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شرايطي كه براي درآمدهاي دولت از منابع نفتي ايجاد شده ،بهترين فرصت براي
بخش خصوصي است كه مجموعه مطالبات عقالني و منطقي خود را در سياستهاي
اقتصادي كش��ور پیگیری کرده و به كرسي بنشاند ،تا از اين طريق تحولي مثبت را
در وضعيت اقتصاد و مردم ایران تجربه كنيم .دولت در وضعيت جديد با دو مشكل
جدي زير مواجه است.
1ـ ناتواني در تأمين بودجه جاري كشور ،عاجلترين مسأله دولت است .حتي با جابجا
كردن رديفهاي بودجه عمراني و جاري نيز نميتوان اين مش��كل را برطرف كرد،
ضمن آنكه در صورت انجام اين ش��يوه ،وضعيت سرمايهگذاري بحرانيتر ميشود و
اثرات سوء آن در اشتغال و رشد اقتصادی به سرعت نمايان خواهد شد.
2ـ نيازهاي ارزي كشور به گونهاي است كه با حجم صادرات كنوني نفت قابل تأمين
نيست .اين دو مشكل به يك معنا فرع بر مشكالت ديگر ،از جمله فقدان سرمايهگذاري
مناسب است .موضوعي كه موجب كاهش اشتغال در  7سال اخير شده است (از سال
 1385تا كنون) بنابراين دولت براي حل این دو مش��كل فوری خود چه راههايي را
پيش رو خواهد داشت؟
الفـ براي رسيدن به بودجه متعادل ،چند راه پيش روي دولت هست.
استقراض از بانك مركزي؛ اين كار موجب افزايش تورم و وارد شدن در تلهاي است
كه پايان آن خوشايند نيست.
كاهش بودجه دولت؛ با توجه به وضعيت جاري جامعه ،اين سياست را نميتواند
بيش از حدي جلو برد ،ضمن آنكه دولت در حال اس��تخدام افراد جديد و باال بردن
حجم و هزينههاي خود نيز هست!
افزايش نرخ ارز و كس��ب درآمدهاي ريالي بيشتر؛ اين سياست نيز تاکنون عم ً
ال
انجام ش��ده و بیش از این ظرفیت ندارد هر چند ممکن اس��ت ،در آينده نيز اندكي
بيش از رقمهاي فعلي بر نرخ ارز افزوده شود ،ولي تبعات اجتماعي و تورمي آن چيزي
نيست كه مشكل را حل كند.
افزايش درآمدهاي مالياتي؛ با توجه به پايين بودن سهم ماليات در اقتصاد ايران
كه كمتر از هفت درصد توليد ناخالص داخلي اس��ت ،به نظر ميرس��د كه اين راه
كمخطرترين و راحتترين راه به نظر برسد ،و اين بهترين فرصت براي بخش خصوصي
است كه آمادگي خود را براي مشاركت در تهيه و اجراي يك نظام مالياتي كارآمد،
عادالنه و منصفانه اعالم كند و به تناسب پرداخت ماليات ،از هزينههاي انجام شده

توسط دولت حساب بكشد .و مهمتر از همه آنكه اعالم نماید ،براي پرداخت ماليات
نيازمند فضاي كسب و كار مناسب و ارايه خدمات الزم به بخش خصوصي هستيم،
خدماتی که تامین آن فقط از س��وی دولت ممکن است .بنابراين بايد شاخصهاي
مربوط به فضاي كسب و كار و چگونگي بهبود آن به طور جدي مد نظر قرار گيرد و
از دولت خواسته شود كه نسبت به انجام آن اقدام كند.
بـ براي تحقق موازنه ارزي كش��ور ،دولت هيچ راهي ندارد جز آنكه جانش��يني
واردات با هدف کاهش مصارف ارزی و توس��عه صادرات با هدف افزایش درآمدهای
ارزی را در دس��تور كار خ��ود قرار دهد .براي جانش��يني واردات و افزايش صادرات
بايد فضاي الزم براي توليد و س��رمايهگذاري در كشور فراهم شود .اين امر مستلزم
اصالح در نظام بانكي ،تثبيت سياستهاي اقتصادي ،جلوگيري از ريخت و پاشهاي
بودجهاي دولت ،واگذاري امور به مردم ،مبارزه جدي با فساد ،طالق دادن سياستهاي
عوامگرايانهاي است كه به نام مردم ولي به كام حكومتيها انجام ميشود .نمونه روشن
آن اقدامي است كه دولت در ماه گذشته نسبت به منع صادرات پسته انجام داد .گرچه
ِ
واقعيت امر نشاندهنده و انعكاسي از ذهنيت
اين اقدام در ميانه راه لغو شد ،ولي در
تصميمگيران دولتي و س��اير تصميماتی است که هر روز در گوشه و کنار اقتصاد از
سوی دولت گرفته و اجرا میشود .اگر دولت واجد انديشهاي ملی و عميق بود ،بايد
از گران شدن پسته در سطح جهان خوشحال ميشد ،زيرا در اين وانفساي كمبود
ارز ،مهمترين كاالي صادراتي (غير نفتي) ايران با رشد قيمت مناسبي مواجه شده ،به
طوري كه بعضاً قيمت جهاني آن تا  25درصد رشد داشته است ،در حالي كه سهم
مصرف داخلي از پسته توليدي كشور حداكثر  10درصد است و سهم مصرف سرانه
روزانه مردم ايران از پس��ته چیزی در حدود يك گرم! در روز اس��ت ،قيمت آن را به
موضوعي بحراني تبديل کرده و در سطح عالي دولت ،صادرات  90درصد بقيه را منع
ميكنند ،گويي كه از اين طريق ،چيزي نصيب مردم و دولت ميشود .جالبتر اينكه
وجود پسته در انبارها را مصداق احتكار اعالم ميكنند! در حالي كه حداقلي از آشنايي
را با مسأله صادرات و ضرورت حفظ بازارهاي صادراتي (حتي در مواردي با تقبل ضرر)
را ندارند .تمامي اين ماجرا در حالي رخ ميدهد كه قيمت اصليترين نيازهاي مردم از
جمله دارو براي بيماران خاص به ارقام كمرشكن رسيده و هنوز هم انجام هيچ اقدام
روشني درباره حل مشكالت اين بخش از نيازهاي مردم به چشم نميخورد .واكنشي
كه نسبت به اين تصميم غلط دولت نشان داده شد ،مويد آن است كه حضور بخش

خصوصي در مواجه با تصميماتِ غلط ،كام ً
ال موثر و كارساز است.

در شرایط فعلی اقتصادی ،تردیدی نیست که اقتصاد ایران به طورکل و حوزههای مولد
آن به خاص ،بیش از هر چیز به سرمایهگذاریهای جدید نیاز دارد .در این واقعیت
نیز البته شکی نیس��ت که جذب سرمایههای جدید نیازمند ایجاد شرایط مطلوب
برای اعتماد و اطمینان صاحبان سرمایه است .به دیگر سخن سرمایهپذیر بودن یک
اقتصاد ،شرط الزم جذب و جلب سرمایههای جدید است که بدون تحقق این شرط
مهم نمیتوان امید واثقی به حضور سرمایههای جدید در یک اقتصاد داشت.از اینرو
در شرایطی که اقتصاد کشور به تزریق نقدینگی جدید در قالب سرمایهگذاریهای
جدی��د اعم از داخلی و خارجی ،نیاز دارد ،الزم اس��ت که تمامی نهادهای مرتبط با
مقوله سرمایه گذاری ،لوازم و بسترهای این اتفاق را فراهم آورند .مروری بر مطالعات
و تجربیات موفق در حوزه جذب سرمایهگذاری نشان میدهد که عوامل و مؤلفههای
بسیاری در جذب و جلب سرمای ه تأثیرگذار است که از جمله مهمترین آنها ،کاهش
بار قوانین و مقررات از دوش سرمایهگذار است .به عبارت دیگر صاحب سرمایه باید
به این جمعبندی برس��د که در صورت س��رمایهگذاری در یک محیط اقتصادی ،با
انبوهی از مقررات و قوانین و آئیننامهها محصور و محدود نخواهد شد و میتواند با
اطمینان خاطر از ثبات رویکردها و جهتگیریهای قانونی نسبت به برنامهریزی برای
کسبوکار خود اقدام کند .این اطمینان خاطر برای سرمایهگذاران امنیت به دنبال
میآورد .امنیتی که برای رسیدن به توسعه اقتصادی به آن نیاز داریم چرا که با بدبینی
به فعاالن اقتصادی ،نمیتوان به توسعه این بخش امیدوار بود .در این عرصه بایستی
به یک نکته مهم نیز توجه داشت که میان امنیت ،سرمایهگذاری و احساس امنیت
تفاوتهای ظریفی نهفته است و سرمایهگذاران بیشوپیش از اینکه به اصل امنیت
نیاز داشته باشند ،باید احساس امنیت را در خود ببينند؛ احساسی که با تعامل دولت
و متولیان قانونگذاری حاصل میشود .در شرایط فعلی متأسفانه شاهد آن هستیم
که سرمایهگذارهای ایرانی فراوانی در کشورهای همسایه مشغول به فعالیت هستند و
با وجود تمایل به حضور و فعالیت این سرمایهگذاران در اقتصاد ایران ،به علت کثرت
توپاگیر در فضای کشور ،این گروه از سرمایهگذاران سرمایههای خود را به
قوانین دس 
داخل کشور نمیآورند .تداوم این شرایط دلسوزان اقتصاد را بر آن داشت تا با تدوین
مجموعهای از قوانین ،نسبت به بهبود فضای کسبوکار کشور که همانا بهبود شرایط
و بس��ترهای سرمایهگذاری است ،اقدام کنند .محصول این اقدام در قالب قانون 29
مادهای بهبود مستمر محيط كسبوكار تبلور یافت که پس از تصویب در مجلس به
تمامی نهادها و ارگانها نیز ابالغ شده است .به رغم اتخاذ چنین سیاستی اما اگر قرار
باش��د نگاه آیندهنگرانه داشته باشیم باید عالوه بر تمهیدات و اقدامات قانونی ،براي
جلب و جذب س��رمایه ،همزمان تالشهای فرهنگی نیز صورت گیرد و الزم اس��ت
ظرفیتهای فرهنگی کش��ور نیز برای این مهم بهکار گرفته ش��ود .در همین راستا
اگر قرار باش��د با توجه به مفهوم مورد تأکید آموزههای دینی ،رش��د پایداری داشته
باشیم ،باید بین اخالق اقتصادی و محیط کسبوکار ،رابطه عمیقی ایجاد شود .چراکه
فرهنگ اقتصادی ،ساختار اقتصادی ،سیاستگذاری اقتصادی و مدیریت و کارآفرینی
اقتصادی ،چهار رکن اصلی ساختار اقتصاد را تشکیل میدهند.

محمد نهاوندیان
رئیس اتاق ایران

صاحبسرمایه
باید به این
جمعبندیبرسد
که در صورت
سرمایهگذاری،
با انبوهی از
مقررات و قوانین
وآئیننامهها
محصور و محدود
نخواهد شد و
میتواند با اطمینان
خاطر از ثبات
قانونی نسبت به
برنامهریزیبرای
کسبوکار خود
اقدام کند
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گرچه وضعيت چند سال گذشته نش��ان داده است كه سطح پيشبينيپذيري
جامعه ما كمتر شده است .اين وضع در سال آينده هم كمابيش وجود خواهد داشت،
عليرغم اين ،وجود ظرفيتهايي كه در سال آينده قابل تصور است ،اين احتمال را
فراهم ميكند ،كه بازيگران جامعه برحسب اينكه چگونه بازي كنند ،اين ظرفيتها را
به نفع ديدگاهها و برنامههاي خود فعليت بخشند ،و بخش خصوصي نيز از اين قاعده
مستثنانيست.

کاهش بار قوانین و مقررات از دوش سرمایهگذار
مولفه مهم در جذب سرمایه اقتصادی است

نگر
آینده

در حقيق��ت اگر نيك بنگريم ،مش��كل ريش��هاي اقتصاد ايران در س��هم اندك
سرمايهگذاري و ناكارآيي نسبي در زمينههايي است كه سرمايهگذاريهای دولتی در
آن انجام شده است .بنابراين بخش خصوصي ميتواند فشار اصلي خود را بر افزایش
س��رمايهگذاري و تجهيز منابع مالي جامعه به سوي سرمايهگذاري با بازدهی خوب
متمركز كند .بنابراين حل هر دو مش��كل دولت ،يعني تحقق بودجه عمومي آن و
نيز رسيدن به موازنه در وضعيت ارزي كشور ،مستلزم بهبود در عرصه سرمايهگذاري
است .این هدف جز از طریق بهبود شاخصهای:
-1حکمرانی خوب؛ همچون ارتقای سطح نظارت ،افزایش شاخص حاکمیت قانون،
مبارزه با فساد مالی دولتیها ،ثبات در سیاستها
-2بهبود شاخصهای محیط کسب و کار
-3بهبود نظام پولی و بانکی و استقالل بانک مرکزی و کنترل تورم و نقدینگی
 -4انجام اصالحات در بازار کار
امکانپذیر نیس��ت .آنچه كه در ضرورت تأمين سرمايه گفته شد ،نبايد ما را به
اين خطاي آشكار دچار كند كه سرمايه را محدود به سرمايه مالي يا فيزيكي بدانيم.
س��رمايه به شكلهاي گوناگون س��رمايه فيزيكي و مالي ،سرمايه انساني ،سرمايه
اجتماعي و سرمايه فرهنگي قابل شناسايي و دستيابي است .اتفاقاً در دنياي مدرن
و بویژه در جامعه ایران اهميت برخي از انواع س��رمايههاي غير مالي بيش از موارد
دیگر است .تجربه  8سال گذشته ما هم نشان ميدهد كه اتكاي صرف به سرمايه
مالي نه تنها مشكلي را حل نميكند ،بلكه مشكلساز هم هست ،و بايد به وضعيت
سرمايه انساني ،اجتماعي و فرهنگي توجه بيشتري شود .بخش خصوصي قادر است
دادن
كه برخي از اين وجوه سرمايه را تقويت كند ،از همه مهمتر رواج و گسترش ِ
منطق و عقالنيت اقتص��ادي و نيز مديريت كارآمد ،و ارزشهاي فرهنگي در كار و
نوآوري است.
نمونه مربوط به منع صادرات پسته ،فرصت مناسبي بود كه تا به مردم نشان داده
شود كه چه كساني و چگونه به نام مردم و عدالت اجتماعي ،تيشه به ريشه اقتصاد و
درآمد و منابع ملي ميزنند ،و عقالنیت اقتصادی را زیر پا میگذارند .بخش خصوصي
قادر است كه براي جامعه توضيح دهد كه چرا صنايع خودروسازي سالهاي متمادي
بود كه عليرغم تورم موجود در جامعه پرايد را با قيمت حدود  7ميليون تومان عرضه
ميكردند و كارخانجات آنها سودآور هم بود ،ولي اكنون كار به جايي رسيده است كه
توليد پرايد  15ميليوني هم صرفه اقتصادي ندارد.
فرصت س��ه ماهه پيش رو تا انتخابات رياست جمهوري موجب شده که فضاي
سياسي و فكري كشور آمادگي بيشتري براي ورود به برنامهها و ايدهها و نقدها نسبت
به وضع موجود را به دستآورد ،بخش خصوصي نميتواند در برابر اين فضا بيتفاوت
باش��د ،بايد اصليترين مطالبات خود را از يك س��و در عرصه عمومي طرح كند و از
سوي ديگر نامزدهاي مطرح را با اين مطالبات و مباني آن آشنا و نیز پاسخگو نمايد.
برداشتن مرزهاي ساختگي ميان دولت و مردم از جمله بخش خصوصي ،گام مهمي
است كه بايد برداشته شود .حتي اگر در مواردي عدهاي كوشيدهاند كه منافع اين دو
را در تقابل با يكديگر تعريف كنند ،نبايد به آن تن داد و بايد براي تغيير اين رابطه
تقابلي گامهاي ضروري را برداشت .بخش خصوصي نميتواند به اين موضوع دلخوش
باشد كه فضاي كسب و كار کشور با قانون نوشته شده بهبود خواهد یافت .آنچه كه
مهمتر از قانون است ،اراده بهبود فضاي كسب و كار است ،اگر اين اراده ميان دولت و
بخش خصوصي شكل گرفت ،بدون الزامات قانوني هم ميتوان كارهايي را انجام داد،
و البته با وجود قانون بهتر ميتوان كار نمود .ولي اگر اين اراده نباشد ،همچنان كه در
سال گذشته هم ديده نشد ،بهترين قانون هم جز متني مكتوب و مهجور چيز ديگري
نخواهد بود .قانون ترجمان اراده مشروع است ،و اگر اين اراده نباشد ،از قانون كاري
پيش نخواهد رفت .بنابر این اهتمام اصلی این بخش باید به شکلگیری چنین ارادهای
معطوف باشد ،و این فرصتی است که نباید از دست برود.

