن چه کردید؟

هرچ��ه فکرش را بکنید .از ویزیت��وری در کارهای
مختلف تا داللی بیمۀ عمر!

بعد از اتمام دانشگاه چه کردید؟ فعالیت اقتصادی
تازهای راه انداختید؟

خانوادگی «مِدیسِ ��رو» بود و کارش واردات ،توزیع و
نگهداری تجهیزات پزشکی 10 .نفر تکنسین استخدام
ک��رده بودیم تا ع�لاوه بر فروش تجهیزات پزش��کی،
خدمات پس از فروش هم داشته باشیم .با بیمارستانها
و مراکز درمانی قرارداد میبستیم و دستگاههایشان را
سرویس میکردیم.
چه شد که تصمیم گرفتید از ایران بروید؟

دانش��گاه که تمام شد فعالیت در شرکت خودمان
را پی گرفتیم و بعد از آن با ش��رکت سِ رسکو واردات
تجهیزات بیمارستانی را ادامه دادیم .اما بعد از انقالب
و به دنبال ش��روع جنگ ،شرایط تغییر کرد .به علت
یکس��ری از نامالیم��ات و دگرگ��ون ش��دن وضعیت
اقتصادی ،ش��رایط برای کار س��خت ش��د .از یک سو
فس��ادی در بخش تجارت غالب شده بود که در کنار
تف��اوت نرخ ارز برای من ِواردکننده آزاردهنده بود و از
طرف دیگر نگرانی برای آینده بچهها داش��تیم و این
باعث ش��د که س��ال  63 ،62ایران را ترک کنیم و به
بریتانیا برویم.
اما چند سال بعد تصمیم به بازگشت گرفتید.

بله ،در س��ال  .71این زمانی بود که بچهها دیگر از
آب و گل درآمده بودند و دیدیم دیگر وجود ما در آنجا
ضرورتی ندارد .این بود که برگشتیم.

در دانش��گاه هم اقتصاد خواندم .دانش��گاه شهید
بهش��تی که آن زمان دانش��گاه ملی میگفتند .اوایل
بعد از یک عمر کار با همۀ تجربیاتی که در جوانی
دوران دانش��جویی مدتی در اتحادیه صنف عطاران و
سقطفروشان مشغول بودم .سال  1347پیکان خریدم.
کس��ب کرده بودم میخواس��تم به کش��ورم برگردم
ِ
دست خالی باشم.
اما نمیخواستم در این بازگش��ت
دومین سالی بود که پیکان به بازار آمده بود 6 .هزار و
تصمیم گرفت��م به دنبال یک کارآفرینی
اندی پسانداز داشتم ،پیش قسطی داده
بحران و مقابله با آن
مبنی بر ن��وآوری قابل توجهتر بروم .این
بودم و ماهی  271تومان و  3ریال س��فته
در طول سالها فعالیت در این عرصه ،آیا به طور مشخص با بحران بزرگی مواجه
به عنوان اقس��اط این ماشین امضا کرده
بود که قبل از اینکه از انگلیس برگردیم،
شدید که به خاطرتان مانده باشد؟ در مقابل آن چه واکنشی نشان دادید؟
بودم .یعنی  2713ری��ال .آن روزها صبح
مرتب دنبال س��وژهها و ایدههای جدید
بله .بزرگترین بحرانی که با آن مواجه ش��دیم چند س��ال قبل آلودگی در محیط
میگش��تم .در همین حین ب��ود که به
ساعت  8به دانشگاه میرفتم .یک کالس
بخشی از گلخانهها بود .متأسفانه تلفات بسیار زیادی داشتیم و خودمان مجبور شدیم
خب��ری برخوردم .خبر این ب��ود که  3و
 2ساعته را میگذراندم .بالفاصله با ماشین
 70000نهال را آتش بزنیم که ضربه سختی بود .این نهالها هر کدام چندسال برای
نیم میلیون نخل در جریان جنگ ایران
از اوین به چهارراه گلوبندک میرفتم .آن
تهیه زمان میبرند و شما خودتان محاسبه کنید که از بین بردنشان چه زیان بزرگی
و عراق سوخته و تکثیر نهال خرما برای
زمان طی این مس��یر طولی نمیکش��ید.
متوجه ش��رکت کرد .جز این ما در چند مقطع با بحرانهای اقتصادی مواجه بودیم
بازسازی نخلستانها با روش سنتی تقریباً
 20دقیق��ه ،یا نهایتاً  25دقیقه راه بود .در
که آخرینش همین حاالست .در بخش صادرات به خاطر تحریم مشکالتی داریم که
کارهایم
تعاونی اتحادیه مدیر فروش بودم.
غیرممکن است .همزمان با شنیدن این
مختص ما نیس��ت .از جمله مش��کالتی که بر سر راه نقل و انتقال پول به وجود آمده
خبر به یک فنآوری جدید در انگلستان
تا
زدم.
ی
را انجام میدادم .فاکتورهایم را م
اس��ت .این مشکل در واردات مواد اولیه ،بیش��تر به چشم میآید چون ما بسیاری از
برخ��وردم که یک��ی از ش��اخههای علم
به
کردم
ی
ساعت  2بعدازظهر که حرکت م
هورمونها ،ویتامینها و کمپوستهای مورد نیازمان را از اروپا وارد میکنیم و گاهی
انتخاب
جوری
سمت دانشگاه .واحدهایم را
بیوتکنولوژی گیاهی ب��ود .تکنولوژیای
تأخیر در رسیدن این اقالم شرکت را با مشکالت جدی مواجه میکند .جز اینها سایر
که میتوانست به حل این معضل بزرگ
داشته
کارم
برای
میکردم که بتوانم وقت
مواد شیمیایی ،لوازم مورد نیاز آزمایشگاه و لوازم مصرفی و غیرمصرفی آزمایشگاه هم
کمک کند.
هم
کنم،
اداره
را
دانشگاهم
باش��م .که هم
هستند که تهیه هر یک به نحوی دچار مشکل شده است.
کارم را.
کسی این تکنولوژی را به شما معرفی
بعد از اتحادیه ،کاری در هتل هیلتون
کرد یا خودتان...
پیدا کردم .کاری که درآمدش بس��یار باال
بله ،خبر را اتفاقی از دوس��تی شنیده
بود اما ش��رایط سختی داش��ت .من آنجا
بودم .بعد که دنب��ال کردم ،فهمیدم که
صندوقدار [حس��ابدار] شیفت شب بودم
چنین تکنولوژیای در انگلس��تان وجود
و س��اعت کارم از  11ش��ب تا  7صبح .اما
دارد .وقتی که من برای کسب اطالعات
مسئله اصلی این بود که اگر مسئولین هتل
بیش��تر در این مورد به ایران آمدم .هفته
دوم ورودم به ایران مورد دعوت وزیر وقت
تنها یکبار ما را در حالت خواب میدیدند،
کشاورزی قرار گرفتم .این طرح آنقدر مهم
حتماً اخراج میش��دیم .بنابراین ش��رایط
بود و آنقدر مس��ئله برای دولت اهمیت
سختی بود اما فکر میکنم درآمدم 1400
داشت که به محض طرح موضوع استقبال
زمان خود پول
یا  1500تومان بود که در ِ
بله ،بازگشتی که با ارایه یک ایدۀ نو همراه بود .این
ایده از کجا آمد؟

شد .آن موقع زمان ریاست جمهوری آقای رفسنجانی
بود و آقای دکتر کالنتری هم وزیر کشاورزی بود .اینها
پیگیر شدند و تشویق کردند .خودشان قب ً
ال سعی کرده
بودند که این تکنولوژی را به ایران بیاورند و موفق نشده
بودند .حاال میگفتند که اگر شما بتوانید این تکنولوژی
را بیاورید ما همهجور همکاری میکنیم .وام میدهیم،
زمین میدهیم ،پشتیبانی میکنیم و  ...من هم همیشه
در زندگیام آدمی ب��ودهام که وقتی تصمیمی بگیرم
دیگر گرفتهام .یعنی به هر قیمتی که شده باید انجام
شود .به هیچ عنوان در فرهنگ و مخیلۀ من این نیست
که کسی بخواهد کاری را انجام دهد و موفق نشود .مگر
این که کار ،کار خالفی باشد .وگرنه کاری که اصول و
منطقی داشته باشد ،باید انجام شود .دلیلی ندارد نشود.
من دو س��ال تمام با شرکت انگلیس��ی  IPLکه این
تکنولوژی را در اختیار داشت ،کلنجار رفتم تا باالخره
بعد از دو س��ال قبول کردند که در قالب یک شرکت
مختلط در ایران با ما همکاری کنند .یعنی یک شرکت
ایرانی که من باشم ،با یک شرکت انگلیسی.
پس شما یک شرکت دیگر تاسیس کردید ،این بار
در حوزه کشاورزی...

بله ،ما ش��رکتی تاس��یس کردیم با عنوان شرکت
«کشت و صنعت رعنا» .آنها هم که شرکت «»IPL
بودند .با هم ش��ریک شدیم و ش��رکت «کشت بافت
گیاهی ایران» را به وجود آوردیم.
این کش�ت و صنعت رعن�ا را خودتان به تنهایی
تاسیسکردید؟

نه .کار خانوادگی بود .من و همسرم ،خواهر همسرم و
بچهها که به آنها هم سهم دادیم 97 .درصد خانوادهایم،
 3درصد ه��م رفقایی که در زمینههای مختلف به ما
کمک کردند.