الزمه جذب سرمایههای
جدید چیست؟

5

نویسندگان ایرانی

یادداشتها

وقتی سرمایهگذار
سرگردان است
تشکیل کمیسیون سرمایهگذاری
با چه انگیزهای به «اتاق بازرگانی»
پیشنهاد شد؟

در حمایت از
سرمایهگذارباید
ثبات قوانین وجود
داشته باشد .امروز
اما در عرصه اقتصاد
ایرانتصمیمگیریها
از یکپارچگی الزم
برخوردار نیستند و
این عدم یکپارچگی
برایسرمایهگذار
سردرگمیایجاد
میکند

نگر
آینده
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن
و کشاورزی تهران به عنوان
نماین��ده بخ��ش خصوصی
کش��ور اق��دام به تش��کیل
کمیس��یونهای تخصص��ی
گوناگ��ون در زمینهه��ای
فریال مستوفی مختل��ف کرده اس��ت .برای
عضو هیات ایجاد این کمیسیونها سعی
نمایندگاناتاق ش��ده از موضوعاتی استفاده
تهران ش��ود ک��ه بیش��ترین تأثیر
را در بهب��ود اقتصاد کش��ور
داشته باشند و نهایتاً بتواند راهکارهای مناسبی برای
همکاری با بخش دولتی و رشد و توسعه اقتصادی ارائه
دهد .زمان مطرح شدن لزوم تشکیل کمیسیونهای
مذکور و بحث درباره فعالیتهای آن ،نگارنده وجود
کمیس��یونی مستقل در خصوص س��رمایهگذاری و
تأمین مالی را احس��اس کرد و پیشنهاد تشکیل آن
را داد .انگیزه اصلی از چنین پیش��نهادی تأثیر زیاد
س��رمایهگذاری برای هرگونه فعالیت اقتصادی است
ک��ه میتوان تأثیر و وجود آن را به عنوان ش��الوده و
زیرساخت تمامی کمیسیونهای دیگر اتاق و اصوالً
کلیه فعالیتهای اقتصادی در نظر گرفت .شایس��ته
نبود که در یک فضای اقتصادی ،از سرمایهگذاری به
شکل یک کمیسیون جدا اشارهای نشود.
در اینکه چقدر از اهدافی که برای تش��کیل این
کمیس��یون متصور بودیم محقق شد باید گفت که
با تش��کیل کمیس��یون و پس از روشن شدن خط

مشیهای آن ،کمیسیون در دو زمینه سرمایهگذاری
و تأمین مالی ش��روع به فعالیت کرد .اهدافی نیز به
صورت بلندمدت در بخش سرمایهگذاری و به صورت
کوتاهمدت و میانمدت در بخش تأمین مالی تعریف و
مشخص شد .با وجود تالشهای اعضا ،مسیر رسیدن
به اهداف به مطابق خواس��ته اعضا نبود و به کندی
پیش رف��ت .البته عواملی همچ��ون عدم همکاری
سازمانهای مختلف ،شرایط بوجود آمده اقتصادی و
نوپا بودن این کمیسیون بخشی از عوامل تاثیرگذار
در کاهش س��رعت رسیدن به اهداف بودند .در چند
ماه اخیر فعالیتهای این کمیس��یون به دلیل ایجاد
تغییرات ساختاری و در جهت بهبود مسیر کمیسیون
کاهش پیدا کرد که پ��س از اعمال تغییرات مذکور
کمیسیون فعالیت خود را مجددا ً افزایش داده و اعضا
چه از بخش خصوصی و چه دولتی با انگیزه و عالقه
بیشتر در جلسات حاضر میش��وند و این امیدواری
وج��ود دارد ک��ه در س��ال  92بت��وان خروجیهای
مطلوبتری از کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی
اخذ کرد.
در مورد علل برخی ناکامیهای این کمیسیون در
طول مدتی که ایجاد شده توجه به این نکته ضروری
اس��ت که یکی از عوام��ل بازدارنده کمیس��یون در
رسیدن به اهداف مشخص آن ،نگاه اشتباه به عملکرد
آن میباشد بطوریکه توقع از این کمیسیون ،اجرایی
ش��دن و بهبود در امر سرمایه گذاری و تأمین مالی
است اما باید خاطر نشان کرد که خروجی کمیسیون،
اطالعات ،راهکارها ،پیش��نهادات و انتقادات اس��ت

که میبایس��ت با کمک هیأت رئیس��ه اتاق تهران و
همکاری دولت به مرحله اجرا رسیده و کنترل شوند.
از دیگر عوامل عدم کامیابی این کمیسیون تغییرات
بسیار سریع در سیستم دولتی و قوانین است که عم ً
ال
فرصت برنامهریزی را از کمیسیون گرفته است .در نظر
بگیرید کمیسیون براساس شرایط مشخص ،برنامهای
را جهت رسیدن به اهداف تامین میکند ولی شرایط
به سرعت تغییر میکند و عم ً
ال برنامه کیفیت خود را
از دست میدهد و از طرف دیگر نمیتوان سناریوهای
بیشماری برای یک برنامه تعریف کرد.
الزم به ذکر اس��ت که ات��اق بازرگانی از اعضایی
تشکیل شده که هر یک به تنهایی و به طور مستقیم
درگیر مسائل و مشکالت اقتصادی کشور هستند و
میتوان گفت نمایندگان اتاق مسائل و مشکالت را
به خوبی درک ،آنها را تحلیل و میتوانند راهکارهای
مناس��بی جهت رفع آنه��ا ارائه دهند .متأس��فانه از
آنجایی که حمایتها و همکاریهای الزم از س��وی
بخ��ش دولتی در جهت اس��تفاده از پتانس��یلهای
بخش خصوصی ص��ورت نمیگی��رد ،این بخش تا
حدود زیادی در تعامل با دولت دلس��رد شده است.
از طرفی دیگر به دلیل افزایش مشکالت اقتصادی و
دامنه تحریمها ،تمام ظرفیتهای این بخش متوجه
رفع موانع شده و رشد و حل مسائل کنونی شده است
و پیشرفت ملموسی در عملکرد این نهاد خصوصی
دیده نمیشود.
متأسفانه در س��ال جاری با نوسانات شدید ارزی
و اقتصادی روبرو بوده و هس��تیم که این نوس��انات

ِ
تولید زمینگیر
نقدینگی سرگردان،
ِ
مروری بر وضعیت تولید و تجارت در اقتصاد  1391از نمای نزدیک

1

2

3

4

برخوردار
عضوهیاترئیسه
اتاق تهران و رئیس
مجمع واردات

آنچه موجب
رونق اقتصاد
میشود تدوین
بستههایحمایتی
صحیح مبتنی بر
تدوین ابزارهای
مناسب است تا
درآمدهای ناشی
ازهدفمندسازی
یارانهها را به
سمت تولید انتقال
دهد .ما متاسفانه
نتوانستهایماین
نقدینگیسرگردان
را به سمت
فعالیتهایمولد
هدایتکنیم

نگر
آینده
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محمد حسین
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برای ایجاد محیط امن سرمایهگذاری نه تنها مناسب
و مطلوب نیس��ت بلکه باعث س��لب اعتماد بخش
سرمایهگذار و مولد کشور شده است که به واسطه آن
بسیاری از منابع مالی که میتوانستند به جهت تولید
از آنها استفاده شوند ،تبدیل به ارز و یا طال شدهاند .از
دیگر موارد ،افزایش نقدینگی در بازار است که به نظر
میرسد کنترل آن در بازار چالشهایی را برای دولت
ایجاد کرده است.
نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد ،عدم
تناس��ب نرخ تورم و س��ود بانکی اس��ت .نرخ باالی
تورم و مش��کالت موجود در روابط بانکهای ایرانی
با بانکهای خارجی به همراه نوس��انات ارزی ،سبب
شدهاند تا فکر سرمایهگذاری در ایران کمرنگتر شود.
به عنوان نمونه به دنبال نوسانات ارزی ،شاهد بودیم
که بخش��نامههای متعددی از س��وی بانک مرکزی
صادر شد در صورتی که الزم بود نرخ ارز متناسب با
میزان تورم مدیریت شود .معضل اینجاست که اکنون
با چنین وضعیت ارزی و بانکی ،چطور میتوان از یک
سرمایهگذار انتظار داشت تا به سوی بازار ایران جذب
شود.
با توجه به موارد ذکر ش��ده،آینده نگری و ارزیابی
وضعیت صنعت و معدن در سال آینده بسیار دشوار
اس��ت .در نظ��ر بگیرید یک فع��ال اقتصادی جهت
سرمایهگذاری در صنعت ،اقدام به تهیه طرح توجیهی
میکند ول��ی به دلیل نواس��ات ش��دید اقتصادی،
نمیتواند گزارش دقیقی تهیه کند و در نتیجه یا طرح
شکست میخورد و یا منابع مالی آن در بازارهای غیر
تولیدی از بین میرود.
نکت ه دیگری که در آیندهنگری س��ال  92باید به
آن اشاره داشت مس��اله تحریمها است .باید درنظر
داشته باش��یم که تحریم ایران تنها محدود به چند
سال گذشته نیست بلکه کشور ما مدت زمان طوالنی
در تحریم قرار داشته است .اگر مشکالت اوایل انقالب
و جنگ تحمیل��ی را در نظر بگیریم ،در س��الهای
دیگ��ر عم ً
ال برنامه مش��خص اقتصادی برای رش��د
درآمدهای غیر نفتی نداشتهایم و هنوز به درآمد نفت
وابسته هستیم .فرصتهایی را که داشتیم به تدریج
محدودکرده و در شرایط کنونی عم ً
ال بسیاری از آنها
را از خود گرفتهایم .در س��رمایهگذاری چه در بخش
داخلی و چ��ه خارجی با توجه به وجود قانون خوب
و پتانسیل الزم ،در جذب سرمایه چندان پیشرفتی
نداشتهایم .در حمایت از سرمایهگذار میبایستی ثبات
قوانین داشته باشیم تا بتوانیم محیط امن ایجاد کنیم.
امروز اما تصمیم گیریها از یکپارچگی الزم برخوردار
نیس��تند و این عدم یکپارچگی برای س��رمایهگذار
س��ردرگمی ایجاد میکند که به عنوان یک چالش
اساسی مطرح است .سرمایهگذار نه تنها از بعد مادی
بلک��ه باید از بعد معنوی هم م��ورد حمایت دولت و
دستگاههای مربوطه قرار گیرد.