ش�ما ک�ه خودت�ان تخص�ص نداش�تید ،چطور
توانستید شرکتی در زمینۀ بیوتکنولوژی گیاهی
تاسیسکنید؟

نگر
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وقتی قرار ش��د این تکنولوژی را ب��ه ایران بیاورم،
ش��رکت  IPLی��ک کارش��ناس انگلیس��ی ب��ه نام
 JohnSpurrرا ب��ه عنوان مدیر پ��روژه تعیین کرد.
او س��الی چند ماه به ایران سفر میکرد .یعنی مرتب
برای��ش ویزا میگرفتیم ،به اینج��ا میآمد و در محل
سایت که شهریار است ،اقامت میکرد .همزمان گروهی
از فارغ التحصیالن رش��تههای مختلف بیوتکنولوژی،
علوم آزمایش��گاهی ،کش��اورزی و  ...اس��تخدام کرده
بودیم که تحت نظر ایشان آموزش ببینند .همسر من

هم به عنوان مدیر تولید انتخاب ش��د .او بدون اینکه
تحصیالت کالسیک در این زمینه داشته باشد ،عم ً
ال
 4سال در آزمایشگاههای انگلیس تجربه کسب کرد.
همزمان بچههای خودمان را تشویق کردیم که رشته
تحصیلیش��ان را یکی از رشته بیوتکنولوژی انتخاب
کنن��د و امروز ما از همکاری شایس��تهترین و بهترین
کادرهای فعال این رشته در یک شرکت بیوتکنولوژی
برخورداریم .یعن��ی دو نیرو با درجه  PHDداریم که
پسر و دخترم هستند .همسرم مدیر تولید است که 4
سال تجربه حضور در آزمایشگاههای انگلستان را دارد .به
همراه یک تیم؛ شامل فارغالتحصیالن مقاطع لیسانس
و فوق لیسانس علوم آزمایشگاهی و میکروبیولوژی و
کشاورزی .از سطح دیپلم تا سطح دکترا حدود  75نفر
پرسنل داریم؛  75نفر پرسنل زبده و فوقالعاده .حدود
 40دختر خانوم هستند که در آزمایشگاه کار میکنند.
دخترانی با دستهای طالیی؛ در واقع همینها هستند
که کار کشت بافت را انجام میدهند.
موسس��ه ما بنابر اطالعات موجود در اینترنت ،در
خاورمیانه بی نظیر و در سطح جهان کم نظیر است.
ما دو تکنولوژی ارزشمند تکثیر نهال خرما و گردو را
در اختیار داریم .شما در دنیا موسسهای پیدا نمیکنید
که از دو فنآوری اینچنین ارزش��مند همزمان بهره
برداری نماید .به طور مشخص در تولید نهال گردو در
دنیا منحصربهفردیم .چون شرکتی که این تکنولوژی
را به ما داد خ��ودش به علت بحران اقتصادی که در
اس��پانیا به وجود آمده ،کارش را متوقف کرده است.
ما االن جانش��ین آنها ش��دیم .البته در قبال فروش
این تکنولوژی از ما رویالتی میگیرند ،اما اکنون تنها
ما هس��تیم که در دنیا نهال گردو را از طریق کشت
باف��ت تکثیر میکنیم .در عرصه تولید نهال خرما در
دنیا هم چند شرکت بیشتر نیستیم .آن موقع که ما
ِ
شرکت
شروع کردیم یعنی  21سال پیش ،همان یک
انگلیس��ی در دنیا این کار را میک��رد ،اما االن چند
شرکت دیگر هم هستند.
ولی در ایران فقط شما هستید؟

بله .هم در تولید نهال گ��ردو و هم خرما .البته در
گوش��ه و کنار کس��انی آمدند واحدهای کوچکی راه
انداختند ولی متاس��فانه همه ورشکسته شدند .چون
تکنولوژی معتبری نداشتند .در این کار ،در درجه اول
شما باید یک تکنولوژی معتبر داشته باشید .سرمایه
کاری انجام نمیدهد .تا یک تکنولوژی معتبر نباش��د
ممکننیست.

با توجه به سخنانی که مطرح شد ،به نظر میرسد
از دیدگاه ش�ما اس�اس کارآفرینی این است که
پشتکارداشتهباشیم...

پشتکار هست اما شما نمیتوانید منکر عامل روحیه
بشوید .این یک واقعیت است .روحیه نقش مهمی دارد.
دوران
پدر م��ن از کودکی همین روال را گذراند .تمام
ِ
عمرش را زحمت کشید ،کار کرد و به اشکال مختلف
کارآفرینی کرد.

شغل پدرتان چه بود؟

ن��ام خانوادگی ما ورشوچیس��ت .کس��انی که در
ایران فامیلش��ان به «چی» ختم میشود ،همه نوآور
و کارآفرین بودهاند .مثل مسچی ،ورشوچی ،طالچی،
نقرهچی و  ...اینها کسانی بودند که این فلزات و آلیاژها
را به ای��ران آوردند و روی آنها کار کردند .افرادی که
برای اولینبار این فعالیتها را در ایران راه انداختند به
همان نام معروف میشدند .این قضیه از زمان پهلوی
اول متداول شد .این فامیلها مربوط به آن دوره است.
ِ
پدربزرگ من به ثبت رسانده بود
واژۀ ورشوچی را هم
چون اولین کس��ی بود که آلیاژ ورشو را از لهستان به
ایران وارد کرد.

پس شما همواره میان خودتان با دیگران تفاوتی
قائل بودید..

بله ،ش��اید! [خنده] خاطرهای بگویم شاید برایتان
جالب باش��د .روزی که آخرین امتحان دانشگاه را در
دوره لیس��انس دادیم و با رفق��ا بیرون آمدیم ،همگی
جلوی در دانش��گاه جمع ش��دیم .ان��گار ناگهان همه
احس��اس کردند که دیگر هی��چ کاری ندارند .آخرین
امتحان را داده بودی��م و میگفتند خوب ،حاال چکار
کنیم؟ من س��اعتم را نگاه کردم و گفتم «ببخش��ید،
دیرم ش��ده ،باید بروم سرکار ».من همان زمان شاغل
بودم و ش��رکت خودم را داش��تم .احس��اس کردم که
دوستانم حالشان بد شد و احساس کمبود کردند که
من؛ همکالسش��ان ،امتحانم را دادهام و حاال هم دارم
میروم سرکارم ،اما اینها باید به خانه بروند .هر کدام از
این دوستان یک تا دوسال بیکار ماندند تا توانستند کار
مناسبی پیدا کنند .البته آن زمان کار بود ،ولی اینها
همه میخواستند وزیر اقتصاد بشوند! این صحنه هرگز
از ی��ادم نمیرود که چه اعتماد به نفس��ی به من داد،
که من چقدر با بقیه متفاوتم .همیشه تأکیدم این بوده
که نگذاریم بچههایمان جوانیشان را هدر دهند .دلتان
نس��وزد .جوانها پر از انرژی هستند .باید همراه درس
کار هم بکنند .اما متاسفانه بسیاری از جوانها ساعات

فراغتش��ان را به کارهای بیهوده میگذرانند .زمان ما
سرگرمی بچهها فوتبال دستی بود یا بیشتر در کوچهها
فوتبال بازی میکردند که دستکم ورزشی بود ،اما حاال
بچهها پای کامپیوتر و گیم صبح را به شب میرسانند و
بزرگتر هم که باشند اینترنت و ...
نکتۀ جالبی که در اتاق شما میبینم این است که
شما نه اینترنت دارید و نه حتی کامپیوتر...

بل��ه .من از یک جایی به بعد ب��ا تکنولوژی غریبه
شدم.
البتههمهتکنولوژیهاجزبیوتکنولوژی...

در آن هم دخالت مستقیم ندارم .چون الزاماً نوآوری
احتیاجی به این ندارد که شما تخصص خاصی داشته
باش��ید .من کارآفرینم .یک کارآفرین دلیلی ندارد که
در کاری که میخواهد بیافریند حتماً تخصص داشته
باش��د .من یک سرمایهگذارم که کارآفرینی میکنم و
متخصصین را اس��تخدام میکنم که روی یک پروژه
کار کنند .ایده مهم اس��ت .بله ،اگر گروهی از پزشکان
بیمارستانی تاسیس کنند ،احتیاج به تخصص دارند اما
ش��ما کارآفرینان و کارخانهداران مشهور ما را ببینید.
مرحوم حاج برخوردار در زمینه کارهایی که انجام داد،
تخصص خاصی داشت؟ در زمینه تولید یخچال و ساعت
و تلویزیون و  ...متخصص بود؟ اینطور نیست .بسیاری
از کارآفرینان ما بودهاند که شاید حتی سواد خواندن و
نوشتن هم نداشتند اما آن روحیه در وجودشان بوده و
باالخره جایی بروز و ظهور پیدا کرده است.
در مورد بحث روحیه کارآفرینی که گفتید سوالی
دارم .ژن را نمیتوان نادیده گرفت اما آیا این به آن
معناست که همواره تعداد اعضای این خانوادهها
نسبت مس�تقیمی با تعداد کارآفرینان ما دارد و
کارآفرین�ی در انحصار چند خانواده یا نژاد خاص
است؟

نه ،شما ژن را لزوماً از پدر و مادرت به ارث نمیبری،
شاید از دو نسل قبل نهفته بوده و حاال در وجود شما
متبلور شده باشد .حتی بیماریها هم همینطور است.
بسیاری از بیماریهای ارثی هستند که بعد از دو یا سه
نسل از حالت نهفته به حالت آشکار تبدیل میشوند.
پ��در و مادر س�لامتند اما ممکن اس��ت یک بیماری
تنفسی یا پوستی از دو نسل قبلتر به فرزندی منتقل
ش��ود .ژنهای رفتاری هم به نظر من همینطور است.

من متخصص علم ژنتیک نیس��تم اما فرض من این
است که این اتفاق میافتد .برعکس هم ممکن است.
در بعضی خانوادهها ممکن است پدر و مادر فعال باشند
اما فرزندشان تنبل و تنپرور باشد .شاید این ویژگی هم
از دو نسل قبل به او رسیده باشد.

گذش�ته از این بحثها شما کارآفرینی بودید که
در جریان کارتان یک تکنولوژی جدید را به ایران
آوردید و به هر حال توقعاتی از بازتاب و نتایج این
اقدام داشتید .االن که حدود دو دهه از آغاز پروژه
میگذرد ،فکر میکنید در چه مرحلهای هستید و
چه چشماندازی برای کارتان متصورید؟

موسسه ما نه تنها یک موسسه تولیدی ،بلکه بیشتر
یک موسس��ه تحقیقاتی اس��ت .ما تکنولوژی مادر را
آوردیم و آن را گسترش دادیم .شاهد آنکه در ابتدا با 4
نوع نهال خرما کار را آغاز کردیم اما االن  14نوع نهال
خرما را تولید میکنیم و اینها همه حاصل تحقیقات
ما در این سالهاست .در ایران بیش از  400گونۀ خرما
داریم که تنها  5درصد آنها مرغوب و بازار پسند است
و هدف ما این است که آرام آرام بتوانیم نهال همۀ این
گونههای مرغوب را در شرکتمان تولید کنیم .این کار
بیش��تر برای من عش��ق و عالقه بوده است .وقتی کار
را ش��روع کردم دو انگیزه داش��تم .هدف اولم این بود
که برای مملکتم قدمی بردارم و مفید باشم .دوم اینکه
یک محیط تحقیقاتی کارا خلق کنم و فرزندانم بتوانند
در آین��ده با درجه دکت��را در آن به فعالیت و پژوهش
بپردازند که شکر خدا در این دو مسیر ،موفقیت نسبی
کسب کردهایم.
آی�ا از لح�اظ اقتصادی به انتظاراتی که داش�تید
رس�یدید؟ به هر حال وقتی وارد کاری میشویم
یک تصور اولیه از آینده داریم و بعد از چندس�ال
کار انتظارات تازهای پیش میآید .آیا آن انتظارات
محققشدهاند؟

خریدار محصول ما در نهایت کشاورزان و باغداران
هستند .کشاورز ایرانی هم به زندگی با یارانههای دولتی
عادت کرده و به یکباره نمیتوان از او خرید مستقل و
مرتبی انتظار داشت .این یکی از مشکالتی است که ما
با آن مواجهیم .به همین دلیل معموالً فروش اصلی ما
در قراردادهای بزرگی بوده که با زیرمجموعه تولیدات
گیاهی (باغبانی) وزارت جهادکشاورزی داشتهایم که

گاهی پیش میآید به خاطر نبو ِد اعتبار و یارانهها دچار
مشکلمیشوند...
آیا در شرایطی که بازار داخلی دچار مشکل است
توانستهاید در حوزۀ صادرات هم وارد شوید؟

بله ،بسیار موفق هم بودیم .ما به بسیاری از کشورهای
منطقه از جمله کویت ،ام��ارات ،اردن و قطر صادرات
داریم و در  3 ،2سال اخیر هم توانستیم با کشور سودان
رابطه تجاری داشته باشیم و محصوالتمان را به آنها
هم بفروشیم.
مهمترین معضالتی که در زمینۀ فعالیت شما وجود
دارد چیست و فکر میکنید چه چشماندازی برای
ادامه راه وجود دارد؟

در اقتصادهای نفتسوز مثل اقتصاد ما مردم عادت
کردهاند که به س��ادگی درآمد کس��ب کنند .ولی امان
از روزی که نفت بد بس��وزد .این ش��رایط برای کارهای
نوآورانی همچون ما مثل سم عمل میکند .حقیقت آن
است که به ویژه در شرایط فعلی کشور ،فعاالن اقتصادی
به دنبال اقتصاد رفاه هس��تند .این به آن معناس��ت که
به دنبال فعالیتهایی با ریس��ک پایین میروند .تولید
موج��ودات زنده یعن��ی کاری که ما به آن مش��غولیم
از جمل��ه فعالیته��ای با ریس��ک باالس��ت .همزمانی
تحریم ،هدفمندس��ازی یارانهها و بحران ارزی به همه
تولیدکنندگان آسیب میزند و در میان همه ،ما و امثال
ما بدترین صدمه را میخوریم .سر وکار داشتن با موجود
زنده مشکالت خاص خود را دارد .این یک فنآوری مدرن
است که بومی کردن آن یکی از سختترین کارهاست.
و از آن مهمتر فرهنگسازی مصرف است .کشاورزی که
ل و یا نهال گردوی پیوندی
یک عمر با پاجوش سنتی نخ 
سروکار داشته ،برای آنکه درباره از نهالهای تهیه شده با
کشت بافت توجیه شود ،زمان میخواهد .جز اینها در
جوامعی مثل ما با تنگنظری و کارشکنیهایی هم مواجه
میشوید که شاید بسیاری از مواقع پیشبینی نشدهاند .از
جمله رقابت نابرابر و گاهی تقابل برخی مراکز تحقیقاتی
دولتی با بخش خصوصی که برای مستقلها گران تمام
یش��ود .خصوصاً در ش��رایط فعلی که اوضاع اقتصاد
م
چندان روبهراه نیست ،این قبیل واحدهای تولیدی را به
س��ختی میتوان س��ر پا نگه داشت ولی ما با جدیت به
کارمان ادامه خواهیم داد و امیدواریم با حل مش��کالتِ
پیشرو ،شرایط بهتر شود.
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کتابخانه

از سرمایه اجتماعی تا سرمایه اقتصادی
به بهانه کتاب «چرخههای افول اخالق و اقتصاد» نوشته محسن رنانی

به تازگی کتاب «چرخه افول اخالق و اقتصاد» درباره آیندهنگری
سرمایههای اجتماعی و تاثیر اقتصاد و اخالق بر یکدیگر به قلم
محسن رنانی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان منتشر شده است.
نظری�ه کلی رنانی چنین اس�ت که یک اقتصاد اخالقی با رش�د
نقدینگی و تورم کمتری روبرو خواهد بود .در ادامه پاسخ محسن
رنانی را به پرس�شهایی درباره این کتاب و نظریه اقتصادیاش
و آینده اقتصاد ایران میخوانید .رنانی مدعی اس�ت که یکی از
پرکارترینها در س�الهای اخیر بوده اس�ت و میگوید « از سال
 ۱۳۸۵دو س�ه س�الی از وقتم را گذاش�تم ب�ر روی کتابی به نام
اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی که حدود پانصد صفحه شد و آنرا
در سال  87تنها پنج نسخه تکثیر کردم و برای پنچ تن از سران
کش�ور ارسال کردم ،که البته هیچ بازخوردی ندیدم حتی اعالم
وصولی هم نش�د؛ من در آن کتاب که برای انتش�ار آن در حال
گفتگو با ناشری هستم ،بسیاری از فرایندهای امروز را پیشبینی
کردهام .بنابراین اگر کارهایی از این دست را هم کار بدانید یکی از
پرکارترینها بودهام .اما ممکن است بگویید بعد از کتاب «بازار یا
نابازار؟» که سال  ۱۳۷۶چاپ شد دیگر کتاب جدیای نداشتهام
که میگویم درس�ت اس�ت .گرچ�ه بعد از آن چه�ار پنج کتاب
داشتهام اما معموال ترجمه بوده است .تا این که میرسیم به کتاب
آخرم یعنی چرخهه�ای افول اخالق و اقتصاد که امیدوارم تاثیر
مثبتی داشته باشد».

چرخههای افول اخالق
و اقتصاد :سرمایه
اجتماعی و توسعه در
ایران
محسن رنانی و مویدفر
انتشارات طرح نو
 500صفحه

یکم
ایده «چرخههای افول» از چه زمانی به ذهن
شما آمد؟
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در س��ال  ۱۳۸۱مصاحب��های داش��تم با عنوان
«س��قوط س��رمایه اجتماعی» ،آن مصاحبه اولین
باری بود که در ایران بحث س��رمایه اجتماعی وارد
ادبیات اقتصادی میش��د .قبل از آن در حد تزهای
جامعهشناسی این موضوع مطرح بود ولی این موضوع
در مباحث اقتصادی ایران جایی نداشت .البته قبل از
آن یک جلسهای آقای مظاهری ،وزیر اقتصاد وقت،
گذاشته بود در محل ریاست جمهوری با حضور سی
چهل اقتصاددان .البته بعدا فهمیدم این یک جلسه
تبلیغی و تزیینی بوده است که مثال وزیر میخواسته
نش��ان بدهد به آقای خاتمی که دهها اقتصاددان با
من همکاری میکنن��د ،که البته این طور نبود .در
هر صورت در آن جلسه به سه چهار نفر وقت دادند،
صحبت کنند از جمله من ،که در آن فرصت بحث

سرمایه اجتماعی را مطرح کردم و گفتم که ما از این
به بعد اقتصادمان گیر سرمایه اجتماعی پیدا خواهد
کرد .به آقای خاتمی عرض کردم شما همه رقابتهاي
سیاسی و نیز سیاستهای اقتصادی را رها کنید و
به موضوعات اجتماعی بپردازی��د .گفتم مردم هم
که به ش��ما رای دادند ،موضوعاتشان و دغدغهشان
اجتماعی بود .گفتم شما یک رسالت دارید ،اینکه در
دوران ریاست جمهوری بکوشید اعتماد بین مردم
و حکومت را بازس��ازی کنید و سرمایه اجتماعی را
ب��اال ببرید .از آن دوران بود که به موضوع اخالق در
اقتصاد پرداختم و درواقع کار بر روی این موضوع را
آغاز کردم ،که منتهی ش��د به تعداد زیادی مقاله و
سخنرانی و راهنمایی چند پایاننامه در کارشناسی
ارشد و دکتری و نیز ترجمه چند کتاب مثل کتاب
«درک دموکراس��ی» و کتاب «سرمایه اجتماعی و
توسعه اقتصادي» كه هر دو توسط سازمان مدیریت
و برنامهریزی سابق چاپ شد و نهایتا همه این کارها

به کتاب «چرخههای افول اخالق و اقتصاد» منجر
ش��د .در همان مصاحبهای که در سال  ۸۱داشتم
گفتهام با روند کنونی کاهش سرمایه اجتماعی ،در
انتخابات ریاس��ت جمهوری بعدی ما شاهد نتایج
ش��گفت انگیزی خواهیم بود ،چرا؟ چون زمانی که
س��رمایه اجتماعی کاهش پیدا میکن��د مردم در
جامعه دیگر عقالنی عمل نمیکنند ،بلکه احساسی
تصمیم میگیرند .به عبارت دقیقتر گفته بودم مردم
به جای عق��ل ابزاری به عقل معنایی یا ش��هودی
خود مراجعه میکنند و به همین علت رفتارش��ان
دیگر قابل پیشبینی نیست .در شرایط کنونی که
س��رمایه اجتماعی پایین آمده اس��ت هرگاه اجازه
بروز و آشکار شدن به مردم بدهیم مردم انتخابهایی
غیرقابل پیشبینی خواهند داشت .چرا که در شرایط
رواج بیاخالقی یا س��قوط سرمایه اجتماعی مردم
دیگر خیلی به عقل مراجعه نمیکنند و از احساس
شهودی خود پیروی میکنند.