امروزه همه صاحبنظران و کارشناسان بر این اعتقادند که تنها راه پیشبرد اهداف اقتصادی کشور اتخاذ سیاستهایی
است که منجر به رونق تولید و تجارت قانونی شود.بر این اساس شاید به جرات بتوان اذعان کرد که بهترین شاخص و
معیار برای واکاوی آنچه که در سال  91گذشت و آنچه که باید در سال آتی برنامهریزی شود ،توجه به همین مولفه باشد.
چرا که رونق بخشیدن به تولید و حمایت از تجارت پایدار قانونی موضوعی نیست که اتفاقی و تصادفی محقق شود بلکه
نیازمند برنامهریزی علمی،اجرای کارشناسانه،نظارت فراگیر،همافزایی سازمانهای دستاندرکار و آسیبشناسی دقیق و
مستمر است .زیرساختها و هدفهای جزء به جزء آن و متولیان اجرای بخشهای مختلف آن باید مشخصا تعریف شود.
اینها ارکان یک دورخیز صحیح و معطوف به هدف است و نباید از کنار این اصول به سادگی عبور کرد.
اگر متولی واحد و مشخصی برای مطالعه ،شناسایی و بازبینی قوانین و آیین نامههای اجرایی که فعاالن اقتصادی با
آنها روزانه مواجه هستند تعیین شود ،مجموعه قوانین زاید ،دست و پاگیر،موازی و مانع از فعالیت سریع و مناسب
فعاالن اقتصادی شناسایی و به مراجع ذیربط ارجاع داده میشود و میتوان به آینده روشن در پرتو تسهیل فرایندهای
مربوطه امیدوار بود .باید فلوچارت سازمانهای دخیل در تولید و تجارت از زمانی که یک بنگاه اقتصادی تصمیم به ورود به
این حوزه میگیرد تا زمانی که محصول خود را برای صادرات به بازارهای جهانی عرضه میکند مورد بازبینی قرار گیرد تا
فعاالن اقتصادی با صرف کمترین هزینه ،انرژی ،وقت و استرس و همچنین به دور از موازیکاریها بتوانند هم و غم خود
را صرفا به تولید و تجارت اختصاص دهند و دغدغه دیگری نداشته باشند.
درجریان برنامهریزی برای صیانت از تولید و تجارت باید بهگونهای رفتار شود که همپوشانی دقیقی بین سیاستهای
تولیدی و بستههای حمایتی برقرار باشد تا درآمدهای ناشی از هدفمندسازی یارانهها را به سمت تولید انتقال دهد.
هرچند اقتصاد کشور امروز از نقدینگی افسار گسیخته آسیب جدی دیده است اما متاسفانه نتوانستهایم این نقدینگی
سرگردان را به سمت فعالیتهای مولد هدایت کنیم.این در حالی است که اختصاص سهم قانونی و تعیین شده تولید
از درآمدهای هدفمندی یارانهها و هدایت نقدینگی بازار به سوی تولید میتواند راهگشای بسیاری از مشکالت باشد .در
این رابطه بی شک همسویی سیاستگذاریهای پولی،بانکی و مالی کشور و نیز سیاستهای ارزی نقش تعیین کنندهای
در رونق تولید و تجارت خواهد داشت .اعطای وام با کارمزدهای پایین ،تامین هزینههای طرحهای توسعه،تامین امنیت
سرمایه گذاری از دیگر نمونههای حمایت حوزه بانکی از تولید است.
از سوی دیگر در کنار حمایت از تولید ،تدوین بستههای همافزایی تولید و تجارت میتواند گرهگشای بسیاری از
مشکالتی باشد که در سال جاری با آن مواجه بودیم.کاهش زمان ترخیص کاال،گسترش پنجره واحد تجاری در
گمرکات،کاهش رسوب کاال در گمرک ،تسهیل تجارت قانونی ،استفاده از فنآوری اطالعات و مقابله با پدیده شوم قاچاق
میتواند تجارت را بر مدار حمایت از تولید اس��توار س��ازد .در نقطه مقابل ،نوس��انات متوالی و شوکآور نرخ ارز و شتاب
کنترل نشده افزایش نرخ ارز یکی از بزرگترین آفتهای تولید و تجارت رسمی است که اثرات نامتقارن آن به مرور،تولید
را زمینگیر کرده و تجارت قانونی را به تجارت غیررسمی و زیرزمینی سوق میدهد .تعيين نرخ ارز از يك طرف نقش
موثري در صادرات و واردات و به تبع آن تنظيم و تعديل تراز تجاري و تراز پرداختهاي كشور دارد .از طرف ديگر نقش
موثري در تعيين قدرت رقابتي توليدكنندگان داخلي در برابر رقباي خارجي در بازارهاي داخلي و خارجي و به تبع آن
تعيين ميزان توليد و اشتغال برخوردار است .تعين نرخ ارز همچنين ميتواند بر سطح عمومي قيمتها و به تبع آن تورم
نيز موثر باشد.اما فارغ از تعارضاتی که در خصوص نوع مدیریت نرخ ارز در اقتصاد وجود دارد آنچه که مورد تایید و تصدیق
عموم کارشناسان است ،آن است که تغيير ناگهانی و غیر پیشبینی شده و شوکآور نرخ ارز،آنهم در یک بازه زمانی کوتاه
و در یک طیف قیمتی گسترده ،مجموعهاي از واکنشهای متوالی و تکانهها را در بخش داخلي اقتصاد به همراه خواهد
داشت كه برآيند آن ميتواند عملكرد اقتصاد كشور را تحت تاثير جدی قرار داده و ریلگذاریهای انجام شده در مسیر
بالنده سازی صنعت را ناتمام و ابتر سازد.
عزم ملی برای کاهش هزینه تمام شده تولید از طریق تولید دانش محور و با تکیه بر اصول انتقال تکنولوژی بهینه،
افزایش بهرهوری،کاهش ضایعات ،بهرهبرداری از فنآوری اطالعات ،تطبیق با دانش فنی،تقویت سطح تعامل صنعت
با دانشگاه و ارتقاء تسلط مدیران بر علوم مدیریت از اهمیت ویژهای برخوردار است .این درحالی است که برای افزایش
کیفیت تولید چارهای جز انتقال تکنولوژی جدید و بهینه وجود ندارد.هر چقدر هم که مردم را تشویق به خرید کاالی
ایرانی کنیم ،ولی کیفیت کاالی تولیدی پایین باشد ،عمال رغبتی از سوی مردم به کاالی ایرانی نخواهد بود .البته توجه به
این نکته نیز ضروری است که با توجه به زمانبر بودن مقوله انتقال تکنولوژی ،باید زمانبندی مشخص و تعریف شدهای را
در این مسیر لحاظ نمود و از هرگونه اقدام شتابزده  ،مقطعی و مطالعه نشده خودداری نمود .در این مسیر نباید پتانسیل
تجارت بینالمللی کشور را در این فرایند نادیده بگیریم.
نکته پایانی این که تا زمانی که گام موثری در مسیر اصالح فرهنگ جامعه برداشته نشود و بساط دالل بازی از عرصه
اقتصاد کشور برچیده نشود ،نگاه به تولید ثروت و سرمایه بهبود پیدا نکند ،تعصب بر کاالی ایرانی تعلق نگیرد،اشتغال
آفرینی ارزش خود را پیدا نکند،اعتماد به قول و وعدهها بازآفرینی نشود،خرید و فروش و استفاده از کاالی قاچاق مذموم
تلقی نشود ،همچنان وضعیت گذشته اقتصاد و تولید و تجارت پابرجاست .باید اقتصاد را ازنقطه آغازینش یعنی از فرهنگ
بخوانیم و عمل کنیم.
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یادداشت ها

مساله پیشرو :مهار تورم
دولت در اولین گام باید نقدینگی را مهار و آن را به سمت بخش تولید هدایت کند
اگرچ��ه بزرگنمای��ی و
س��یاهنمایی درب��اره اینکه نرخ
تورم به 90درصد رسیده ،منطق
علم��ی و اقتص��ادی ن��دارد اما
فشار بر طبقه متوسط جامعه و
یحیی آل اسحاق پایینتر از متوسط رو به افزایش
رئیس اتاق تهران است و قدرت خرید این گروهها
با درآمدشان همخوانی ندارد .به
ویژه در برخی زمینهها مانند مواد غذایی ،درمانی و اجاره بها
فشار هزینهها بسیار باالست .بطوریکه براساس اعالم سازمان
آمار در حدود 35درصد اجارهبها نسبت به قبل گرانتر شده
اس��ت .اقتصاد ایران از سالهای گذشته تاکنون از تورم رنج
میبرد .اما در سالهای اخیر به علت بکارگیری سیاستهای
نادرس��ت و مدیریت نامناسب با رکود تورمی مواجهیم .این

امر یکی از آفتهای بزرگ در هر اقتصادی اس��ت که باعث
بروز مش��کالت و چالشهای اساس��ی در جامعه میش��ود.
بههرش��کل عدم ثبات نرخ ارز و نوس��انات آن در حوزههای
مختل��ف از هزینههای تمام ش��ده تولید گرفته ت��ا واردات
تاثیر بس��زایی در رشد تورم در یکسال گذشته داشته است.
از طرفی افزایش نقدینگی در س��الهای اخیر طبیعی است
که آثار مخرب تورم��ی برجای بگذارد .بدین ترتیب درحال
حاضر به انتظارات تورمی دامن زده ش��ده و دولت نتوانسته
ن��رخ تورم را مهار کند .با اینحال اگر دولت تدابیر مناس��ب
را اتخاذ کند ،تورم مهار شدنی است .اگر عزم تمام نهادهای
حاکم از دولت گرفته تا مجلس ،مدیریت اقتصاد و خروج از
رکود تورمی باش��د میتوان راهکار مناسبی برای مهار تورم
پیدا کرد .کشور ما تجربه مدیریت اقتصادی در دوران سخت
را دارد و از طرف دیگر تجارب جهانی درباره رشد تورم وجود

دارد و همچنین براس��اس اصول و مبانی علم اقتصاد تمامی
بحرانهای اقتصادی راهکار دارد و میتوان از این شرایط عبور
ک��رد .به همین منظور اما دولت باید در اولین گام نقدینگی
را مهار کند و آن را به سمت بخش تولید هدایت کند .وقتی
نقدینگی به بخش تولید تزریق شد و تولید رشد کرد و عرضه
محصوالت افزایش یافت نرخ تورم هم کاس��ته میش��ود .با
رشد تولید اشتغال افزایش مییابد و در نتیجه درآمد خانوار
بهبود پیدا میکند .و یا در سایر بخشها نیز دولت با کاهش
هزینههای تش��ریفات اداری بهویژه در بخش گمرکی و در
نظر گرفتن سیاستهای صحیح پولی میتواند مانع افزایش
فش��ار بر بخش اقتصادی شود .بنابراین اگر مجموعه عوامل
در افزایش تورم بدرس��تی شناسایی و دولت در جهت مهار
آن با برنامه گام بردارد میتوان امیدوار بود در سال  92تورم
مهار شود.

اتاق فکری برای زنان کارآفرین
تاملی در چرایی تاسیس دفتر امور بانوان بازرگان و کارآفرین در اتاق تهران و کارنامه ما در سالی که گذشت

سیده فاطمه
مقیمی
عضوهیئت
نمایندگانومدیر
امور بانوان بازرگان
و کارآفرین اتاق
تهران

نگر
آینده
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جه��ان از اوای��ل هزاره جدید با یک پدی��ده اجتماعی و
اقتصادی رو به رش��د ،یعنی مشارکت فراگیر اقتصادی زنان
در مشاغل خارج از منزل روبروشد ،چنانکه آمارهای مربوط
به مشارکت اقتصادی زنان ایرانی نیز نشان میدهد سهم زنان
در اقتصاد ایران از سال  1365تا سال  1386همواره روندی
صعودی داشته است ،به طوری که در این دوره ،نرخ مشارکت
اقتصادی بانوان از رشدی معادل  72درصد حکایت میکند.
با این حال به دلیل وجود برخی مشکالت ساختاری ،وضعیت
اش��تغال زنان در ایران چندان مطلوب به نظر نمیآید .چه،
همواره فرصتهای شغلی کمتری به این قشر اختصاص داده
شده و آنان اغلب در بخشهای غیررسمی با اندک دستمزد
مش��غول به کار میش��وند .اما در نگاهی اجمالی به علل و
بوکار این حقیقت
انگیزههای زنان برای ورود به فضای کس 
آشکار میشود که این انگیزه ها در پارهای از موارد ،متعالیتر و
مترقیتر از انگیزههای شروع کسب و کار در مردان است و به
واسطه توانایی و ظرافتهای هنری و دقت نظری که در زنان
وج��ود دارد آنان در انجام فعالیتهای اقتصادی نیز از دقت،
ژرف اندیشی و هنرمندی خاصی بهره جستهاند .دفتر امور
بانوان بازرگان و کارآفرین که در آغاز با نام “شورا” متولد شد،
تغییر تصویر ذهنی و تکوینی اعتقاد به رشد زنان بازرگان و
کارآفرین با حمایت هیئت رئیسه و دبیرکل محترم اتاق تهران
را به همراه داشت .اعتقاد به رشد جامعه و توانمندسازی زنان
در اقتصاد کش��ور ،دیدگاه و تعالی رشد در راستای افزایش
تولید ناخالص ملی را در ذهن متبادر میكند .بدیهی است
آموزش و مش��اوره از اولویتهای اولیه این دفتر بوده که در
اجرای رس��الت خود نهایت مساعی را بکار بسته است و در
این راس��تا بسته جدیدی از تحوالت اقتصادی با اهتمام هر
چه تمامتر ارائه کرده و تأثیرگذاری خود را در این مهم ارتقاء

بخش��ید .در سال  1390با تصمیمات هیئت رئیسه محترم
ش��ورا به دفتر امور بانوان بازرگان و کارآفرین تغییر نام داد و
در این راس��تا دفتر امور بانوان بازرگان و کارآفرین نسبت به
اجرای معرفی الگوهای موفق در زمینههای کارآفرینی اقدام
کرد و تعام�لات خود را با مجموعههای کارآفرینی علمی و
دانشگاهی گسترش داد و رسالت انتقال تجربیات به جوانان
کارآفرین این مرز و بوم را به دوش کش��ید .یکی از ابتکارات
این دفتر تش��کیل یک اتاق فکر بود چرا که ایجاد اتاقهای
فکر بینرش��تهای می تواند راه گریز مناسبی از تحریمها و
حجمههای خارجی باشد و ضربههای مناسبی به دشمن وارد
کند و در نرخ رش��د خالقیت جامعه ،بهواسطه ایجاد فضای
تحقیقاتی تاثیرات شگرفی به جای بگذارد .بدینترتیب اتاق
فکر در آب��ان  1391در امور بانوان بازرگان و کارآفرین اتاق
تهران آغاز به کار كرد .اما این همه کارنامهاین بخش در سال
گذشته نبوده است .دیگر موارد اجرا شده در بخش امور زنان
به صورت تیتروار به شرح زیر بوده است:
 -1حض��ور و معرفی اعض��اء در برنامهه��ای رادیویی :رادیو
جوان،رادیو گفتگو ،رادیو اقتصاد .و همچنین معرفی جهت
شرکت اعضاء امور بانوان بازرگان در مصاحبههای شبکههای
سیما تهران ،با موضوعات :خالقیت و راهکارهای اجرائی شروع
کس��ب و کار ،ارز و تالطمهای اقتصادی ،وضعیت اقتصاد در
بخش خصوصی ،تحریمها و اقتصاد مقاومتی ،اتاق تبادل ارز،
الگو سازی کارآفرینی و . ...
 -2حض��ور در برنامه تلویزیونی  press TVو الگوس��ازی
کارآفرینی زنان.
 -3حضور در جلسه ستاد ساماندهی فعالیتهای سازمانهای
مردم نهاد شهر تهران.
 -4حضور در جلس��ات وزارت تع��اون ،کار و رفاه اجتماعی

جهت اجالس کمیس��یون مشترک همکاریهای اقتصادی
ایران و زیمبابوه.
 -5حضور در جلسه کمیسیون تخصصی بانوان اتاق تعاون
مرکزی جمهوری اسالمی ایران.
 -6نشست مرکز پژوهشهای مجلس.
 -7برگزاری کارگاههای آموزشی کارآفرینی در دانشگاههای:
علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی ،مدیریت صنعتی شریف،
صنعتی اصفهان ،علوم سیاس��ی دانشگاه آزاد اسالمی(واحد
جنوب) ،دانشکده وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری دانشگاه
علوم اقتصادی ،علوم پزش��کی و خدمات بهداشتی ،درمانی
تهران (دانش��گاه پرس��تاری و مامایی) ،دانشگاه آزاد پیامبر
اعظم ،دانشگاه آزاد قزوین ،خرم آباد ،دانشکده حقوق ،علوم
سیاسی و اقتصادی با حضور بیش از  200نفر ،صنعتی امیر
کبیر با دانش��جویان مقطع کارشناس��ی ت��ا دکترا ،حضرت
معصومه شهرس��تان قم و و مرکز رش��د و فناوری دانشگاه
صنعتیاصفهان.
 -8حضور در اس��تان گلستان و برگزاری کارگاه آموزشی در
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی گلستان و شرکت
در اجالس . ICBC
 -9برگزاری کارگاه آموزشی انتقال تجربیات دورههای برگزار
شده در مالزی ،با موضوعات “توانمند سازی زنان کارآفرین و
مدیر” و “زنان به منزله کارآفرینان جهانی” با قریب  90نفر
اعضای دفتر امور بانوان بازرگان و کارآفرین در اتاق تهران.
 -10برگ��زاری بازارچ��ه خیری��ه و نمایش��گاه محصوالت
دس��تاوردهای بانوان ب��ازرگان و کارآفری��ن در محل مرکز
مطالعات امور خارجه با حمایت بانوان س��فرای کش��ورها از
 17لغایت  19بهمن ماه .عواید به نفع زلزلهزدگان آذربایجان
شرقی و خراسان شمالی با اجازه ورود برای عموم.
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یادداشتها