دوم
رابطه اخالق و پول را به عنوان نماد اقتصاد
چطور میتوان تعریف کرد؟

چنین شد که سرمایه اقتصادی از همه جای دنیا آمد،
بعد که س��رمایه اقتصادی آمد سرمایه انسانی هم از
هم��ه جای دنیا آمد .دوبی نرف��ت اول آدمها را از دور
دنیا بردارد بیاورد ،بلکه محیط بازی را خوب طراحی
زمان تجمیع ،خودافزاست وهم،
کرد .پس سرمایه ،هم ِ
زمان تخریب .در حال حاضر ش��اهد تخریب سرمایه
ِ
اجتماعی هس��تیم و این تخریب ب��ه صورت خودافزا
در حال افزایش است ،وقتی به یک راننده میگوییم،
پش��ت چراغ قرمز توقف کند در پاسخ میگوید«:خدا
عوضت بده ،س��ه هزار میلیاردش رو خوردند و بردند،
تو به من میگی  ،اینجا وایس��م!!» ،االن ما وارد فرایند
تخریب تساعدی شدهایم.
در شرایط فعلی ما نیاز به سرمایه نمادین داریم،
س��رمایه نمادین در اصالح سرمایه اجتماعی بسیار با
اهمیت است و باید به تولید سرمایه نمادین بپردازیم
که در انتخابات بهترین فرصت ایجاد ش��د .دوبی بعد
از آنکه یک بستر حقوقی اولیه ایجاد کرد رفت سراغ

س��رمایههای نمادی��ن ،مثال رفت س��راغ دیوید بکام
و گف��ت من یک ویال اینجا در جزیره نخل به ش��ما
هدیه میدهم ،بعد هم تبلیغ کرد که در جزیره نخل،
دیوید بکام ویال دارد و به این ش��کل سرمایه نمادینی
مثل بکه��ام را به خدمت گرفت و بعد جزیره نخل را
جهانیاش کرد و برای خودش سرمایه نمادین ایجاد
کرد .پس از این ورزش��کار که یک س��رمایه نمادین
جهانی بود استفاده کرد تا سرمایههای دیگر را جذب
کند و بعد خود جزیره را هم به یک س��رمایه نمادین
تبدیل کرد.

جامعهای که
در آن سرمایه
اجتماعی و اخالق
افول میکند به
لحاظسیستمی
باید خیلی هزینه
صرف کند ،این
است که در چنین
جامعهایهمه
خسته هستند و
زود پیر میشوند
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در جامعه اخالق مدار هزینهها کاهش پیدا میکند،
چرا؟ ،چون مردم عاقالنهتر عمل میکنند .به طور مثال
هزینه هر سرعتگیر پالستیکی که در خیابانهای شهر
نصب میشود بالغ بر یک میلیون تومان است .اگر مردم
معقول و اخالقی عمل کنند و قانون را رعایت کنند این
هزینه ضروری نیست و از این دست مثالهای فراوانی
میتوان زد .تحقیقات جدید در کشورهای اروپایی نشان
میدهد جوامعی که اخالقگراتر هستند حتی افزایش
چهارم
نقدینگی هم منجر به تورم کمتری میش��ود ،این به
با تئوری پیری ساختار سیاستگذاری که مطرح
خوبی رابطه اخالق و اقتصاد را مشخص میکند .رابطه
کردهاید چه هشدارهای آیندهنگرانهای را به
اخالق و اقتصاد از س��قراط ش��روع شد .اولین شهید
اقتصاد ایران میدهید؟
اخالق و اقتصاد س��قراط بود .س��قراط گفت :جامعه
تئوری پیری ساختار سیاس��تگذاری یک بحث
سعادتمند ،جامعه اخالقی اس��ت .امروز اقتصاددانان
سیس��تمی است و برگرفته از مباحث اقتصاد فیزیک
وجامعهشناسان توسعه میگویند جامعه توسعه یافته
است که چند س��الی مطالعاتی در مورد
جامعه اخالقی فقط واژه توس��عه را جای
سرمایه اجتماعی را چه به سرمایه اقتصادی؟
آن داشتم .رویکردی است که تئوریهای
واژه س��عادت گذاش��تهایم اما نکته همان
چرا اعتماد عمومی روز به روز کاهش مییابد؟ با کاربرد مفهوم س��رمایه
فیزیک را در فضای اقتصادی مورد آزمون
است که بود.
اجتماعی در یک چارچوب تحلیلی میتوان ابعادی از پاس��خ را روش��ن کرد.
قرار میدهد و یک چارچوب تحلیلی جدا
پس  2500س��ال طول کشید تا علم
نمیگوییم این کتاب دقیقا چنین کرده است اما میگوییم کوشیده است با
دارد .پیوند بحث کهولت نظام اقتصادی و
اقتصاد توانست این حرف ساده سقراط را
آغازی س��اده و قابل فهم برای هر عالقهمند به مباحث اجتماعی و اقتصادی
چرخه افول اخالق این است که جامعهای
عملیاتی کند ،برای آن شاخص بسازد و با
توس��عه و با ارتقای گام به گام س��طح تحلیل ،چارچوبی نظری برای تحلیل
و اقتصادی که در آن س��رمایه اجتماعی
آمار و ارقام نشان بدهد که نقش اخالق در
ابعادی از ناکامی فرآیند توس��عه در ایران معاصر فراه��م آورد .ورود به بحث
افول کند دچار پیری زودرس میش��ود.
اقتصاد چقدر مهم است :اگر دولت دروغگو
سرمایه اجتماعی به عرصه نظریهپردازی در مورد اقتصاد ایران و تحلیل رابطه
مس��اله خیلی ساده اس��ت :آدم بداخالق
باش��د مردم فقیر میشوند ،هرچقدر هم
اخالق با اقتصاد یکی از عناصر کلیدی برای شناخت ناکامیهای فرآیند توسعه
زود پیر میشود ،نظام یا جامعه بداخالق
پول خرج کنید ،محصول دروغگویی ،فقر
در ایران به شمار میرود .این کتاب نه یک کار جدید ،که حلقهای است کوچک
هم زود مس��تهلک میشود .جامعهای که
مردم اس��ت .ش��اید این حرف به نظرتان
از زنجیره بلندی از تالشهای اندیشگی که از گذشته دور تاکنون برای تبیین
در آن س��رمایه اجتماع��ی و اخالق افول
حرفی بزرگ است ولی نه ،به سادگی قابل
بهتر اقتصاد ایران انجام ش��ده اس��ت .اگر به گذشته علم اقتصاد بازگردیم ،از
میکند به لحاظ سیس��تمی باید خیلی
نش��ان دادن اس��ت و در کتاب ما آن را به
هنگام انتشار کتاب “ثروت ملل” آدام اسمیت در سال  1776تاکنون بیش از دو
هزینه صرف کند ،این است که در چنین
صورت ریاضی هم نشان دادهایم.
قرن است که اندیشه اقتصادی در تکاپوی نظریهپردازی است تا بتواند رفتارهای
جامعهای همه خس��ته هستند و زود پیر
اقتصادی اعضاء جامعه را در چارچوبهای منطقی و علمی ،تحلیل و پیشبینی
میشوند .میخواهد برود و یک نان بگیرد
سوم
کند .اما پیچیدگی رفتارهای انسانی در تمامی حوزهها ،و به طور اخص در حوزه
ولی در همین رفت و آمد س��اده بیش از
با توجه به آنچه در کتاب تصویر
اقتصاد ،اندیشمندان را ناگزیر ساخت تا به تدریج و با مالحظه شواهد ناقص و
حد باید ان��رژی صرف کند و مراقب خود
کردهاید چطور میتوان شرایط
تجربههای خالف انتظارهای نظری ،قیدهایی را بر نظریههای خود اعمال کنند
باشد و به همین علت زود خسته میشود.
انباشت مجدد سرمایه اجتماعی را
و از این طریق رفتار اقتصادی انسانها را با محدودیتهای حاکم بر دانستههای
برای خرید نان زود خسته میشوم اما اگر
فراهم کرد؟
بشری سازگار سازند .سیر بلند اندیشه اقتصادی به گونهای پیش
چند ساعت در خانه ظرف بشویم خسته
سرمایه اجتماعی ویژگیهای مشترکی
رفت که به تدریج برخی فروض پایهای (مانند عقالنیت ابزاری
نمیشوم .اینها را ساده نگیریم اینها
با س��رمایه اقتصادی دارد ،سرمایه وقتی
فرد محور) به عنوان بدیهیاتی قلمداد شد که نیازی به سخن
نشانه اس��ت .همین که رانندگان
شروع به تخریب میکند ،فزاینده تخریب
گفتن در مورد آنها نیست ،اما از سوی دیگر مشاهده نتایج
زی��اد بوق میزنند ،ن��زاع خیابانی
میشود و وقتی تجمیع میشود هم فزاینده
تجربی متفاوت در آزمون نظریههای یکسان – مثال مشاهده
زیاد ش��ده اس��ت و نظای��ر اینها
تجمیع میشود ،یعنی نرخ تجمیع فزاینده
ش��کاف درجه توسعه یافتگی در جوامعی که دارای انباشت
همگی نشانههای خستگی و پیری
اس��ت .س��رمایه «خو ْد افزا»ست و جاذب
یکسانی از سرمایههای انسانی و اقتصادی هستند و
است .داستان دقیقا این است که
انواع س��رمایههای دیگر هم هست ،یعنی
یا گسترش فقر اقتصادی در برخی جوامع غنی
کاهش س��رمایه اجتماعی و
وقتی س��رمایه اجتماعی آم��د انواع دیگر
از سرمایههای اقتصادی و انسانی -پرسشهای
سازوکارهای اخالقی موجب
سرمایههای فیزیکی و اقتصادی و انسانی
تازهای را در اذهان جستجوگر عالمان مطرح
هرزروی انرژی میش��ود
را هم ب��ه همراه خود م��یآورد .در دوبی
ساخت .پرداختن به این مسائل برای یافتن
و سیس��تم زود پی��ر
یک محیط امن و یک محیط پر از سرمایه
پاسخی درخور ،اندیش��مندان اقتصاد را
میشود ،معضل ما این
اجتماعی درس��ت ش��د ،یعنی از محیط
وادار میساخت تا رفتار انسانها را نه فقط
است که این اتفاقات
حقوقی امن ش��روع کردند ،بعد مناسبات
در بعد اقتصادی که از ابعاد دیگر نیز مورد
همزم��ان در حال رخ
انسانی خوب را سازماندهی کردند و یک
بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهند.
دادن هستند.
محیط پر از سرمایه اجتماعی شکل دادند.
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کافه

بازیگران جهان آینده
نگاهی به گزارش «روندهاي جهاني  :2030دنياهاي جايگزين»
و نسبت ما با سناریوهای پیشرو
سعید نایب

در جهان امروز بنا به قولی «حتي اگر در مسير درست باشيد،اگر سرجاي خود بنشينيد ،شما را زير
خواهند گرفت» ،بنابراين اينکه متناس�ب با آنچه در جهان پيرامون رخ ميدهد ،حرکت کنيم ،امري
ضروري اس�ت ،و الزمه آن ش�ناخت آينده و روندهاي در پيش است .اگرچه وجود آيندهاي متفاوت
از زم�ان حاضر ،براي ما نگران کننده اس�ت ،تا آنجا ک�ه در برابر آن مقاومت ميکنيم يا آنکه فعاالنه
در جهت تغيير آن حرکت ميکنيم ،اما همين مقاومت و انتخاب فعاالنه نيز ميبايست مبتني بر فهم
مناسبي باشد .اخيرا گزارشي از سوي موسس�ه آمريکایی ( )National Intelligence Councilبا
عنوان «روندهاي جهاني :2030دنياهاي جايگزين» منتش�ر شده است ،اين موسسه بطور سنتي هر
چهارسال يک بار و در آغاز دوره جديد رياست جمهوري در آمريکا مبادرت به ارائه تصويري از آينده
جهان مينمايد ،درواقع هدف از اين گزارشها پيش�نهاد موضوعات اصلي اس�ت که ميبايس�ت در
سياستگذاريهاي آتي آمريکا مورد توجه قرار گيرد .از آنجاييکه اين موسسه بيشتر در مقام تلفيق
مجموعه گزارشهايي اس�ت که توسط موسسات مختلف بينالمللي و ملي کشورهاي مختلف تهيه
شده ،و همچنین صرف نظر از اهدافي که در پرتو اين گزارش مورد توجه تهيهکنندگان آن است ،اين
گزارش به عنوان يک ذخيره دانشی ،براي بازيگران اقتصاد ايران اعم از سياستگذاران ،فعاالن بخش
خصوصي و جامعه مدني ميتواند درسهاي مهمی به همراه داشته باشد.

اين گزارش شامل سه بخش اصلي است .بخش اول
بر چهار مولفه اصلي از آينده سازماندهي گرديده است که
از آنها به عنوان «مگاترند» يا «ابر روند» ياد ميکند .اين
چهار مولفه شامل ارتقاي توانمنديهاي فردي ،الگوهاي
توزيع جمعيتي ،پراکندگي قدرت و درهمتنيدگي منابع
حياتي است و از آن جهت مگاترند هستند که از يک سو،
در همه سناريوهاي انتخابي ثابت بوده و يا به تعبيري اين
رونده��ا از رخدادهاي قطعي در آين��ده خواهند بود و از
سوي ديگر ،در سازوکارها وانتخابهاي بازيگران عرصه
اقتصادهاي مل��ي و جهاني ،هم به عنوان پيامد و هم به
عنوان علت ،ظه��ور خواهند يافت .بخش دوم گزارش با
عنوان تغيير دهندگان بازي به عوامل کليدي ميپردازد
که در شکلگيري ماهيت مگاترندها و تصوير آينده تاثير
خواهند گذاشت .اين تغييردهندگان بازي شامل موارد
متعددي هس��تند از جمله؛ اقتصادهاي ملي مس��تعد
بحران ،شکاف حکمراني ،انعطافپذيري دولتها و نهادها
در تطبيق با تغييرات ،زمينههاي افزايش منازعات ناشي
از س��رعت تغييرات ،چشمانداز گس��ترده بيثباتيهاي
منطقهاي ،تاثيرات فناوريهاي جديد و نقشي که آمريکا
بر عهده خواهد گرفت ،اینها از مهمترين تغييردهنگان
بازي خواهند بود .بخش سوم گزارش به ارائه چهار سناريو
با عنوان دنياهاي جايگزين پرداخته است .سناريوي اول
ب��ا عنوان موت��ور بازمانده از حرکت ،که ب��ه توقف روند
جهانيسازي و افزايش تضادهاي جهاني به عنوان بدترين
سناريوي ممکن اشاره دارد .سناريوي دوم با عنوان يک
دنياي ترکيبي به عنوان بهترين سناريوي ممکن اشاره
دارد که يک همکاري مناس��ب در سطح جهاني به ويژه
آمريکا وچين را پيشنگري ميکند .دو سناريوي ديگر،
يک سناريوي بدبينانه که موجب افزايش نابرابريها در
بين کش��ورهاي فقير و ثروتمند و هم در درون کشورها
خواهد شد و سناريوي چهارم  ،با يک نگاه خوشبينانه ،با
عنوان يک دنياي بدون دولت ،جهاني را به تصوير ميکشد
که فناوريهاي جديد و بازيگران غير دولتي با منازعات
وتضادهاي جهاني مقابله خواهند کرد .ازآنجایی که این
گزارش ادعای آن دارد که مگاترندها در زمره مولفههای
قطعی آین��ده بوده و اینکه در همه س��ناریوها مفروض
گرفته شدهاند ،شناخت این روندها میتواند در درک بهتر
آینده اقتصادی -اجتماعی ایران راهگشا بوده و از اینرو در
ادامه به تشريح بيشتر آنها مبادرت خواهد شد.
اول
ارتقاي توانمندي فردي
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این روند موجب آن خواهد ش��د که امکان و قدرت
تاثيرگذاري افراد بر اقتصادهاي ملي وجهاني در مقايسه
با حال حاضر ،به مراتب بيش��تر ش��ود .بدين معنا افراد
توانايي به چالش کشيدن دولتهاي ملي در حوزههاي
مختلف اجتماعي را خواهند داش��ت ،ي��ا آنکه يک فرد
امکان آن را خواهد داشت تا يک بنگاه را در عرصه رقابت
ب��ه زانو درآورد .به عنوان مثال توماس فريدمن در کتاب
«جهان مسطح اس��ت» ،به گفتههاي مدير يک شرکت
اش��اره ميکند که«:رقباي ما در ح��ال حاضر طراحاني
مستقل هستند .قبال هرگز چنين رقابتي وجود نداشت.
پيش از اين رقباي ما ش��رکتهايي در حد خودمان و با
قابليتهاي برابر بودند ....امروز شرايط کامال تغيير کرده
و رقباي ما ديگر ش��رکتها نيستند ...،اينک ما ناچاريم
هم با شرکتهاي عظيم با قابليت انجام کارهاي کوچک
،متوس��ط و بزرگ دست و پنجه نرم کنيم و هم با افراد

حرف��هاي و آزاد که در دفاتر خانگي خود و با بهرهگيري
از فن��اوري و نرمافزار روز ،هم��ان کاري را انجام ميدهد
ک��ه کارمندي مس��تقر در دفترم��ان انج��ام ميدهد....
قدرت فناوري ونرمافزار به همه ما قابليتهاي همس��ان
بخشيده اس��ت»(صفحه  .)461بر اساس یافتههای این
گزارش ،کاهش فقر در س��طح جهان-که براي اولين بار
در تاريخ بش��ري به زير  50درصد رسيده است ، -رشد
طبقه متوسط  ،افزايش دسترسيها به آموزش و بهداشت
از عل��ل اصلي ارتق��اي توانمنديهاي فردي ميباش��د.
همچنين ظه��ور فناوريهاي اطالعات ش��امل رايگان
ش��دن ذخيره دادهها ،افزايش قدرت پ��ردازش دادهها،
افزايش تاثيرگذاري ش��بکههاي اجتماعي از ديگر علل
اين رشد روز افزون توانمندي فردی است .اين در حالي
خواهد بود که رشد سريع اقتصادهاي در حال توسعهاي
همچون چين ،هند و برزيل موجب تس��ريع این ویژگی
خواهد گرديد .ش��ايان ذکر است ارتقاي توانمنديهاي
افراد فقط مح��دود به زمینههای مثبت و مفید نخواهد
بود بلکه این توانمندیها ممکن است از طريق ارتکاب به
خشونتهاي بزرگ يا دسترسي به فناوريهاي مخرب،
يکي از چالشهاي جهان آينده باشد.