آیا بحران یورو
به پایان رسیده است؟
دالیلی برای خوشبینی و دالیلی برای نگرانی

تمامیتصمیمات
مهم اقتصادی در این
سالها تحت فشار
گرفته شده نه در
زمان آرامش و صلح.
سیاستمداراندست
به تصمیم گیری
زدهاند تا جلوی بدتر
شدن وضعیت بد را
بگیرند و هر بار که
فشار کاهش یافته،
طرحهای اصالحی
فراموش شدهاند
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بحرانهای مالی عموما ناگهانی
شروع میش��وند و ناگهانی به
پایان میرسند .سه سال پیش
بحران یورو هنگامی آغاز شد که
اوضاع مالی یونان به هم ریخت و
سیاستمداران اروپایی و بازارهای
ژان پیزنی-فری منطقه را در نگرانی شدید فرو
استاداقتصاد برد .از اواخر سال ۲۰۱۲اروپا در
دانشگاهپاریس -آرامشی نسبی قرار دارد ،چیزی
دوفین .او در چندین ش��بیه متارکه ی��ک جنگ .آیا
کابینهفرانسهبه این به معنای به پایان رسیدن
عنوانمشاورخدمت بحران است؟
کرده است.
اگر ب��ا معیارهای مرس��وم
بحرانه��ای مالی به قضیه نگاه
کنیم ،س��ه سال زمان زیادی به حساب میآید .یک سال
پس از اعالم ورشکستگی بانک برادران لیمن در امریکا در
سپتامبر  ،۲۰۰۸اطمینان به سیستم مالی ایاالتمتحده
برگشت و احیای اقتصاد آغاز شده بود .کمی بیش از یک
سال پس از بزرگترین رکود اقتصادهای آسیایی در ،۱۹۹۷
آنها دوباره روی پای خود ایستادند .آیا منطقه یورو ،پس از
سه سال طوالنی ،به این نقطه رسیده است؟
در طول سه سال گذش��ته اروپا در جبهه مالی شاهد
جنگهای فراوانی بوده اس��ت ،بخصوص در یونان ،ایرلند،
اسپانیا و ایتالیا .و جنگجویان مالی اتحادیه اروپا واقعا خسته
و از نفس افتادهاند :صندوقهای س��رمایهگذاری که روی
تشدید بحران حس��اب باز کرده بودند ابتدا پول خوبی به
جیب زدند ،اما بعد روی فروپاشی منطقه یورو حساب باز
کردند و پولها را از دست دادند .سیاستگذاران اروپایی به
خاطر پیشبینی نکردن بحران اعتبار خود را از دست دادند،
اما بعد به خاطر پیشبرد سیاستهای شجاعانه بخشی از
اعتبار از دست رفته را جبران کردند .آمار تازه انتشار یافته از
بازگشت آرام سرمایهها به جنوب اروپا خبر میدهند.
این تغییر در احس��اس بازار ناش��ی از دو تغییر بزرگ
در سیاستگذاریهای قاره بوده است .اول ،در ژوئن ۲۰۱۲
رهبران اروپایی روی اجرای طرحی به تفاهم رسیدند که
ش��بیه پیاده کردن و از نو سوار کردن بنیانهای منطقه
یوروس��ت .با پیش��برد یک اتحادیه فراگی��ر بانکی  -که
مس��ئولیتهای عمده در این حوزه را به مقامات اتحادیه
اروپ��ا و ن��ه بانکداران کش��ورهای مختلف ،میس��پارد -
سیاستمداران اروپایی آمادگی خود را برای رفع نقاط ضعف
اتحادیه مالی خود نشان دادند.
دوم بان��ک مرک��زی اروپای��ی در س��پتامبر  ۲۰۱۲با
آغاز طرح «معامالت پولی بی درنگ» مس��ئولیت حفظ
یکپارچگی منطقه یورو را برعهده گرفت .این طرح ،تعهدی
واقعا جدی به حس��اب میآی��د و بازارها خیلی زود به آن
واکنش مثبت نشان دادند  -بخصوص چون آنگال مرکل
صدراعظم آلمان با وجود مخالفت بانک مرکزی این کشور
از آن حمایت کرد .به عالوه دیدار مرکل از آتن آن گروه از
اعضای دولت ائتالفی او را که حامی اخراج یونان از منطقه
یورو بودند ساکت کرد.
با این همه ،هنوز سه دلیل برای نگرانی از آینده وجود
دارد .برای شروع باید گفت سیاست در اتحادیه اروپا هنوز
عقبتر از اقتصاد است و این باعث کاهش اطمینان مردم
میشود .در طول ماههای اخیر در نیویورک یا هنگ کنگ
مردم با اطمینان بیشتری دست به معامله میزنند اما در
خیابانهای مادرید یا آتن ش��اهد چنین روندی نیستیم.

9

نویسندگان خارجی

یادداشت ها

بالیایمحیط
زیستی سال به
سال و ماه به ماه
افزایش مییابند و
اقدامات بشر یکی از
عوامل این روند به
حساب میآیند .این
خبر تازهای نیست،
آنچه تازگی دارد
این است که پیش از
این گرم شدن زمین
را تهدیدی برای
نسلهایآینده
توصیف میکردیم اما
باید پذیرفت که گرم
شدن زمین خطری
جدی است که همین
حاال ما را تهدید
میکند
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تنشهای سیاسی باعث شده مردم هنوز به احیای اقتصاد
بدبینباشند.
در واق��ع ،وضعی��ت اقتصادی و اجتماع��ی در اروپای
جنوبی در طول چند سال اخیر هیچگاه امیدوارانه نبوده
اس��ت .حتا میشود گفت این دهه« ،دهه از دست رفته»
تمام کشورهای اروپای جنوبی بوده است :بر اساس گزارش
صندوق بینالمللی پول ،سرانه تولید ناخالص داخلی در این
کشورها در سال ۲۰۱۷کمتر از سال ۲۰۰۷خواهد بود .تا
موقعی که این پیشرفتهای اقتصادی اخیر تداوم پیدا نکند،
ریسک سیاسی در کمین دولتهای این منطقه خواهد بود
و هرگونه آشوب سیاسی در حتا یکی از کشورهای جنوبی
اروپ��ا کافی خواهد بود تا دوباره به تردیدها در مورد آینده
منطقه یورو دامن بزند .به عالوه رقابت سیاسی فرانسه با
آلمان و همچنین شکاف میان عملکرد این دو کشور ،اکثر
ناظران منطقه را به آینده بدبین کرده است.
دلیل دوم برای نگرانی نسبت به آینده یورو چیست؟
اینکه در اروپا توافق فراگیری روی این مساله وجود ندارد
که چطور میتوان این اتحادیه پولی را دوباره کارآمد کرد.
تش��کیل اتحادیه بانکی قدم مثبتی است اما هیچ توافقی
روی اصالحات بعدی مثل تش��کیل خزانهداری مشترک
وجود ندارد.
کشورهای اروپای شمالی هنوز بحران کنونی را ناشی
از نادیده گرفتن قوانین کنونی توسط جنوبیها میدانند و
کشورهای جنوبی نقایص سیستماتیک اتحادیه را عامل
اصلی این بحران قلمداد میکنند .به عالوه ،کش��ورهای
ش��مالی اروپا ،ریاضت اقتصادی را مادر همه اصالحات به
حساب میآورند در حالیکه اروپای جنوبی از این میترسند
که دولتها آنقدر سرمایه سیاسی نداشته باشند تا بتوانند
دست به اصالحات و ریاضت اقتصادی بزنند.
و باالخره دلیل س��وم :با بررسی سه سال اخیر متوجه
الگ��وی جالب مدیریت بحران در اروپا میش��ویم :تمامی
تصمیمات مهم سیاس��ی و اقتصادی در این سالها تحت
فشار گرفته شده نه در زمان آرامش و صلح .سیاستمداران
دست به تصمیم گیری زدهاند تا جلوی بدتر شدن وضعیت
ب��د را بگیرند .و هر بار که فش��ار کاهش یافته ،طرحهای
اصالحی فراموش شدهاند .این روند حتا در رفتارهای آنگال
مرکل هم دیده میشود :او فقط در صورتی که موجودیت
یورو واقعا به خطر بیفتد وارد عمل میشود .به عبارت دیگر،
اتحادیه اروپا در طول این س��الها نش��ان داده که برای بقا
خواهد جنگید ،اما برای رسیدن به هدف مشترک نخواهد
جنگید.
هیچ کدام از اینها به معنای سقوط قریب الوقوع یورو
نیست .این احساس مشترک در میان اروپاییان وجود دارد
که اگر اجازه بدهند اتحادیه پولی س��قوط کند دست به
خودکشی اقتصادی دسته جمعی زدهاند .و این احساس
قوی باعث میشود اروپا بحرانها و بن بستها را باالخره
پشت سر بگذارد .به عالوه ،تصمیماتی که اخیرا در مقابله
با بحران گرفته شده احتماال ریسکهای مربوط به آینده
نزدیک را کاهش داده است.
به هر حال هنوز مردم این احس��اس را ندارند که یورو
قدم��ی رو جلو بوده و قاره را به س��مت رفاه ،همگرایی و
موفقیت پی��ش خواهد برد .این احس��اس ب��رای بازارها
خطرناک است و سیاستمداران اروپا هم نتوانستهاند مردم
را قانع کنند .آیا باالخره سیاستمداران اروپایی امسال برای
دور ش��دن از بحران مس��یر درس��ت را در پیش خواهند
گرفت؟

نوشتن آینده
این شکل کنونی از رشد اقتصادی نمیتواند ادامه یابد
اقتصاد جهان��ی به کدام
س��و در حرک��ت ک��رد؟ آیا
اس��تانداردهای زندگ��ی در
سراس��ر دنیا افزایش خواهد
یاف��ت و کش��ورهای فقی��ر
کنونی به کم��ک تکنولوژی
جفری دی .ساکس فاصلهش��ان را با کشورهای
استادرشتهتوسعه ثروتمند کاهش خواهند داد؟
پایدار در دانشگاه یا افزایش حرص و فساد باعث
کلمبیاومشاور میشود بشر بیشتر از گذشته
دبیرکلسازمانملل منابع طبیعی را غارت کند و
محیط زیس��ت را به نابودی
بکشاند و زندگی فالکت باری را برای نسلهای آینده
رقم بزند؟ و بدون ش��ک این بزرگترین چالش بش��ر
امروز است :ساختن جهانی مرفه یا حرکت به سمت
جهان��ی رو به ویرانی .مثل رمان��ی با دو پایان بندی
احتمالی ،داستان ما هم واقعا هنوز نوشته نشده است و
باید پذیرفت قرن حاضر قرنی تعیین کننده به حساب
میآی��د .هیچ کدام از ای��ن دو پایانبندی  -نه رفاه و
نه فروپاشی  -اجتناب ناپذیر نیستند .پس این آینده
حتا قابل پیشبینی هم نیست ،چون به انتخابهای
بشر ربط دارد.با وجود تداوم بحران اقتصادی در اروپا
و ایاالتمتحده ،کش��ورهای در حال توس��عه رش��د
اقتص��ادی س��ریع و پایداری را تجرب��ه میکنند .در
حالی که صندوق بینالملل��ی پول پیشبینی کرده
که اقتصادهای پیش��رفته دنیا در س��ال ۲۰۱۳فقط
۱.۵درصد رشد خواهند داش��ت ،این سازمان رسید
اقتصاد کشورهای در حال توسعه را  ۵.۶درصد برآورد
کرده است .انتظار میرود کشورهای در حال توسعه
آسیایی ،که حاال پیشگامان اقتصادی دنیا به حساب
میآیند ،رشد  ۷.۲درصدی را تجربه کنند و رشد در
کش��ورهای جنوب صحرای آفریق��ا هم رقم رضایت
بخش  ۵.۷درصدی خواهد بود.

چه اتفاقی افتاده اس��ت؟ ای��ن روند هم قدرتمند
است هم مش��خص .تکنولوژیهایی که زمانی فقط
در کش��ورهای ثروتمند دیده میشد حاال در سراسر
دنیا مورد استفاده قرار میگیرد .این تکنولوژیها حاال
متعلق به همه دنیاست .برای مثال ،پوشش تلفنهای
هم��راه در جنوب صح��رای آفریق��ا ،از تقریبا صفر
مشترک در ۲۰سال پیش ،به ۷۰۰میلیون مشترک
رسیده است .و این تلفنها جزء ابزارهایی به حساب
میآیند که به کمک آنها بانکداری ،تامین اجتماعی،
آموزش ،سرگرمی ،تجارت و خدمات دولتی در اختیار
فقرا قرار میگیرند .در طول چند سال آینده ،اکثریت
عظیمی از مردم دنیا ،به اینترنت بی سیم دسترسی
خواهند داشت .و این قدم مهم دیگری در راه توسعه
پایدار است.
ی��ک روند مه��م دیگ��ر را نباید نادی��ده گرفت.
س��ال ۲۰۱۲یک��ی از گرمتری��ن س��الهای تاری��خ
امریکا بود .تقریب��ا  ۶۰درصد ایالتهای امریکا نوعی
خشکس��الی را تجربه کردند و ایالتهای حاصلخیز
غرب میانه هم ج��زء همین ای��االت بودهاند .در ماه
اکتبر ی��ک «اَبَر توفان» غیرعادی در خط س��احلی
اقیانوس اطلس در نزدیکیهای نیوجرسی ،خسارتی
حدود  ۶۰میلیارد دالر به وجود آورد .مش��کالت آب
و هوایی  -س��یل ،خشکسالی ،موج گرما ،توفانهای
شدید ،آتشس��وزیهای عظیم در جنگلها و دیگر
روندها  -در س��ال ۲۰۱۲در دیگر مناطق دنیا شایع
ب��ود و در میان مناطق صدمه دیده میتوان به چین،
استرالیا ،جنوب شرقی آسیا ،مناطق کارائیبی و منطقه
ساحل آفریقا اشاره کرد.
بالیای محیط زیستی س��ال به سال و ماه به ماه
افزایش مییابند و اقدامات بشر  -مثل جنگل زدایی،
فرسایش س��احلی ،آلودگی شدید هوا و البته انتشار
گازهای گلخانهای  -یکی از عوامل این روند به حساب
میآیند .این خبر تازهای نیست ،آنچه تازگی دارد این

مسیر جدید اقتصاد دنیا
کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
راههای متفاوتی در پیش دارند

اقتصادهایپیش
رفته باید اصالحات
بنیادین با هدف
افزایش تولید انجام
دهند ،منطقه یورو
باید اتحاد پولی
خود را تقویت کند
و بازارهای رو به
رشد و کشورهای
در حال توسعه باید
منابع داخلی رشد
اقتصادی خود را
توسعهدهند

نگر
آینده

خوشمان بیاید یا نه ،جهان پیرامون ما به طور مداوم در حال تغییر است .اما با بررسی دقیقتر
روندهای اخیر اقتصادی در مییابیم که شاهد تغییر مسیری هستیم کامال بنیادین .اقتصادهای
پیشرفته دنیا را در نظر آورید .در طول دو دهه گذشته ،رشد اقتصاد در این کشورها توسط
مصرف به وجود آمده اس�ت و ش�کاف میان مصرف و سرمایهگذاری در این ۲۰سال به اندازه
۱۰درصد تولید ناخالص داخلی (به نفع مصرف) افزایش یافته اس�ت .در نتیجه ،در سال۲۰۱۰
س�هم مصرف از تولید ناخالص داخلی این کش�ورها به ۸۱.۶درصد رس�ید .در این میان ،در
ژو مین بازارهای رو به رش�د و اقتصادهای در حال توس�عه تقریبا خالف این روند اتفاق افتاد :در این
معاونمدیرعامل کش�ورها میزان س�رمایهگذاری افزایش یافت و آنها به تولیدکننده کاالهای دیگر نقاط دنیا
صندوقبینالمللی تبدیل شدند و در عوض مصرف داخلی کاهش یافت .تا سال ۲۰۱۰سهم مصرف از تولیدناخالص
پول و رئیس سابق داخلی آنها از ۷۳.۴درصد به ۶۷.۱درصد رسید .با نگاه منطقی به آینده ،به نظر نمیرسد که
بانکخلقچین سهم مصرف از تولید ناخالص داخلی اقتصادهای پیشرفته دنیا بتواند بیشتر از این شود .چنین
افزایش�ی نیازمند دو پیش شرط است :اول مهندس�ی مالی بازار و دوم افزایش میزان خرید
مصرف کنندگان که با افزایش ثروت آنها همراه باشد (و شاهد قیمتهای باال در بازار هم باشیم ).هیچ کدام از این دو
روند در حال حاضر در کشورهای توسعه یافته رخ نمیدهد پس امکان ندارد سهم مصرف از تولید ناخالص داخلی بیشتر
ش�ود .اما آیا همین س�طح کنونی مصرف در اقتصادهای توسعه یافته دنیا حفظ خواهد شد؟ به احتمال زیاد نه .سطح
کنونی مصرف ناش�ی از خرج کردن دولت و خانوادهها اس�ت و هر دو نهاد به شدت مقروض هستند و نیاز به پس انداز
را احساس میکنند .بانکها هم نیاز به افزایش سرمایه خود دارند و به سختی وام میدهند .به طور کلی اکثر نهادهای
اقتصادی در آینده نزدیک سیاست کاهش بدهیها را ادامه خواهند داد.
با این همه در اقتصادهای بزرگ توسعه یافته دنیا دولتها سیاستهایی در پیش گرفتهاند تا سطح کنونی مصرف
را حفظ کنند و در نتیجه از رش�د و اش�تغال زایی حمایت کنند .اما اگر سهم مصرف از تولید ناخالص داخلی پایینتر
بیاید ،جمع و تفریق ساده نشان میدهد که
سهم سرمایهگذاری و مصرف
باید س�رمایهگذاری و صادرات افزایش پیدا
به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی ()GDP
کند تا سطح کلی تقاضا حفظ شود .آیا باید
سال 2010
سال 1990
اقتصادهایپیشرفته
انتظار آن را داشته باشیم که بازارهای رو به
رشد و اقتصادهای در حال توسعه ،بار کاهش
81درصد
76درصد
مصرف
مصرف در کشورهای توسعه یافته را به دوش
18درصد
23درصد
سرمایهگذاری
بکشند؟ برای تداوم رشد قدرتمند اقتصادی
سال 2010
اقتصادهای درحال توسعه سال 1990
از ای�ن کش�ورها ،با وجود کاه�ش تقاضای
خارج�ی و کاهش ص�ادرات ،بای�د تقاضای
67درصد
73درصد
مصرف
داخل�ی افزایش یابد .ای�ن به کمک مصرف
30درصد
26درصد
سرمایهگذاری
داخلی باالتر و سطح مناسب سرمایهگذاری
انجام خواهد شد .اینها بزرگترین تغییرات ساختاری اقتصاد دنیا به حساب میآیند و البته مخاطرات خاص خود را دارند.
روند این تغییر در کشورهای مختلف و حوزههای مختلف اقتصاد متفاوت است و میتواند باعث به هم خوردن تناسب
میان تقاضا و میزان ذخایر در برخی نقاط شود .به عالوه ،به خاطر جهانی شدن ،یک مشکل اقتصادی در گوشهای از دنیا
خیلی سریع در نقاط مختلف پخش میشود و این یعنی هم در دنیای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه
باید با احتیاط بیشتری دست به سیاستگذاری زد .صندوق بینالمللی پول چندی پیش درباره میزان این در هم تنیدگی
اقتصادی تحقیقی انجام داد که نتایج آن جالب به نظر میرسد .بر اساس این تحقیق ،پیش از آغاز بحران اقتصادی دنیا،
عوامل خارجی باعث ۳۶درصد تغییر در میزان تولید پنج اقتصاد مهم دنیا (منطقه یورو ،ایاالتمتحده ،چین ،ژاپن و
انگلیس) شده بود .بعد از بحران میزان تاثیر عوامل خارجی بر تولید در این کشورها به ۶۰درصد رسیده است .در باقی
نقاط دنیا  -از جمله در بازارهای رو به رشد  -سهم عوامل خارجی موثر بر میزان تولید از ۴۳درصد پیش از بحران به
بیش از ۶۰درصد رس�یده است .در چنین فضایی سیاستگذاری هماهنگ اقتصادی  -در مقیاس جهانی  -ضروری به
نظر میرسد .برای ایجاد توازن میان مصرف و سرمایهگذاری هم به چنین هماهنگیای نیازمندیم .تالش برای افزایش
سرمایهگذاری در نقاطی از دنیا باید با تالش برای افزایش مصرف در دیگر نقاط دنیا هماهنگ باشد تا جواب بدهد .از دید
من ،اقتصادهای پیش رفته باید اصالحات بنیادین با هدف افزایش تولید انجام دهند ،منطقه یورو باید اتحاد پولی خود
را تقویت کند و بازارهای رو به رشد و کشورهای در حال توسعه باید منابع داخلی رشد اقتصادی خود را توسعه دهند .و
همه اینها باید با ثبات مالی داخلی و خارجی همراه باشد .به عالوه سیاستهای بخش مالی و چارچوبهای نظارتی باید
در سطح بینالمللی هماهنگ باشد تا بتواند بر این چالشهای بزرگ غلبه کند .تنها در چنین صورتی است که اقتصاد
دنیا میتواند روی آرامش را ببیند و گرنه همین وضعیت بی آینده و پراسترس کنونی ادامه خواهد یافت.
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است که پیش از این گرم شدن زمین را تهدیدی برای
نسلهای آینده توصیف میکردیم اما باید پذیرفت که
گرم شدن زمین خطری جدی است که همین حاال
ما را تهدید میکند .به اعتقاد دانشمندان بشر در هیچ
دورهای از تاریخ ،این چنین تاثیر عظیمی بر اکوسیستم
زمین نگذاشته اس��ت .و این بزرگترین چالش عصر
ماس��ت و تعیین خواهد کرد که ما به سمت زندگی
حرک��ت خواهیم کرد یا ویرانی .کش��ورهای در حال
توس��عه  -با رشد سریعش��ان  -نمیتوانند در مسیر
خود به س��مت رش��د ،دقیقا همان راهی را بروند که
کشورهای ثروتمند کنونی پیشتر رفتهاند .اگر آنها به
همان روش عمل کنند شاید اقتصاد جهان پیشرفت
کند اما بدون تردید س��یاره زمین را به سمت ویرانی
خواهد کشاند :دمای زمین باال خواهد رفت ،توفانها
شدیدتر خواهند شد ،اقیانوسها اسیدیتر میشوند،
و با ویرانی زیس��تگاهها ،گونهه��ای مختلف جانوری
منقرض خواهند شد.
مساله این است که انسان در برابر انتخابی سخت
قرار گرفته است :اگر الگوهای کنونی رشد اقتصادی
دنی��ا ادامه یاب��د ما با فاجعه محیط زیس��تی روبرو
خواهیم شد .تنها در صورتی که اقتصاد جهان الگوی
تازهای را برای رش��د برگزیند ما میتوانیم س��یاره
م��ان را نجات دهیم .در این الگ��وی تازه تلفنهای
هوشمند ،اینترنت پرسرعت ،کشاورزی هوشمندانه و
انرژی خورشیدی نقش پررنگی را ایفا میکنند .من
الگوی کنونی رش��د را گزینه «همه چیز طبق روال
سابق» نام میگذارم .در عوض الگوی رشد تکنولوژی
هوشمند را گزینه «توسعه پایدار» میخوانم .گزینه
اول میتواند برای مدتی جواب دهد اما بدون تردید
بشر را در بیچارگی رها خواهد کرد ،اما گزینه دوم -
که حاال دشوارتر مینماید  -رفاه بلندمدت را تضمین
میکند .این پایان خوش را چطور باید نوشت؟ اول
از همه ما ،به عنوان جامعه جهانی ،باید بپذیریم که
انتخاب با ماست .ادامه وضعیت همه چیز طبق روال
سابق البته آسانتر است .اما این گزینه بدون تردید
زندگی فرزندانم��ان  -و فرزندان آنها را  -تبدیل به
جهنم میکند.
دوم اینک��ه بای��د تکنولوژیه��ا و ابزاره��ای
قدرتمند جدید را به رس��میت بشناسیم .استفاده از
تکنولوژیهایپیشرفتهاطالعاتیکنونی-کامپیوترها،
نقشههای ماهواره ای ،هوش مصنوعی و ابزارهای دیگر
 باعث میش��وند که ما مواد غذایی بیشتر با آسیبمحیط زیستی کمتری تولید کنیم ،بهداشت عمومی
ثروتمندان و فقرا را همزمان باال ببریم ،الکتریس��یته
بیشتری با تولید گازهای گلخانهای کمتر تولید کنیم
و شهرهایمان را  -با وجود افزایش شدید جمعیت در
دهههای آینده – سالمتر و قابل سکونت سازیم.
سوم ،باید اهداف بلندی را برای سالهای پیش رو
تعیین کنیم :باید همزمان با تالش برای نجات سیاره
زمین ،رفاه را گس��ترش دهیم و وضعیت بهداش��ت
عمومی را بهبود ببخش��یم .جان اف .کندی یک بار
گفت��ه بود م��ا باید به ماه برویم نه ب��ه این خاطر که
رفتن به ماه آس��ان است ،به این دلیل که سفر به ماه
دش��وار است .و به وجود آوردن الگوی جدید توسعه،
باید هدف دشوار نسل ما باشد .نگذاریم رشد اقتصاد،
سیارهمان را نابود کند.

11

بررسی راهکارهای حفظ بخش خصوصی

میزگرد ویژه

بخش خصوصی قدرت مانوری ندارد
بررسی چگونگی حفظ بنگاههای اقتصادی در شرایط نامناسب در میزگرد آیندهنگر
با حضور حمید حسینی ،محمدرضا جابرانصاری و محمدرضا نجفیمنش
عظیم محمودآبادی

نگر
آینده
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گرچه درباره علت شرایط موجود اقتصادی در کشور اختالف نظر وجود دارد
و برخ�ی این وضعیت را نتیجه تحریمها و برخی دیگر ناش�ی از س�وءمدیریت
مسئوالن و تصمیم گیرندگان اقتصادی میدانند اما تردیدی نیست که اقتصاد
امروز ایران در شرایط ویژهای قرار دارد که اگر کسی در آن بی احتیاط گام بردارد
احتمال سقوطش بسیار باال است .در مورد توصیف اقتصاد ایران در سالی که در
پایان آن قرار داریم ،کم گفته و نوشته نشده است .به همین دلیل در میزگردی که
برگزار کردیم سعی کردیم از توصیف وضعیت فعلی و ریشهیابی مشکالت ،کمی
فاصله بگیریم و بیشتر درصدد یافتن راه حلهایی بودیم که در شرایط سخت
بنگاههای اقتصادی میتوانند با به کارگیری آنها خودشان را سر پا نگه دارند و از
خود صیانت کنند .برای این بررسی ناگزیر بودیم مروری هم بر برخی از مهمترین
چالشهای اقتصادی کش�ور در س�الی که گذشت داشته باشیم و مبتنی بر آن

تا حدودی وضعیت س�ال آینده را نیز ترسیم کنیم .حمید حسینی ،محمدرضا
جابر انصاری و محمدرضا نجفیمنش در طول بحث اگرچه اشترکات نظری زیادی
با یکدیگر داشتند که شاید یکی از مهمترین آنها تاکید بر ضرورت اعتماد دولت
به بخش خصوصی و حمایت از آن بود اما در راهکارهایی که پیشنهاد میدادند
اختالف نظرهایی نیز داشتند .حسینی معتقد است که ادغام بنگاهها با یکدیگر
در شرایط ویژه اقتصادی اگرچه توانسته تجربه خوبی را برای کشورهای دیگر
رقم بزند اما در ایران نمیتواند ش�دنی باش�د .اما برخالف او نجفیمنش معتقد
اس�ت که فعاالن اقتصادی ایران نیز میتوانند مانند سایر کشورها از این روش
برای گذراندن ش�رایط حساس اقتصادی استفاده کنند تا به این وسیله خود را
حفظ کنند .تعریف جابر انصاری هم از ش�رایط بد اقتصادی ،شرایطی است که
مسائل غیر قابل پیشبینی در اقتصاد ،فراتر از حد معمول و استانداردها باشد.

در ابتدا بفرمایید شرایط امروز اقتصادی را چطور
میتوان تعریف کرد و اینکه چه تناسبی با وضعیت
ام�روز ایران دارد؟ ضرورت طرح این مقدمه از آن
جهت اس�ت که آقای دکتر حس�ینی در یکی از
مصاحبههایشان فرموده بودند امسال سال طالیی
برای تولید است به شرط اینکه دولت بتواند مواد
اولیه را تامین کند و تسهیالت موردنیاز را بدهد.
االن ب�ا توجه به اینکه چند م�اه از این اظهارنظر
گذش�ته چقدر از این انتظارات شما در سالی که
آن را عصر طالیی تولید میدانس�تید محقق شد
و نواقص آن چه بود؟
حس�ینی :یک��ی از بحثهایی که س��الها اس��ت در

به نظرتان هنوز هم ظرفیت�ی برای بهرهمندی از
افزای�ش نرخ ارز میتواند وجود داش�ته باش�د؟
منظ�ورم تاکیدی اس�ت ک�ه ش�ما در اظهارات
قبلیتان داش�تید ک�ه افزایش ن�رخ ارز فرصتی
طالیی برای تولید اس�ت .حاال فکر میکنید این
فرص�ت همچنان به ق�وت خود باقی اس�ت و در
ص�ورت باالتر رفتن باز هم میتواند به نفع تولید
باشد؟
حس�ینی :هنوز فرصت بهرهب��رداری وجود دارد اما به

تعریف ش�ما از وضعیت بد یا نامناسب اقتصادی
چیس�ت؟ طبق اشاره آقای حسینی افزایش نرخ
ارز به نفع تولید بود اما از آنجایی که این افزایش
از قبل برنامهریزی نشده بود نوساناتی را در بازار
به وجود آورد و حتی کسانی که فعالیت اقتصادی
محدودی ه�م دارند در این نوس�انات ش�دید با

حمیدحسینی:
پیشبینیمیشود
در چند ماه آینده
نزاع بین دولت و
بخشخصوصی
شدت پیدا کند .به
نظر میرسد دولت
در ماههای آینده
منابع درآمدیاش
را از دست میدهد
و مجبور است
برای کسب
درآمد و جبران
کمبودهای خود به
بخشخصوصی
فشار بیاورد و
مالیات را افزایش
دهد یا نرخ ارز را
باال ببرد

نگر
آینده

ش��رطی که دولت کمک کند .ما در سالهای گذشته
 5میلیارد دالر واردات داشتیم و آماری که اتاق مبادله
ارزی منتش��ر کرده حاکی از این است که ماهی یک
میلیارد دال ارز عرضه کرده است .حاال اگر تصور کنیم
از ای��ن  5میلیارد دالر 2 ،میلی��ارد آن کاالی مصرفی
بوده بنابراین چی��زی حدود  3میلیارد دالر آن کاالی
واسطهای و مصرفی بوده است و دلیل آن این است که
تولید داخلی نتوانسته تقاضای بازار را جواب بدهد و لذا
ما مجبور بودیم این حجم از ارز کشور را صرف واردات
کاالهای مصرفی کنیم .وقتی مواد اولی ه وارد نمیشود
بسیاری از واحدهای صنعتی به سراغ کاهش تولید و
کاهش پرس��نل میروند .در مرحله اول اجرایی شدن
طرح هدفمندی یارانهها بسیاری از واحدهای تولیدی
ماش��ینهای قدیمی و پرانرژی خ��ود را از دور خارج
کردند .اما در حال حاض��ر با وضعیت نگرانکنندهای
در خصوص مواد اولیه مواجه هستیم و از سوی دیگر
دولت حاضر نیست به حرف بخش خصوصی توجه کند
و تس��هیالتی را فراهم کند که بخش خصوصی بتواند
م��واد اولیه مورد نیاز خود را تامین کند .وقتی پول ما
در هند اس��ت چرا باید به دنب��ال پول گرفتن از فعال
اقتصادی باشیم .دولت میتواند با  10درصد یوزانس،
مواد اولیه واحدهای تولیدی را تامین کند اما میخواهد
در ساختارش دست نزند .دولت فکر میکند تحریمها
موقت است و در روابط خارجی حل میشود و به همین
دلیل است که هر کاری انجام میدهد مرحلهای است.
در هر صورت برای اینکه بتوانیم از مرحله تحریم عبور
کنیم به فعالیتهای ساختاری نیاز داریم.