يافتن سازههاي شهري شامل خانهس��ازي ،دفاتر کار و
توسعه حملونقل شهري است ،بطوريکه در گزارش مورد
بحث ،پيشبيني شده است که حجم سازههاي شهري
که در چهل سال آينده ساخته خواهد شد ،به اندازه کل
سازههای ساخته ش��ده در تاريخ خواهد بود .همچنين
ورود فن��اوري اطالع��ات در عرصه اداره ش��هرها جامعه
بشري را با شکلگيري شهرهاي هوشمند مواجه خواهد
کرد .وجود زيرس��اخت فناوري اطالعات نيمه متمرکز،
کيفيت مديريت شهري ،سيستمهاي حملونقل و امنيت
شهري را تغيير خواهد داد .در اين شهرها ،يک اتاق فرمان
شهري وجود دارد که به همه دوربينها و اطالعات شهري
دسترسي دارد و يک سيستم متمرکز است ،عالوه بر آن
امکان برقراري روابط متقابل با شهروندان و دسترسي به
همه اطالعات فوق نيز براي آنان فراهم خواهد بود که اين
دستاورد ارتقاي فناوريهاي اطالعات خواهد بود.
سوم
پراکندگي قدرت

واحدي ،آنگونه که تاکنون بوده است ،مواجه نخواهد بود.
اگرچه اين امر ميتواند زمينهساز خالء قدرت در منازعات
بينالمللي و ابهامات ناش��ي از آن باشد ،اما شاخصهاي
س��نتي قدرت ش��امل ميزان  ،GDPجمعيت ،مخارج
نظامي و فناوري در حال تبديل به ش��اخصهاي جديد
ق��درت ش��امل س�لامت  ،آم��وزش و حکمراني خوب
ميگ��ردد .توانمندي فناوري اطالعات در ش��کلگيري
ش��بکههاي مختلف زندگي حيات جمع��ي ميتواند در
کيفيت ش��اخصهاي جديد تاثيرگذار باشد .همچنين
قدرت روابط ديپلماسي شامل عضويت در سازمانهاي
بينالمللي ،تعداد س��فارتخانهها در کشورهاي ديگر و
تعداد توافق يا پيمانهايی که توسط يک کشور تصويب و
امضاء شده است ،نیز در زمره شاخصهاي قدرت قلمداد
ميش��ود ،بر اس��اس پيشنگري اين گزارش ،درترکيب
ش��اخصهاي س��نتي و جديد ،امريکا ،چي��ن و هند از
قدرتمندترين کشورهاي دنيا خواهند بود.
چهارم
درهم تنيدگي منابع حياتي :آب،غذا وانرژي
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در دو دهه آينده پيشبينيها حاکي از آن است که
افزايش ش��ديد تقاضا براي منابع حياتي شامل غذا،
آسيا بر حس��ب  ،GDPاندازه جمعيت  ،مخارج نظامي
و س��رمايهگذاري در فناوري از آمريکاي ش��مالي و اروپا آب وانرژي از اَبَر روندهاي دو دهه آينده است که اين امر
عبور خواهد کرد و چين به تنهايي بزرگترين اقتصاد دنيا پيامد افزايش جمعيت و تغيير الگوي مصرف خواهد بود
دوم
خواهد ش��د و هند در کنار چين در مقام دومين اقتصاد و انتخابهاي جوامع را تحت تاثير قرار خواهد داد .نکته
الگوهاي توزيع جمعيتي
تغيي��ر در روندهاي الگ��وي توزيع جمعيتي از ديگر دنيا قرار خواهد گرفت .قدرتمندي اقتصاد برزيل در کنار مهم آنکه هر س��ه اين منابع حياتي در گ��رو هم بوده و
رخدادهاي آينده اس��ت ک��ه عرصههاي مختلف جامعه شکلگيري بازيگران منطقهاي همچون آفريقاي جنوبي ،يکديگر را متاثر خواهند ساخت .بر اساس پيشبينيها،
بشري را تحتتاثير قرار خواهد داد .پيشبينيها حاکي اندونزي ،ترکيه و نيجريه از ديگر پيشنگريهاي مربوط تا س��ال  ،2030تقاضا براي غ��ذا  ،آب و انرژي به ترتيب
از آن اس��ت که جمعيت جه��ان از  7.1ميليارد نفر در به آينده اس��ت .اگر چنين باش��د ،پراکندگ��ي قدرت از  40 ،35و  50درص��د افزاي��ش خواهد يافت .مهمترين
ح��ال حاضر به  8.3ميليارد نفر در س��ال  2030خواهد پيامدهاي جهان آينده خواهد بود و دنيا ديگر با هژموني چالش ب��راي منابع حياتي تغييرات آب و هوايي به ويژه
کاهش بارندگ��ي خواهد بود که اين کاهش
رسيد .بخش بیشتر اين افزايش جمعيت در
چه باید کرد؟
بارندگي بيش��تر در خاورميان��ه و آفريقاي
جهان در حال توسعه رخ خواهد داد ،و مساله
چهار مگاترند فوق ،بيش�ک مهمترين عوامل تعيين کننده آينده جهان
ش��مالي ،آس��ياي مرکزي ،اروپاي جنوبي،
دسترس��ي به آب و غ��ذا را حائز اهميتتر
و اقتصاده�اي ملي خواهند بود .براي ايران مس�اله آب و صنعت س�اختمان
جنوب آفريقا و جنوب غربي آمريکا مشاهده
خواهد کرد .در اين زمينه دو کش��ور چين
تغیی�رات جمعیتی و مهمتر از آنها کاهش وابس�تگي جهاني ب�ه انرژيهاي
خواهد شد .اگرچه در اين دوره جامعه جهاني
و هند نيازمند توجه بيش��تر به اين مس��اله
فسيلي ميتواند اقتصاد ايران را تحت تاثير قرار دهد .امروزه بر کسی پوشیده
با کمبود نگ��ران کنن��دهاي مواجه نخواهد
خواهند بود .از س��وي ديگر ،روند الگوهاي
نیس�ت که توانمندی دولت در سرمایهگذاری در زیر ساختهای اقتصادی و
ش��د ،اما جهتگيري سياستگذاران و بخش
تحول جمعيتي ،شامل باالرفتن متوسط سن
کاالهای عمومی وابس�ته به نفت است ،همچنین سطح رفاه اجتماعی ،توان
خصوص��ي برای مواجه��ه و انطباق یافتن با
ساکنان جهان و نيز کاهش تعداد جوامع با
تولید صنعتی و کشاورزی نیز در اقتصاد ایران با درآمدهای نفتی گره خورده
تغييرات الگوهاي رفتاري مربوط به اين حوزه
جمعيت جوان خواهد بود .پيرشدن جوامع
اس�ت .همچنین مروری تاریخی بر اقتصاد ایران نیز نش�ان میدهد که نفوذ
ضروري خواهد بود .شايد يکي از مهمترين
ه��م از منظر کاه��ش تواناييهاي جمعيت
قدرت سیاسی در حوزه مرزهای جغرافیای و گسترش و نفوذ بوروکراسی در
رويدادها در اين عرصه تبديل اياالتمتحده
فع��ال و هم افزایش هزينههاي س��المندي
ای�ران پس از پدیده نفت ارتقاء یافته و این موجب ارتقای امنیت در س�طح
به عنوان بزرگترين توليدکننده گاز طبيعي و
براي همه اقتصادها نگران کننده خواهد بود،
اقصاد ملی گردیده اس�ت .بنابراین وابستگي کيفيت نهاد دولت در ايران به
نفت خام است که با استفاده از فناوريهاي
البته در اين گزارش به کشورهايي اشاره شده
ایران
اقتصاد
آینده
دهه
دو
در
تواند
ی
م
که
اس�ت
موضوعی
نفتي
درآمدهاي
پيشرفته ضمن افزايش عمر مخازن خود ،به
اس��ت که در دو دهه آينده از منظر داشتن
را در معرض تهديد قرار دهد و توجه به این نکته که هرگونه تغيير نهادي در
يک صادرکننده خالص در حوزه انرژيهاي
نيروي جوان ،در دوره فرصتهاي جمعيتي
جه�ت کارآمد کردن نهاد دولت عالوه بر ضرورت انتخاب درس�ت و فعاالنه،
فسيلي تبديل خواهد شد .همچنين با اهميت
(جامعهاي با متوسط سن کمتر از  35سال)
نيازمند صرف زمان و هزينه است ،شناخت مسائل پیشرو و اقدامات به هنگام
يافتن منابع حياتي ،يکي از جهتگيريهاي
خود قرار دارند که ايران ،هند ،چين و آمريکا
در این خصوص را ضروری خواهد کرد .نکته دیگر ،پيشبيني کاهش بارندگي
مه��م در ح��وزه فناوري معط��وف به منابع
از زمره آنان هس��تند .ش��ايان ذکر است که
در منطقه خاورميانه و اهميت استراتژيک محصوالت کشاورزي به ويژه در دو
حيات��ي خواهد بود .ژنتي��ک گياهي امکان
پيامد افزايش سني جمعيت ،مهاجرت نيروي
دهه آينده اس�ت ،که توجه به الزامات ارتقاي اين بخش در سياستگذاريها
ايجاد گونههاي مناس��بتر غ�لات را فراهم
کار ماهر و غي��ر ماهر به جوامع با میانگین
ضروري خواهد بود .همچنین جمعيت جوان و تحصيلکرده ايران به عنوان يک
خواهد کرد .با کاهش قيمت سيس��تمهاي
س��نی باالتر جمعيت خواهد ب��ود که اين
نقطه قوت در دودهه آينده و توجه به پيششرطهای بهرهگيري از این فرصت،
اتوماسيون ،اين تجهيزات در حوزه کشاورزي
امر يک��ي از روندهاي ديگر تحول جمعيتي
از دیگر نکاتی است که شناخت آینده و الزامات آن را مهم جلوه خواهد داد.
با مقياسهاي کوچکتر نيز به کاربرده خواهد
دانسته شده است.
بنابراینمالحظات،شناختعميقاينمولفههاوپيامدهايآنبرايهمهآنهايي
شد .فناوريهاي مديريت منابع آب با رساندن
يک��ي ديگر از تح��والت در اي��ن حوزه،
که  -اعم از سياستگذاران  ،نخبگان و فعاالن بخش خصوصي -دلنگران نسل
آب به ريش��ه گیاهان ،کارايي منابع آب را به
رش��د شهرنش��يني اس��ت ،در حال حاضر،
جوان کنوني و نس�لهاي بعدي هستند ،ضرورت دارد  ،چراکه معلوم نيست
 90درصد خواهد رس��اند .انرژيهاي مبناي
حدود  50درصد جمعيت جهان در شهرها
فرزندان ما ،به اندازه ما ،فرصتي براي اصالح مسير و بهبود زندگي خود داشته
ساکن هستند که اين رقم در سال  2030به
زيستي(بايو) و انرژيهاي خورشيدي زمينه
باش�ند و توجه به اينکه -به تعبير پل رومر اقتصاددان دانش�گاه استنفورد
را براي دسترسي بيشتر به انرژيهاي جديد
بيش از  60درصد خواهد رسيد .شايد يکي
«غفلت از بحران چيز وحشتناکي است».
فراهم خواهند کرد.
از مهمتري��ن پيامدهاي اين پديده ،اهميت