مدیریت هم باید با حساب و کتاب و سرمایهگذاری و
برنامهریزیهای عقالنی اعمال شود .چیزی که شرایط
را بد میکند ش��وکهایی اس��ت که به وجود میآید؛
یعنی عدم کنترل عواملی که سرمایه را مورد محاسبه
ق��رار داده اس��ت .وقتی کنترلی روی س��رمایه وجود
نداش��ته باشد و هر لحظه کنترل آن از دست میرود،
مدیریت نمیتواند اعمال شود؛ بنابراین مدیریت تحت
تاثیر موارد خارج از کنترل قرار میگیرد و بنگاه از بین
میرود یا دچار زیان و گرفتاری میش��ود .برای اینکه
مدیریت بتواند کار خود را انجام دهد به ثبات نیاز دارد
یعنی در ش��رایطی قرار بگیرد که مسائل قابل کنترل
باشد و مسائل غیر قابل پیشبینی باید در حد استاندارد
و قابل قبولی باشند .ولی وقتی تعداد این مسائل زیاد و
روزبه روز هم بیشتر و غیرقابل کنترلتر شوند ،نه تنها
خارج از کنترل مدیران بنگاهها و خارج از کنترل دولت
و سیاستگذاران خواهد ش��د بلکه متاسفانه وضعیت
اقتصادی ما را مانند االکلنگی میکند که یک طرف آن
خارج کشور و طرف دیگر در داخل کشور قرار دارد .این
نوس��ان دائم در جریان است و سیاستگذار هم تحت
تاثیر مسائل تحریم و سیاست قرار میگیرد .پس من
به عنوان یک مدیر بنگاه شرایط بد اقتصادی را زمانی
میدانم که مسائل و عوامل بیش از حد معمول و قابل
قبول غیرقابل کنترل باشد .اما در بحث ارز و موقعیتی
که به وجود آمد باید گفت که بحث این بود که خیلیها
اعتقاد داش��تند ریال را باید رها کرد تا قیمت طبیعی
خود را پیدا کند اما عدهای اعتقاد داشتند که باید آن را
حفظ کرد .وقتی این اتفاق افتاد و عدم حمایت یا فشار
بانک مرکزی کنار رف��ت قیمت باال رفت یا پول ملی
کاهش پیدا کرد .درنتیجه موقعیت خوبی برای تولیدات
داخل��ی به وجود آمد اما بحث هزینههای تولید که به
می��ان آمد آن اثرات را خنث��ی کرد .هزینههای تولید
روزبهروز در حال اضافه شدن است ،فشارهای خارجی
مانند تحریمها که همچنان به قوت خود باقی است و
ناگهان قطعهای که مثال  2هزار یورو قیمت داشته االن
به علل مختلف ممکن اس��ت برای تولیدکننده ایرانی
 10هزار یورو تمام ش��ود و همچنی��ن نحوه دریافت،
پرداخت ،حملونقل ،تحوی��ل و مراحل خریداری آن
هم به نس��بت ،قیمتهای باالتری پیدا کرده اس��ت.
در داخل هم با آش��فتگیای که در تصمیمگیریها به
وجود آمده و عدم ثبات سیاس��تگذاریها ،هزینهها
م��دام در حال افزایش اس��ت؛ چنانچه دول��ت االن از
تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی انتظار دارد که مالیات
بیشتری پرداخت کنند .در شرایط اینچنینی رفتارهای
اقتصادی تجربه شده و علمی کمتر دیده میشود .مثال
برای بحث نقدینگی همه جای دنیا وقتی قرار اس��ت
پول جذب بانک و پسانداز بیشتر شود ،سود پول را باال
میبرند اما در کشور ما این کار را انجام نمیدهند که
تورم بیشتر نشود .درست است که این مساله روی تورم
تاثیر میگذارد اما باید از خود بپرسیم که ما این کار را
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بنگاههای تولیدی کش��ور مطرح ش��ده این است که
ارز نفتی و قیمتگذاری غیرواقعی ارز باعث شده توان
رقابت بنگاههای تولیدی داخل کشور کاهش پیدا کند
و واردات م��ا که در س��ال  25 ،84میلی��ارد دالر بوده
به باالترین رقم یعنی  75میلیون دالر در س��الهای
گذشته برس��ید م .این مساله مقدار ناشی از بحث ارز
و یک مقدار هم ناش��ی از نگاه نادرست دولت نسبت
به کنترل تورم اس��ت .دولت فکر میکرد با استفاده از
مناب��ع ارزی میتواند تورم را کنترل کند .لذا از س��ال
گذش��ته که به قول دوس��تان فنر ارز در رفت و دولت
از یک طرف توان پایین نگه داشتن نرخ ارز را نداشت
و از طرف دیگر نمیتوانست واردات انبوه داشته باشد
شرایط برای تولیدکنندگان داخلی فراهم شد .این اتفاق
به دلیل اینکه در چند س��ال گذشته تولیدکنندگان
داخلی بس��یار تضعیف شده بودند نتوانست آنطور که
باید موثر واقع شود .هدفمندی و فشار تورمی بسیاری
از بنگاهه��ای کوچک و کارگاههای م��ا را از دور خارج
کرد اما شرایطی که سال گذشته فراهم شد و نرخ ارز
افزایش قابل توجهی پیدا کرد باعث شد که تولیدکننده
داخلی بتواند با قیمت کاالی خارجی رقابت کند .البته
اگر میتوانستیم تورم را کنترل کنیم و افزایش قیمتها
به قیمت واحدهای تولیدی اضافه نمیشد و همچنین
دولت نقدینگی را کنترل میکرد ،وضعیت رقابتی ما
حتما در شرایط بسیار بهتری میتوانست قرار داشته
باشد .در حال حاضر هم وضعیت رقابتی صنایع ما بهتر
شده ،واردات کمتر ش��ده ،انجام قاچاق کاال به کشور
ش��دیدا لطمه خورده و این عوامل باعث شده گرایش
به مصرف کاالی داخلی به وجود بیاید .صنایعی مثل
الستیک ،خودرو ،لوازم بهداشتی که وابستگیشان به
ارز بیش��تر بوده امسال آس��یب دیدهاند اما بسیاری از
صنایع مثل لوازم خانگی و لوازم س��اختمانی ،نساجی
و پوش��اک وضعیت تولیدیشان خوب بوده و افزایش
تولید داشتهاند .با وجود مشکالت حاد اقتصادی خیلی
از صنایع توانس��تهاند روی پای خودش��ان بایس��تند.
درحال حاضر دو مسئله اصلی بنگاههای اقتصادی ما
را تهدید و توان رقابتی آنها را کم میکند و به عبارت
دیگر بنگاهها مثل ش��مع در حال آب شدن هستند.
یکی از آنها بحث نقدینگی اس��ت که شدیدا در حال
افزایش اس��ت ،دوم بحث تحریمها است که روزبهروز
به درآمدهای اقتصادی دولت آسیب میزند و تاثیر آن
در بودج��ه و حضور دولت در صنایع اقتصادی بیش از
سایر حوزهها است .به همین خاطر بسیاری معتقدند
در حال حاضر اس��تراتژی باید به سمت حفظ و بقای
بنگاهها باشد .پیشبینی میش��ود در چند ماه آینده

جنگ بین دولت و بخش خصوصی شدت پیدا کند .به
نظر میرسد دولت در ماههای آینده منابع درآمدیاش
را از دست میدهد و مجبور است برای کسب درآمد و
جبران کمبودهای خود به بخش خصوصی فشار بیاورد
و مالی��ات را افزایش دهد یا ن��رخ ارز را باال ببرد .االن
هم دولت جنگی را با فعاالن اقتصادی در حوزه اسناد
اعتباری شروع کرده اس��ت .این وضعیت بسیار برای
بنگاههای اقتصادی نگرانکننده است .با اعتقاد به اینکه
تا چند ماه آینده هیچ تحولی در سیاست خارجی کشور
و رقابت خارجی ما اتفاق نخواهد افتاد ،بنده معتقدم تا
استقرار دولت جدید خیلی نباید به خارج از کشور نگاه
داشته باشیم.

مشکل مواجه شدند و مناسبات و طرح توجیهی
تولیدکنندههایبزرگترراهمبهریخت.حتیشاید
به قول آقای احمد توکلی نام این وضعیت را باید
«تالطم» و نه «نوسان» گذاشت .بفرمایید نوسانات
چه تاثیری روی فعالیت بنگاههای اقتصادی بخش
خصوصی داشته است؟
انصاری :به نظرم بنگاهها قرار اس��ت مدیریت ش��وند.
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بررسی راهکارهای حفظ بخش خصوصی

میزگرد ویژه

جابر انصاری :
آقایفوکویاما
ایدهای دارد
مبنی بر اینکه در
جوامعی که سطح
اعتماد پایین است
ساختار تولید به
گونهای میشود
که بیشترین ارزش
افزوده به سمت
خانواده میرود
چون آنجا اعتماد
بیشتر است .ما
نمیتوانیم در جو
بیاعتمادیبه
سرمایهگذاری
تشویقکنیم

نگر
آینده
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به چه قیمتی انجام میدهیم؟ گفتیم که مدیریت باید
بتواند مسائلش را حل کند به شرطی که قابل کنترل
باشد و هزینه و منفعت را مدام محاسبهکند ،این چراغ
راه یک مدیر اقتصادی است.
کمااینک�ه وقتی بهره بانکی به  21درصد رس�ید
باالخره توانست در آن مقطع افزایش شدید نرخ
ارز را مهار کند...
انصاری :بله به هر حال یک حرکتی بود .االن صحبت

از تورم  50 ،40درصدی است و پرداختهایی که بنگاه
اقتصادی باید ب��ا دالر  1200تومان انجام میداد باید
ب��ا دالر  2500تومان انجام دهد .مورد دیگر اینکه در
زمان شدت تحریمها و بحث ارز ،جریان  3000میلیارد
دالر پی��ش آمد که ش��وک بزرگی را به م��ا وارد کرد.
وقتی با گرفتاریهایی روبهرو هستیم باید از جزئیات
و مس��ائل دست و پاگیر دل بکنیم .االن همه در حال
محافظهکاری شدید در بانکها هستند .در نتیجه من
ک��ه به فکر صادر کردن افت��ادهام آنقدر هزینههایم به
سرعت باال میرود که دوباره به جای قبلیام برمیگردم
و این موقعیت خنثی میشود.
افزایش قیمت ارز باعث شده هزینه تولیدکننده
افزایش پی�دا کند .این هزینه چه تاثیری بر روند
تولیدی شما داشته است؟
نجفیمنش :آقای فرش��اد حیدری ک��ه در حال حاضر

مدیرعامل بانک ملی هستند میفرمودند که اگر جلوی
در بانک یک کامپیوتر بگذاریم و هر کسی که وارد بانک
میشود مشخصاتش را با دستورالعملها بدهیم چک
کند ،یک نفر مش��تری نمیتواند وارد این بانک ش��ود؛
یعنی آنقدر قوانین بیجا گذاش��ته شده است که واقعا
اگر قرار باش��د بر مبنای قانون عمل ش��ود هیچ کس
نخواهد توانس��ت از خدمات و تسهیالتی که بانک ملی
قرار است در اختیار تولیدکننده قرار دهد استفاده کند.
زمانی که تخلف  3000میلیارد تومانی واقع شد ،دیدیم
که ضعیفترین حلقهها دستگیر شدند .غرض این است
که بگویم شرایطی که االن در آن قرار داریم بیشتر ناشی
از ش��رایط داخلی است .البته به هیچ وجه نمیخواهم
بگویم تحریمها بیتاثیر بوده اما در این چند س��ال یاد
گرفتهایم تحریمها را تا اندازهای مدیریت کنیم و راههای
دیگری پیدا کنیم اما چیزی که ما را عاجز کرده موانع
داخلی بوده است .برای مثال به چند مورد در این زمینه
اشاره میکنم .سال گذشته بانک مرکزی بخشنامهای
پیرو بخشنامه آقای رحیمی معاون اول رییس جمهور
صادر کرد مبنی بر اینکه اگر واحدی قسط عقبافتاده
و چک برگشتی داشته باشد نمیتواند هیچ تسهیالتی
دریاف��ت کند .چون فکر میکردند اگر این کار را انجام
دهند اقس��اط معوقه بانکی کم میش��ود اما آن زمان
اقساط معوقه  45میلیارد تومان بود و االن به بیشتر از
 73میلیارد تومان رسیده است .باز هم پیچها را سفتتر
کردند .یکی از این پیچهایی که س��فتتر شده همین
داس��تان ارز اس��ت که قبال با  10درصد میتوانستیم
گشایش اعتبار کنیم اما االن این میزان به  135درصد
رسیده و تازه هنوز بانک تجارت از این عدد راضی نیست.
قانون دیگری که باز شرایط را سختتر کرد ،مربوط به
قانون چک جدید بود .طبق این قانون کس��ی که چک
برگشتی داشته باشد تا هفت سال از حیز انتفاع ساقط

اس��ت .هیچ هم فکر نمیکنند که اساس��ا به چه دلیل
چک یک نفر برگشت خورده است؟ آیا فردی که چک
او برگشت خورده نتوانسته مطالباتش را از دولت بگیرد
یا اینکه واقعا مقصر بوده است؟ کسی که مقصر بوده باید
تاوان کارش را بدهد اما کس��ی که در این میان مقصر
نیس��ت نباید تا این حد در حقش س��ختگیری شود.
واحد تولیدی که به این دلیل متوقف میشود چون به
واحدهای دیگر پیوسته است باعث مشکل برای دیگران
هم خواهد ش��د .حاال فرض کنیم یک واحد نتوانسته
چ��کاش را پاس کند .تکلیف کارگری که در آن واحد
کار میکند چیست که باید از کار بیکار شود؟ آیا همه
این موارد را باید فدای برگشت خوردن یک چک کنیم؟
به نظرم در هیچ کجای دنیا هیچ دولتی به تولیدش ظلم
نکرده که ما در س��ال تولید ملی درست خالف جهت
حمایت از تولید داخلی خودمان حرکت کردهایم .االن
فشارها زیاد است و روزبهروز هم بیشتر میشود .موضوع
دیگر مربوط به مس��اله ارزش افزوده است .یعنی واقعا
گاهی من شک میکنم و با خودم میگویم نکند دستی
در کار است که میخواهد تولید داخلی ما را از بین ببرد.
واقعیت این است که اثرگذاری تمام تحریمهایی که علیه
ما بوده به اندازه فشارها و تحریمهای داخلی نبوده است.
جای تاسف اینجاست که این فشارها روزبهروز هم بیشتر
میشود و به جای اینکه تسهیالت داده شود شرایط را
بر تولیدکننده س��ختتر میکنند .یکی از کارهایی که
همیشه مطرح کردهایم دخالت دولت در قیمتگذاری
اس��ت .باره��ا گفتهایم ک��ه دولت بای��د خدمتگذار و
سیاستگذار باش��د نه قیمتگذار .هیچ دولتی ،قیمت
هیچ خودرویی را تعیین نمیکند .ما هرچه گفتیم گوش
نکردند که باعث شد تولید  50 ،40درصد پایین بیاید و
کارخانجات ما تا  3هزار میلیارد ریال زیان کنند .طبق
قانون پنجم خودروسازان نوشتهاند جایی که دولت در
قیمتگذاری دخالت میکند اگر قیمت پایینتر تعیین
شود دولت باید ضرر و زیان را جبران کند .دولت که دید
قضیه جدی است این مساله را رها کرد در صورتی که اگر
این قیمت خودرو در سالهای گذشته روال عادی خود
را طی میکرد تولید تا این حد صدمه نمیخورد .شما
توجه کنید بعد از اجرایی شدن طرح هدفمندی یارانهها
مواد اولیه ما  3برابر ش��د؛ یعنی ورقی که برای خودرو
اس��تفاده میکردیم را قبل از اجرایی شدن هدفمندی
یارانهها  600تومان میخریدیم و االن به بیش از  2هزار
تومان رس��یده است .مواد پتروشیمی که قیمت آن در
داخل  1400تومان بود االن باالتر از  5400تومان است.
قیمت مس که اصال در داخل ایران تولید میشود قبال
 6000تومان بود و االن به  22تا  27000تومان رسیده
است .همینطور الستیک و فوالد و ....هزینه خودرو بین

 40تا  50درصد متعلق به مواد اولیه و  50درصد هزینه
قطعهس��از و خودروس��از بود .االن هزینه  50درصدی
مربوط به مواد اولیه  3برابر ش��ده؛ یعنی قیمت خودرو
باید به طور طبیعی سه برابر میشد .به اینجا که رسید
دولت به یاد مردم افتاد و گفت به مردم فشار نیاید اما به
خودروساز و قطعهساز فشار وارد شد .ما در سال 2011
مقام سیزدهم را در دنیا داشتیم ،در سال  2012به مقام
نوزدهم رس��یدیم و به نظرم سال  2013به مقام  23یا
پایینتر میرس��یم .از طرف دیگر مردم خواهان خودرو
هستند و دستشان نمیرسد چون تولید هم کم شده و
هزینههای تمام شده باال رفته و انواع و اقسام فشارها وارد
میشود .س��ازمان گسترش صنایع ما هم خودش یک
عضو س��هامداری سایپا هست .اینها برای سود پولشان
چک دریافت کردند و این چکها پاس نش��د به همین
دلیل سایپا به دلیل داشتن چک برگشتی نمیتواند از
بانک وام بگیرد .کجای دنیا کسی که خودش شریک و
سهیم اس��ت این کارها را میکند .بد نیست بدانید در
پراید دو میلیون و  500هزار تومان مربوط به هزینههای
مالی است .درست است که نباید قیمتها افزایش پیدا
کند اما تولید چه کاری باید انجام دهد؟
ام�ا دولتیها هم میگویند خودروه�ای ایرانی از
استاندارهای الزم برخوردار نیستند.
نجفیمن�ش :این حرفها بس��یار غلط اس��ت .ما 55

اس��تاندارد اجباری داریم .یعنی هر خودرویی اگر این
میزان استاندارد را نداشته باشد از در کارخانه نمیتواند
خارج شود .البته ما کیفیت مرسدس بنز را نداریم اما
به اعتقاد من میتوانیم به آن سمت حرکت کنیم .اما
حرفهایی که گفته میشود حرفهایی تکراری است.
درجه رضایت مشتری ما از  62 ،100درصد و از بهترین
خودروی خارجی  85درصد اس��ت .اینطور نیست که
بگوییم صفر صفر هستیم یا اینکه عالی هستیم.

اما درباره ترمز  ABSپراید سالها است که بحث
وجود دارد.
حسینی :سیستمی که تولید همه واحدهایش در یک

حد است نباید انتظار داش��ته باشد که خودروسازش
درجه یک باشد و خودروهایی با بهترین کیفیت به روز
دنیا را تولید کند .صنعت خودرو بهتر نباشد حتما بدتر
از بقیه تولیدات کشور هم نیست .باالخره صنایع فوالد،
لوازم خانگی ،دارویی و همچنین رشد اقتصادی و درآمد
سرانه و اینها باید با یکدیگر تناسب داشته باشند.

اما به نظر میرس�د اینکه دولت میگوید تا وقتی
کیفیت خودروهای تولید داخل بهتر نشود اجازه
افزای�ش قیمت به خودروس�ازان داده نمیش�ود
شاید خیلی دور از منطق نباشد.
نجفیمن�ش :م��ا در ح��ال حاضر به لح��اظ کیفیت

خودرویی مانند تندر  90را تولید میکنیم که  60درصد
آن داخلی اس��ت .خودرویی اس��ت که درست مطابق
استانداردهای ماست .این نکته را هم شما توجه داشته
باشید که متاسفانه برای ما ظاهرا خودزنی و بدگویی
از خودمان ،ش��یرین ش��ده و انگار یک فضیلت است.
هر کاری که در ایران انجام میش��ود همه به آن شک
میکنند .یعنی خودمان را اصال باور نداریم .میخواهم
بگویم همیشه در کاری که انجام میدهیم شک داریم.

در اینجا از یک شعر مولوی کمک میگیرم«:آنکه گوید
جمله حق است احمقی است /آنکه گوید جمله باطل
او شقی است»
یعنی اگر بگوییم همه چیز درس��ت اس��ت و هیچ
مشکلی نداریم خطا است .ما در حد توان خودمان جلو
آمدهایم و البته بی تردید جای پیش��رفت و بهبود هم
داریم اما این نیس��ت که ما حالت عقبماندگی داشته
باشیم .همین پراید در کشور عراق ،خواهان زیادی دارد
و به عنوان ارزانترین خودرو در دنیا شناخته میشود.
لذا ما مسائل و مشکالتی که برای اقتصادمان در درون
به وجود آوردهایم بسیار اثرات مخربتری دارد نسبت
به تمام تحریمهایی که تا به حال نس��بت به ما انجام
شده است .حتی یک سال مقام رهبری نسبت به تولید
داخل��ی تذکر دادند که این امری بیس��ابقه بود چون
ایشان دیده بودند هیچ کاری در داخل انجام نمیشود.
اهمیت این مساله به این دلیل است که به طور مسلم
تنها چیزی که حریف تورم هس��ت تولید است؛ تولید
است که باعث رفاه مردم و اشتغال میشود .اتفاق دیگر
اینکه چند وزارتخانه را در هم ادغام کردهایم و یک وزیر
مس��ئول این همه مجموعه شده است؛ یعنی هم باید
جواب گوشت و مرغ را بدهد هم جواب کار را بدهد و در
واقع اشرافی که قبال وجود داشته ضعیفتر شده است.
به هر حال تولید در کشور حالتی پیدا کرده که کسی
به آن توجه ندارد و روزبهروز هم بقیه سازمانها به تولید
فش��ار میآورند .با مثالی بحثم را به پایان میرسانم .ما
در س��ال  76با راهآهن مبادالت��ی انجام میدادیم و به
آنها جنس میفروختیم و ق��رارداد خرید و فروش هم
داش��تیم .بعد از حدود  15سال به تازگی نامهای به ما
دادهاند که ش��ما باید حق بیمه آن زمان را که چیزی
حدود هفتاد میلیون اس��ت پرداخت کنید .میخواهم
بگویم انگار همینطور به دنبال س��وژهای میگردند که
وقت مدیران را برای اشکاالتی که پیدا میکنند بگیرند.
ما اگر میخواهیم حرکتی را انجام دهیم اوال باید اعتقاد
داشته باشیم تولید باید اصل کار باشد .باید این تولید
را انجام دهیم ،باید تسهیالت برای آن فراهم کنیم نه
تضییقات.درحالحاضرنیازنقدینگیواحدهایتولیدی
دو ،سه برابر شده است .یک واحد تولیدی که میخواهد
از بانک تسهیالت بگیرد از او وثیقه میخواهند در حالی
که باید به طور ارگانی یا صندوقی از واحدهای تولیدی
حمایت کنند .زمانی که واحدی سود میکند از او انتظار
پرداخ��ت مالیات دارند ام��ا وقتی همین واحد متضرر
میشود کسی کاری با آن ندارد.

تش�کلها چطور میتوانند این تقوی�ت را انجام
دهن�د با توجه به اینکه یکی از مهمترین راههای
تقویت تشکل افزایش س�رمایهگذاری است و ما
االن با کمبود منابع مواجه هستیم؟
حسینی :تش��کلهای بخش خصوصی مثل اتاقهای

بازرگانی ،خانه صنعت و معدن و ...باید به میدان بیاید
و احساس مسئولیت بیشتری کنند و هم اینکه بخش
خصوصی تش��کلها را حمایت کنند .با توجه به نگاه
کوتاه مدتی که دولت به بحث تحریمها دارد باید سعی
کرد تشکلها از هم نپاشد.
اینکه میفرمایید تشکلها باید بیشتر به میدان
بیایند درست است ،اما مهمترین تشکل در حال
حاضر اتاق بازرگانی اس�ت .به طو مش�خص اتاق
چقدر توانسته در تصمیمگیریهای اقتصادی طی
سالهای اخیر موثر باشد؟
حس�ینی :اتاق از چهار مسیر میتواند کار انجام دهد.

تش��کلها میتوانند تبدیل به اپوزیس��یون ،ساختار
رسمی دولت ،باشگاه و کلوپ شوند و میتوانند تبدیل
به بنگاه ش��وند .اوال تشکل نباید اپوزیسیون باشد که
دول��ت راه را بر آن ببندد و از طرف دیگر آنها نباید به
ارگان رسمی دولتی تبدیل شوند که کارهای دولت را

البته به نظر میرس�د که توقف اجرایی شدن فاز
دوم ط�رح هدفمندی یارانهها بیش�تر ناش�ی از
اختالف مجلس و دولت آن هم در آستانه انتخابات
ریاس�ت جمهوری باش�د تا نقش اتاق در متوقف
ساختن آن؟
حسینی :اتفاقا دولت به دنبال فشار آوردن به بنگاهها بود

که بتواند به مردم یارانه بدهد و ما در مجلس حرفهای
منطقی زدیم .ما معتقد هس��تیم که کار رسانهای در
صحنه اقتصادی کش��ور موثر بوده و اگر نیس��ت شما
باید از همه بیشتر زیر سوال باشید .ما معتقدیم یکی از
کارهای اتاق میتواند فضاسازی و کار رسانهای و حضور
در مجامع مختلف باشد .آخرین کار اتاق ،کار حقوقی
اس��ت یعنی اتاق به نمایندگ��ی بخش خصوصی وارد
شکایت شود .اگر مسئله بانکیLC ،ها و نرخ ارز بخش
خصوصی از طریق شورای پول و اعتبار حل نشود اتاق
آمادگی دارد که وارد بحث شکایت شود .ما میخواهیم
ب��ا تعامل کارها را پیش ببریم اما االن اگر بخواهد این
روند ادامه داش��ته باشد اتاق بازرگانی شاید برای بقای
بخش خصوصی چارهای جز این کار نداشته باشد.

نجفیمنش:
الزم است در اتاق
بازرگانی يك اتاق
فكر راهاندازي
شود كه تجربيات
را جم عآوري و به
بقيهمنتقلكند.
بايد مطالباتي كه
از قبل داريم ليست
كنيم و مدام تكرار
كنيم تا ملكه ذهن
مجموعهشود
و همان كارها را
انجام دهند

چقدر این مساله جدی است؟

نگر
آینده

حسینی :وضعیت خیلی جدی است .با هیات رئیسه و
هیات نمایندگان بحث شد ،بعضی تشکلها وارد شدند،
حتی با قوه قضاییه و گروه وکال نیز مش��ورت شده که
اگر هم مذاکرات ما با دولت به جایی نرس��ید این کار
را انجام دهیم چون روند موجود باعث نابودی بانکها
و نهایتا نابودی بخش خصوصی خواهد ش��د .وقتی از
دیوان عدالت حکم بگیریم دولت نمیتواند کاری انجام
دهد .البته امیدوار هستیم که با استقرار دولت جدید
یکسری مسائل حل شود.
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حاال با همه مس�ائلی که گفته ش�د بفرمایید در
ش�رایط بد اقتصادی بنگاهه�ای بخش خصوصی
چطور میتوانند س�رپا بمانند و چه راهکارهایی
میتواند ارائه داده ش�ود؟ یک�ی از این راهکارها
در کش�ورهای دیگر این است که وقتی نوسانات
اقتصادی زیاد باشد شرکتها در سطح بینالمللی
با هم ادغام میش�وند تا خ�ود را مقاوم کنند .اما
ب�ا توجه به اینکه ما در حال تحریم هس�تیم این
امکان را نداریم .ولی ش�اید بت�وان کاری کرد که
بنگاهها و شرکتهای داخلی در هم ادغام شوند.
ضم�ن اینکه راه�کار و پیش�نهادات خودتان را
ارائه میدهید بگویید که نظرتان نسبت به ادغام
شرکتها با هم چیست؟

حسینی:بخشخصوصیدرشرایطیکهدوستانتشریح
کردند خیلی قدرت مانور ندارد و فعاالن آن قاعدتا باید
به دنبال استانداردسازی و انبساط و انقباض باشند .االن
این بنگاهها باید بتوانند هرطور که هست خود را سرپا
نگه دارند و زمان ،زمان توسعه نیست؛ ممکن است در
مواردی مانند صنایع غذایی و لوازم خانگی و ...به خاطر
بحث تحریمها و کاهش واردات بازار جدیدی داش��ته
باشند اما عمده بنگاهها به نظر نمیآید که شرایطی برای
این کار داشته باشند .برنده نوبل اقتصاد در سال گذشته
گفت مردم برمبنای پیشبینی آینده تصمیم میگیرند
و اقتصاددانان باید بتوانند آینده را پیشبینی کنند .ما
که االن هیچ پیشبینی نمیتوانیم داشته باشیم که دو
ماه دیگر قیمت طال ،مس��کن و ارز در چه حد اس��ت.
پس امکان کار بلندمدت برای صنایع کشور وجود ندارد
چراکه شرایط از هیچ نظر فراهم نیست .بنابراین باید به
سمت استراتژی حفظ و ثبات باشیم که کار آسانی هم
نیست .شرکتهای موفق ما معموال شرکتهای فردی و
خانوادگی هستند و ما ایرانیها معموال روحیه کارجمعی
و شراکتی نداریم .لذا بحثهای ادغامی موثر نخواهد بود
و باید تالش کنیم که اوال تشکلها تقویت شود که بتوان
حداقلها را در مواجه با دولت دریافت کند.