تغيير در روندهاي
الگوي توزيع
جمعيتي از ديگر
رخدادهاي
آينده است که
عرصههاي
مختلفجامعه
بشري را
تحتتاثيرقرار
خواهد داد.
پيشبينيها
حاکي از آن است
که جمعيت جهان
از  7/1ميليارد نفر
در حال حاضر به
 8/3ميليارد نفر
در سال 2030
خواهد رسيد
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چگونه آیندهنگر باشیم

کافه

نیروی بقای
شهرها از کجا
برمیخیزد؟
چگونه میتوان بزرگترین
مراکز شهری دنیا را
به عنوان دروازههای جهانی
و سکنیگزیدن میلیونها نفر
در این شهرها را با هم
مقایسه کرد؟
هاروارد بیزنس ریویو
ترجمه :سیاوش سرقینی
شهرها جاذبههای کشور هستند.
نیروی آنها برای جذب تجارت
و بازدیدکنندگان از آن سوی
مرزها معیار خوبی از سالمت
اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی
آن منطقه است .اینفوگرافی
حاضر بر پای ه پژوهش موسسه
«پرایس واتر هاوس کوپرز» ،و
مبتنی بر معیارهای جهانی جاذبه
(از جمله رفت و آمد هوایی،
گردشگران ،اجالسها) در 27
شهر جهان نگاهی از بیرون به
درون این شهرها میاندازد .آنچه
توجه را برمیانگیزد این است که
اکنون پاریس به عنوان دروازهای
بینالمللی در مورد جاذب ه جهانی
نسبت به لندن دوم است و
نیویورک ،پکن و شنگهای را پشت
سر گذاشته است .با این حال آنچه
نگاه را دقیق تر میکند نگریستن
از بیرون به کیفیت زندگی ساکنین
این شهرهاست .با احتساب این
مساله ،پاریس رتبه نخست را
میگیرد .گزارشها نشان میدهد
که برخی شهرها با امتیاز پایینتر
(از جمله پکن ،بوینس آیرس،
استانبول،مکزیکوسیتی،موسکو،
و سائو پائولو) توانسته اند در این
سالها صعود کنند.

جاذبهیبینالمللی
ل
اتاقهای هت 
تعداد اتاقهای هتل در
این شهر

گردشگران بین المللی
شمار ورودهای سالیانه
گردشگران بین المللی،
از جمله آنها که فقط
رهگذرند.

اجالسهای بین المللی
تعداد اجالسهایی که
هر سال به طور منظم
برگزار میشود و دست
کم میان سه کشور در
گردش است.

کارکردفرودگاهها
شمار تمام پروازها از
فرودگاههای بزرگ شهر،
به استثنای پروازهای
نظامی.

پاریس
لندن
هنگ کنگ
پکن
نیویورک
سنگاپور
مادرید
توکیو
شانگهای

سانفرانسیسکو
لس آنجلس
سیدنی
شیکاگو
برلین
تورنتو
کواالالمپور
مسکو
استوکهلم
میالن
استانبول
سئول
مکزیکوسیتی
سائوپائولو
بوئنوس آیرس
ژوهانسبورگ
ابوظبی
بمبئی
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قابلیتزندگی
گردش مسافر
تعداد همه مسافران
هوایی ورودی و خروجی.

حمل و نقل عمومی
سهولت رفت و آمد میان
شلوغترین مرکز تجاری و
پایانهبینالمللیشهر.

شور و طراوت فرهنگی
کیفیت و تنوع
رستورانها،اجراهای
موسیقی و تئاتر ،و
سینماها و تعداد موزهها
با معرفی اینترنتی و
آنالین

جمعیت نیروی کار
نسبت ساکنین  15تا
 64ساله شهر به تمام
جمعیت آن.

کیفیتزندگی
بر پایهی  30عامل در پنج
دسته بندی :ثبات سیاسی-
اجتماعی،مراقبتهای
بهداشتی ،فرهنگ و محیط
زیست طبیعی ،آموزش و
پرورش ،و زیرساختها.

نبودترافیک
سهولت رانندگی و به
روز کردن مسیرها ،قابل
اعتماد بودن ،و کارایی
حمل و نقل عمومی.

معیارها
هر یک از این  27شهردر شش بُ ِ
عد
جذابیت بین المللی و چهار بُ ِ
عد زیست
پذیری [قابلیت زندگی کردن] رتبه بندی
شدند.
رتبهبندی
بلندتر بودن طول میلههای نمودار به
معنای امتیاز بیشتر است .باالترین
و پایینترین امتیاز در هر شاخص با
خطکشی مشکی مشخص شدهاند.
عالمت ستاره به معنای رتب ه برابر است.

پنج رتبهی برتر از نظر:
جذابیت بین المللی
قابلیت زندگی کردن
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رازهای تبلیغات

کافه

همه چیز
تبلیغتلویزیونی
نیست

در دهههای اخیر رقابتهای تبلیغاتی شرکتهای
ب�زرگ آنچنان ش�دت گرفته و گس�ترش یافته
ک�ه کس�بوکارهای جدید ب�رای معرف�ی خود
به مش�تریان جدی�د نیازمن�د راهه�ای تازهاند.
دیگر روشهای معم�ول آگهیهای تلویزیونی یا
مطبوعاتی پاس�خگوی رقابتهای شدید نیست
و ش�رکتها به آگهیهای خالقان�ه خیابانی روی
آوردهاند« .فس�تیوال بینالملل�ی تبلیغات» (با
قدمتی  ۶۰ساله) هر ساله اواخر خرداد ماه (اواسط
ژوئن) در کن فرانس�ه برگزار میش�ود و یکی از
بهترین فرصتها برای شناخت روندهای تازه در
امر تبلیغات شرکتهاست چراکه هرسال هزاران
نف�ر از فعاالن این حوزه را گرده� م میآورد و به
بهترین آثار در حوزههای مختلف جایزه میدهد.
آنچه در پی میآید گزارشی است از آثار برندگان
امس�ال (جوای�ز اصل�ی و تقدیرنام�ه) در حوزه
تبلیغ�ات خیابانی در سراس�ر دنی�ا .الزم به ذکر
است اگرچه بیشتر برندگان این بخش بیلبوردها
و پوسترها هستند ،اما تبلیغات خیابانی این روزها
بهبیلبوردهامحدودنمیشوند.بنگاههایتبلیغاتی
از فضاهای شهری بهترین استفاده را میکنند تا
پیام برند خود را به اکثر شهروندان برسانند .تبلیغ
جنجالی مرسدس بنز  -ماشین نامرئی  -یکی از
بهترین نمونههای این گونه تبلیغ است.

گزارش تصویری
از برندگان جایزه
بهترین آگهیهای خیابانی دنیا

2

آبمیوههای کمپ /آژانس تبلیغاتی :ای.جی.ای
ایزوبار،سائوپائولو،برزیل
این میوهای واقعی است که به شیوهای خاص
پرورش یافته تا شبیه بسته آبمیوههای کمپ شود.

1

1

جایزه اول(مشترک) /کوکاکوال
آژانس تبلیغاتی :اوگیلوی ،شانگهای ،چین
اثر جاناتان مک النگ

جایزه اول(مشترک) /مرسدس بنز
آژانس تبلیغاتی :یونگ فون مت ،هامبورگ ،آلمان /پروژه «سواری نامرئی» که مرسدس بنز را به
کمک دوربینهای حساس فیلمبرداری و الایدیهای باکیفیت شبیه ماشین نامرئی میکرد تا
بگوید این خودرو اثری روی محیط زیست نمیگذارد چون گازهای گلخانهای تولید نمیکند.
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3

انتشارات اترنا کادنسیا /آژانس تبلیغاتی :درافت
افسیبی،بوینسآیرس،آرژانتین
این کتابفروشی و انتشاراتی مستقل «کتابی که نمیتواند
صبر کند» را منتشر کرده است :کتاب با جوهری چاپ
شده که دو ماه پس از اولین باری که در معرض نور
خورشید قرار میگیرد پاک میشود .هدف ناشر؟ کتاب را
حاال بخوانید ،حاال که میتوانید.

4

کوکاکوال /آژانس تبلیغاتی :اوگیلوی و مدر ،سیدنی ،استرالیا
کوکاکوکا با چاپ نام کوچک افراد روی قوطیهای نوشابه سعی کرد به
مشتریهای استرالیایی نزدیکتر شود :با کارسون کوکا بنوش

5

کیت کت /آژانس تبلیغاتی:
جی.دبلیو.تی،مکزیکوسیتی
از کار و تلفن همراهتان
خسته شدهاید؟ مثل
کیتکت دو تکهاش کنید.

6

شرکتهواپیماییویرجین
استرالیا/آژانستبلیغاتی:
 ،BBDOسیدنی
بیلبورد ساده و جذاب در تبلیغ
پرواز از استرالیا به آمریکا

7

بنیاد کودکان را نجات دهید /آژانس تبلیغاتی ،Y&R :مکزیک
چرخه باطل خشونت ۷۰« :درصد کسانی که در کودکی
مورد سوء استفاده قرار میگیرند در بزرگسالی همان کار
را با دیگران میکنند .به بنیاد ما کمک کنید .این چرخه
رابشکنید».

10

وسترنیونیون
آژانستبلیغاتی:
مککانورلد گروپ،
بمبئی،هندوستان
بیلبوردهایبزرگ
جادهای با هدف تبلیغ
انتقال سریع پول توسط
وسترن یونیون .آنقدر
سریع که چهرههای
روی اسکناسها به هم
تبدیل میشوند و تقریبا
قابلشناسایینیستند.
در اینجا آبراهام لینکلن
روی  ۵دالری به فهد
روی ریال سعودی تبدیل
شده است.

8
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مرسدس بنز /آژانس تبلیغاتی ،BBDO :دوسلدورف ،آلمان
تبلیغ «دستیار دید در شب» در اتومبیلهای بنز« .خطر را پیش
از شما تشخیص میدهد( ».به نقطههای نورانی دقت کنید تا کلمه
 CHILDکودک را پیدا کنید).

خمیر دندان ماکسام
آژانستبلیغاتی:
جی.دبلیو.تی،شانگهای،
چین
نگذاریدمیکروبها
سروسامان بگیرند ،هم
بیلبورد و هم در مجالت
مختلف.
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چگونه به هدف بزنیم
بوکار
پنج پیشنهاد برای بهبود کس 
طی چند سال گذشته همزمان با رکود فعالیت بنگاههای تولیدی بزرگ ،بسیاری از سرمایهگذاران و مردم عادی به سمت
روشهای ساده و تازهتر برای کسب درآمد روی آوردهاند ولی با این وجود شکستهای اقتصادی و ورشکستگیهای تازه
سبب شده تا روند سرمایهگذاریهای خرد هم متوقف شود .در این گزارش هفت روش برای کسب درآمد بهینه را میخوانید
پیش از هرچیز البته باید تاکید کرد که برای تجربه رشد اقتصادی و برای ورشکسته نبودن باید بخواهیم که چنین باشیم.
این اولین و مهمترین قدم به س�وی ثروتمند شدن است .تی هارو اکر نویسنده کتاب «رازهای ذهن یک میلیاردر» گفته
است« :بزرگترین مانع برای به ثروت رسیدن انسانها ،ترس آنهاست .اغلب مردم از اینکه آرزوهای بزرگ در سر داشته
باشند میترسند اما باید بدانید که اگر کوچک بیندیشید ،بدون شک اندک به دست خواهید آورد».
1
خالقیت فراموش نشود

هشتاد درصد
ازمیلیاردرها
گفتهانداگر
کاری را که انجام
دادهاند ،دوست
نداشتند هرگز به
موفقیت و ثروت
دستنمییافتند.
اگرمیخواهید
ثروتمندباشید
باید برای آنچه
که انجام میدهید
اشتیاقداشته
باشید

برای موفقیت در حرفه بیش از هرچیز به خالقیت
نیاز دارید .بارها شنیدهاید که محصول خوب روی زمین
نمیماند .تنها راه موفقیت شما در یک رشته مشخص
خالقیت است .یک نمونه ساده :تولیدکننده پوشاکی
با اس��تفاده از پارچههای کتانی و تنه��ا بهرهگیری از
مدلهای قدیمی پوش��اک ایرانی موفق شد طی سه
س��ال به بزرگترین برند تجاری پوشاک ایران تبدیل
ش��ود .چرا؟ دلیل تنها خالقیت بود .فردی رس��توران
غذاهای محلی میزند ،غذای با کیفیت ارائه میکند و
خریداران مقابل فروشگاه او صف میکشند .او خالقیت
داشته است .برای موفقیت خالقیت از هر نکته دیگری
واجب تر اس��ت .اگر اولویت اول ش��ما کسب ثروت و
زندگ��ی راحت در آینده اس��ت ،خیلی دنبالهرو عالقه
خود به رش��ته خاصی نباشید .به نتایج تحقیقاتی که
در مورد متوس��ط درآمد مشاغل مختلف انجام شده،
نگاه کنید تا ببینید در کدام رشتهها که به عالیق شما
نزدیکترند ،احتمال ثروتمند ش��دن بیشتر است .به
طور مثال احتمال ثروتمند ش��دن شما در نقش یک
مهندس مالی بیشتر از یک استاد دانشگاه خواهد بود.
در مصاحبههای توماس جی استانلی نویسنده کتاب
«ذهن خالق» با افراد موفق و ثروتمند ،هشتاد درصد
از میلیاردرها گفتهاند اگ��ر کاری را که انجام دادهاند،
دوس��ت نداش��تند هرگز به موفقیت و ثروت دس��ت
نمییافتند .اگر میخواهید ثروتمند باشید باید برای
آنچه که انجام میدهید اشتیاق داشته باشید.
2
تجارت شخصی راهاندازی کنید
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بیشتر افراد موفق یک درآمد جانبی به جز حقوق
ثابت ماهانه دارند که گاهی از این کارهای جانبی درآمد
بیشتری عایدشان میشود .این کار تمرکز و وقت زیادی
میطلبد و استرس زیادی به شما وارد میکند ،اما بعد از
چند وقت که به سوددهی رسید ،شما میتوانید نتیجه
آن را ببینید .عالوه بر درآمد بیشتر ،شما این مزیت را
خواهید داشت که رئیس خود باشید و زمانهای کاری
خودتان را تنظیم کنید .پیشنهاد میکنیم پس از کسب

تجربه در یک زمینه خاص و به دس��ت آوردن دانش
جنبههای مختلف آن ،تجارت خود را شروع کنید.
3
در تحصیل سرمایهگذاری کنید

این نکته را باید بدانید که در دنیایی امروز تحصیالت
و تخصص نیاز اصلی شماس��ت .بدون تخصص هیچ
امیدی به موفقیت نداش��ته باش��ید .حتی اگر موفق
نش��دید از طریق کنکور وارد دانشگاه شوید ،با هزینه
شخصی به دانش��گاه بروید .مطمئن باشید با انتخاب
رش��ته صحیح بعدها چندبرابر هزینه سرمایهگذاری
ش��ده برای تحصیل خود را به دس��ت خواهید آورد.
برای مثال اگر شخصی که به تجارت عالقهمند است،
مدرک « »MBAبگیرد ،هزینه تحصیل خود را بعدها
در کمتر از یک س��ال به دست خواهد آورد .تحصیل
س��رمایهگذاری اس��ت و بطالت هدر رفتن سرمایه .به
جای اینکه چند ساعت در روز را به بطالت صرف کنید،
سعی کنید برای کل روزتان برنامهریزی داشته باشید.
از هر زمانی برای یادگیری مطالبی مانند ساز و کارهای
اقتصادی ،عملکرد شرکتهای بورس ،مدلهای ریاضی
ساده و پیشرفته تحلیل مالی و ...استفاده کنید.
4
کاری که برای خودتان باشد

اغلب میلیونرها با ایجاد کارهایی برای خودش��ان
ثروتمند میش��وند ،به همین دلیل اغلب ثروتمندان
برای خودش��ان کار میکنند .عالوه براین ،بسیاری از
مدیران اجرایی س��طح باال ،پولهایشان را در شرکتی
که مدیریتاش را خودشان برعهده دارند سرمایهگذاری
میکنند .در جریان یک بررس��ی که اخیرا انجام شد،
از تجار ،اس��اتید دانشگاه و  ...سوال شد بهترین جایی
ک��ه بخواهید پولتان را در آنجا س��رمایهگذاری کنید
کجاست؟ اغلب جوابش��ان این بود که بهتر است این
پول را به موسسه خود بریزند تا توان کاسبیشان را باال
ببردند .در هر کاری که میکنید و هر س��رمایهگذاری
که صورت میدهید باید به میزان ریس��ک و بازدهی
س��رمایهگذاری خ��ود توج��ه کنید .عام��ل مهم در
هر س��رمایهگذاری ایمنی ،نقدینگی و رش��د اس��ت.

س��رمایهگذاری باید درجه ایمنی بسیار باالیی داشته
باشد ،مثال اگر اوراق مشارکت دولتی بخرید امکان رشد
آن بسیار کم است .اگر سرمایهگذاری نقدینگی شدید
داشته باش��ید ،مثال اگر پولتان را در حساب پسانداز
بگذارید نرخ بهره بس��یار کمی به آن تعلق میگیرد.
اگر سرمایهگذاری امکان رشد زیاد داشته باشد امکان
ریسک آن زیاد است و نقدینگی هم ندارد و نمیتوانید
به س��رعت پولتان را پس بگیرید .هر کس باید اقدام
ب��ه ترکیبی از این س��رمایهگذاریها کند .ثروتمندان
بخش اعظم سرمایههایش��ان را معوال در چهار بخش
زیر قرار میدهند :یکم:کاری که برای خودشان باشد.
دوم :امالکی که برایشان پول بسازد.سوم :زمین در حال
رشد .چهارم :سرمایهگذاریهای نقدینهدار.
5
جسارت در سرمایهگذاری داشته باشید

میدانی��م ک��ه خرید ی��ک تلویزیون الس��یدی
جدید بسیار وسوسهبرانگیز است و صد البته با خرید
وسایل جدید هیچ مخالفتی نداریم اما اگر میخواهید
ثروتمند باش��ید باید بدانید اولویت با س��رمایهگذاری
است .ثروتمندان ولخرجی نمیکنند .این یک شوخی
نیس��ت .آماری که در امریکا گرفته ش��ده است نشان
میدهد اغلب ثروتمن��دان ولخرجی نمیکنند .آنها
ب��رای خرید اجناس در انتظار ح��راج میمانند ،برای
خرید چانه میزنند تا قیمت بهتری به دست آورند و
هرگز بیهوده خرج نمیکنند .باید هر ماه مبلغی را برای
سرمایهگذاری کنار بگذارید .البته این مسیر مستلزم
داش��تن مقدار معقولی از جس��ارت است .دیو لیندال
در س��ن  ۲۹سالگی و در ش��رایط رکود اقتصادی کار
خود را آغاز کرد .هیچ س��رمایهای نداشت و در ابتدا با
گرفتن وامی اندک از بانک و خرید مقداری وس��ایل،
مشغول بازسازی خانههای قدیمی شد .اندکی بعد به
فکرش رسید که این خانهها را بخرد و پس از بازسازی
با سود بیشتری بفروشد .با وجود سرمایه بسیار کمی
که داشت ،این کار بسیار مخاطرهآمیز به نظر میرسید
اما او این کار را انجام داد و اکنون صاحب مجموعههای
آپارتمانی خود اس��ت که بی��ش از  ۱۴۳میلیون دالر
ارزش دارند.
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