انجام دهند .اتاقها باید با دولت و مجلس و قوه قضائیه
تعامل داشته باش��ند ،تا بتوانند قسمتی از مشکالت
بخش خصوصی را حل کنند .راه دیگر این اس��ت که
کار رسانهای انجام دهند .همین کاری که االن سایت و
مجله اتاق انجام میدهد ،رادیو اقتصاد انجام میدهد که
این کارها درواقع وسیلهای برای شنیدن صدای فضای
صحنه اقتصادی ما در جامعه اس��ت .االن اعضای اتاق
هستند که به جای بخش خصوصی بیصدای مملکت
صحب��ت میکنند .بخش خصوصی م��ا معموال صدا
ندارند و عمدتا تشکلهای بخش خصوصی هستند که
مش��کالت این بخش را مطرح میکنند .سومین کار،
کار تخصصی کارشناسی است .بخش خصوصی فاقد
بدنه کارشناس��ی تخصصی بوده و دولت خودش یک
بدنه عظیم کارشناسی دارد ،مجلس با بودجههای دو
برابر اتاق مرکز پژوهشهای��ی را راهاندازی کرده ،اتاق
به سمت این میرود که بشود بدنه کارشناسی بخش
خصوصی .االن اتاق بازرگانی تهران توانسته با اساتید
دانشگاهها ارتباط خوبی برقرار کند و نتایج این ارتباطات
بعدها به مقامات کش��ور فرستاده خواهد شد .حداقل
در مباحثی نظیر نرخ ارز و س��ود بانکی هم یک مقدار
بحران نظام بانکی کش��ور فروکش ک��رد و یک مقدار
نقدینگیها جذب ش��د .یا ات��اق در بحث هدفمندی
یارانهها یک مقدار موضع گرفت و مجلس هم حمایت
کرد و همچنین در بحث مالیاتهای مستقیم که دولت
تاکید داشت نظر اتاق موثر بود.
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بررسی راهکارهای حفظ بخش خصوصی

میزگرد ویژه

حسینی:هنوز
هیچکسکار
دیدهبانینسبت
به تحریمها انجام
نمیدهد .قرار شد
کمیتهتحریمها
در اتاق راهاندازی
شود و یکی از
کارشناسان در
آنجا مستقر شود.
اعتقاد داریم باید
بحث تحریمها را
ساختاریببینیم
تا بتوانیم بخش
خصوصی را نجات
دهیم
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پس این اتفاق میتوانست خیلی قبل از اینها هم
بیفتد و جلوی خیلی از خطاها گرفته شود .چرا آن
زمان این کار انجام نشد؟
حسینی :به نظر میآید در شرایط فعلی البی ما با دولت

به حداقل رس��یده و حرف ما در دولت خریداری ندارد
و راه مذاکره با دولت برای اتاق ایران کامال بس��ته شده
اس��ت .اتاق تهران هنوز تا ان��دازهای در جاهایی حضور
دارد و تاثیرگذار است اما در حال حاضر زمان مماشات
نیست .در ترکیه وقتی مطالبات ارزی پیش آمد حساب
همه بنگاهها صاف شد ،زمان دولت آقای هاشمی نرخ ارز
گران شد و حسابی برای دولت و بانک مرکزی باز کردند
و دول��ت را بدهکار کردند و با همه بنگاههای اقتصادی
با نرخ قبل تس��ویه حس��اب کردند و نگذاشتند بخش
خصوصی نابود شود .ما فکر میکنیم هرچه در 40 ،30
سال گذشته ساختهایم به سمت نابودی در حرکت است
و در جنگ دولت و بخش خصوصی که روزبهروز شدت
بیشتری میگیرد دولت ستادی درست کرده برای اینکه
به اختالفات آنجا رس��یدگی شود .خب اینکه نمیشود
دولت اختالفاتش با بخش خصوصی را به نهادی که زیر
مجموعه خودش هست ارجاع دهد .به همین خاطر ما
بحث ضرورت تاس��یس یک شورای فراقوهای را به طور
جدی مطرح کردهایم که جایی باش��د تا ببینیم بخش
خصوصی حق دارد یا نه .برای اینکه بتوانیم از این معضل
رهایی پیدا کنیم باید در بودجه س��ال  92جایی را باز
کنیم .اول اینکه بحث تحریمها را ساختاری کنیم چون
قوانینی که گذاشتهایم آزارمان میدهد .حتما بودجهای
را به بحث تحریمها اختصاص دهیم یعنی انعطافپذیری
دولت در سیاستگذاریهای اختصاصی .سوم اینکه در
اتاق بحث کمیته تحریمها را راهاندازی کنیم .ضرورت
راهاندازی کمیته تحریمها به دو دلیل است :یکی اینکه
تجربیاتی که بنگاهها رفتهان د و ش��کایت کرده و موفق
ش��دهاند را جمعآوری کنیم تا بدانیم با چه استداللی
میتوان این کار را انجام داد .ممکن است بقیه بنگاهها
را کمک کنیم و هزین��های هم بگذاریم که بنگاههایی
ک��ه به خاطر بحث تحریمها متضرر ش��دهاند را کمک
کنیم .دوم اینک��ه رصدیابی کنیم ببینیم تحریمهایی
که اعمال کردهاند و در حال اجرا اس��ت ،در برنامههای
بع��دی چه تحریمهایی را اعمال خواهند کرد .االن بعد
از گذش��ت چند سال از تحریمهایی که مرتب علیه ما
اعمال میشود هنوز هیچکس کار دیدهبانی نسبت به
تحریمها انجام نمیدهد .قرار ش��د کمیته تحریمها در
اتاق راهاندازی شود و یکی از کارشناسان در آنجا مستقر
ش��ود .ما اعتقاد داریم باید بحث تحریمها را ساختاری
ببینی��م تا بتوانیم بخ��ش خصوصی را نج��ات دهیم.
متاسفانه هنوز به دنبال توسعه و ارتقای جایگاه بخش
خصوصی نیستیم .االن هم اگر دولت عاقل باشد وقت
کار جمعی و همفکری و تقسیم مسئولیتها با بخش
خصوصی است .بعضیها فکر میکنند باید دست روی
دس��ت بگذاریم تا یکباره در مذاکرات تمام مشکالت را
حل کنیم اما باید از کارهای کوچک ش��روع کنیم تا به
حل مشکالت بزرگ هم برسیم.
تاکید شما این سوال را مطرح میکند که با توجه
به اینکه چند ماه تا پایان کار دولت فعلی بیشتر
نمانده چق�در تصمیمگیریهای این دولت در ماه
پایانی خود میتواند موثر باشد؟

حس�ینی :دولت اگر نقش خود را درس��ت بازی کند
میتواند خیلی موثر باشد .اما دولت در سیاست خارجی
ناتوان اس��ت و در داخل هم فشارهای اقتصادی دولت
را فلج کرده و به جای اینکه به بخش خصوصی کمک
کند رو در روی آن ایس��تاده است .در چنین شرایطی
مشخص است که کاری از پیش نمیرود .دولت میتواند
با منابعی که در خارج از کش��ور دارد به کمک اقتصاد
داخل بیاید اما نه حاضر است خودش کاری انجام دهد
و نه راهحلهای بخ��ش خصوصی برای کمک به این
وضعیت را قبول میکند.
دکتر حس�ینی به بخشهای کلی اش�اره کردند
اما بنگاهه�ای اقتصادی کوچک و بزرگ چگونه و
مبتنی بر کدام آیندهنگری باید فعالیتهای خود
را تنظیم کنند تا بتوانند از این دوران به سلامت
گ�ذر کنند؟ ب�ه خصوص ک�ه در ش�رایط فعلی
بنگاهه�ای کوچک و متوس�ط از آس�یب پذیری
بیشتری برخوردار هستند چه توصیههایی برای
آنها دارید؟
انصاری :اش��اره کردید بنگاههای��ی در حد بنگاههای

کوچک و متوسط بیشتر ضربهپذیر هستند .به نظر من
بنگاههای کوچک و متوسط به اعتبار حجم و اندازهشان
هرچه کوچکتر هستند ارتباط و تکی ه و مناسباتشان
بر دولت و تسهیالت کمتر است .بنابراین مرکز ثقلشان
به سمت خودشان است و این به لحاظ بخش خصوصی
میتواند تعریفی باش��د که پایه اجرای قانون اصل 44
شده است .ما اعتقاد داریم بخش خصوصی باید تقویت
ش��ود .یکی از وظای��ف دولت تقویت بخش خصوصی
اس��ت .توسعه بخش خصوصی و کوچک شدن دولت
از وظایفی است که طبق قانون چهارم توسعه بر عهده
دولت قرار دارد .اما چون اصل  44اجرا نش��د و اجرایی
ش��دن آن روند بس��یاری کندی دارد ،شورای رقابت
نمیتوان��د کارش را انجام ده��د و دولت هم به جای
کوچک ش��دن بزرگتر شده ،اینها همه گرفتاریها و
نارساییهاست که قبال برایشان نسخه پیچیده شده بود
و اگر به آن نسخه عمل میشد ما امروز شاهد وضعیت
فعلی نبودیم .مشکل اساسی ما این است که تصمیمات
دولت برای رفع مش��کالت است اما تکبعدی است و
حالت خاموش کردن آتش دارد که هر جا را خاموش
کنی طرف دیگر آتش گرفته است .مشکل اینکه این
تصمیمات جواب نمیدهد این است که تمام ابعاد در
آن در نظر گرفته نمیشود .زمانی میتوانیم تمام ابعاد را
در نظر بگیریم که نگرش خود به علم اقتصاد را درست
کنیم .بنابراین بنگاههای کوچک هرچه خودشان را به
ت و موقعیت بکشانند بیشتر
دنبال به دست آوردن ران 

در گرداب مشکالت فرو میروند چون از رانت استفاده
میکنند اما بعد با مشکالت دست و پنجه نرم میکنند
و وابسته میشوند .وابس��تگی بنگاههای اقتصادی به
دولت باعث میش��ود که آنها قدرت و توان و ثباتشان
را از دست بدهند .آقای فوکویاما ایدهای دارد مبنی بر
اینکه در جوامعی که سطح اعتماد پایین است ساختار
تولید به گونهای میشود که بیشترین ارزش افزوده به
س��مت خانواده میرود چون آنجا اعتماد بیشتر است.
ما نمیتوانی��م در جو بیاعتمادی به س��رمایهگذاری
تش��ویق کنیم .مبنای این بیاعتم��ادی بر عدم ثبات
بر تصمیمگیریهاس��ت .چون اقتصاد ما سیاستزده
اس��ت و هر کسی در هر س��طح حکومت و دولت به
خودش اجازه میدهد راجع به اقتصاد اظهارنظر کند
یا تصمیماتی درباره آن بگیرد .ش��اید به نظر خیلیها
این تصمیمات کاری به اقتصاد نداش��ته باش��د اما بر
جو اعتماد مردم تاثیر دارد .این سیاستزدگی اقتصاد
م��ا برای بزرگ بودن دولت اس��ت و اینک��ه دولت در
جزئیترین مس��ائل دخالت دارد .ی��ک مقدار هم این
مس��ائل برمیگردد به اینکه تنگنظ��ری وجود دارد.
ممکن اس��ت در یک زمینه از  100بنگاه الزم باش��د
که  88بنگاه را به کاری که میکنند تشویق کنیم اما
دو بنگاه ظاهر میش��وند و اقدامی انجام میدهند که
نیاز به تنبیه دارند .اما عملکرد ما گاهی به نوعی است
که باعث میشود همان  88بنگاه هم تنبیه شوند .هر
عملکرد و سیس��تمی به هر حال جنبههای پرتی هم
دارد و باید در مسائل کالن اجتماعی این مساله را قبول
کرد .ممکن است در این بنگاهها چند نفر در بحث ارزی
ل ندارند و
کارهایی انجام داده باشند اما همه که مشک 
نباید همه را با یک چوب راند .به خاطر مشکل یکی دو
درصد نباید جلوی کارهای خوبی که  90درصد دیگر
در حال انجام دادنش هستند را گرفت .وقتی اقتصاد ما
ت به وجود میآید و دولت
سیاسی میشود مسئله ران 
فقط میخواهد که کاری به کارش نداشته باشیم .این
ب��ه خاطر بزرگی دولت و دخالتهایش اس��ت به این
خاطر است که اصل  44اجرا نشده است .مطلب دیگر
این اس��ت که در برخورد با مسائل ارزی در اوایل سال
 91و همچنین در طول سال  90همیشه بحث بر سر
این بود که صادرکننده خواهان افزایش قیمت دالر بود
و واردکننده برعک��س .راهحلی که در انجمن مدیران
و صنایع و چند تش��کل دیگر بحث کردیم و پیشنهاد
میشد این بود که میگفتند اگر قیمت دالر باال برود
یا ارزش پول کم ش��ود درست است که راه صادرات ما
را باز میکند و قیمت محصوالت ما برای دنیا ارزانتر
میشود و به سمت صادرات بیشتر غیرنفتی میرویم
اما چون واردات ما را هم گران میکند هزینههای تولید
را باال میبرد و این دو همدیگر را خنثی میکنند و این
همان اتفاقی که االن افتاده است .البته آن زمان برای
حل این مشکل پیشنهاد شد که برای صادرات جایزه
تعیین شود.
البته این موضوع که میفرمایید حداقل در بحث
قاچاق میتواند آثار مثبتی داشته باشد.
انص�اری :به نظ��ر من بحث قاچاق جداس��ت و وقتی

پیش میآید که راهحلهای دس��توری در کار اس��ت.
اگر اقتصاد کارش را درست انجام دهد قاچاق فرصتی
برای ظهور پیدا نمیکن��د .کاهش ارزش پول ملی به

جایی میرسد که در کشورهای آسیای میانه و روسیه
ش��اهد بودیم .مثال ریلهای راهآهن را میفروختند تا
پولی به دست بیاورند .یعنی سرمایههای ملی از مملکت
خارج میشود .ترکیه به ضایعات منسوجات و نخ برابر
صادرات منسوج پوش��اک کامل جایزه میداد و باعث
بیشتر شدن صادرات شده بود و صادرکننده توانست
تولیدش را باال ببرد بدون اینکه هزینههای تولیدیاش
به صورت تصاعدی افزایش پیدا کند.
نقش انعطافپذی�ری دولت در تصمیمگیریهای
اقتص�ادی از قبیل بحث گم�رک در عمل چقدر
میتواند موثر باشد که بنگاههای اقتصادی بتوانند
در وضعیت گذار خودشان را سرپا نگه دارند؟
نجفیمن�ش :نقش دولت ب��ه صورت جام��ع و كامل

برخی کارشناس�ان اقتصادی معتقدند در شرايط
بد اقتصادي زمينه براي رش�د بنگاههاي كوچك
اقتصادي فراهم ميشود به دليل اينكه بنگاههاي
بزرگ سعي ميكنند خيلي دغدغه توسعه نداشته
باش�ند و از بازاريابي خود كم میكنند .در نتيجه
فرصتي براي رش�د بنگاههاي كوچ�ك به وجود
ميآي�د .بفرماييد چ�ه راههايي را ب�ه بنگاههای
کوچ�ک پيش�نهاد ميكني�د كه از اي�ن فرصت
استفادهكنند؟
حس�يني :قبل از اين ميخواهم در تكميل فرمايشات

آقاي دكتر انصاری نكاتي را مطرح كنم .ايشان فرمودند
بايد از تجربيات ديگران استفاده كرد .اگر چند متخصص
داش��تيم كه در بنگاهها سركش��ي ميكردند و به آنها
راهكارهايي براي اصالح ف��روش و تهيه مواد اوليه و...
ارائ��ه ميدادند قطعا خيلي وضعيت بنگاههايمان بهتر
بود .وضعيت بنگاهها به نحوه مديريت ما ،نحوه دانش و
اطالعات ما برميگردد اما اينكه چقدر جامعه و فعاالن به
این دانش اعتماد ميكنند هنوز زود است و تشكلهاي
ما وارد بحثهاي شبكهسازي تجاري نشدهاند .در بحث
تحريم نفت غربيها اول سرمايه را به روي ما بستند ،بعد

جابر انصاری:
همه جای دنیا
وقتی قرار است
پول جذب بانک
و پسانداز بیشتر
شود ،سود پول را
باال میبرند اما در
کشور ما این کار
را انجام نمیدهند
که تورم بیشتر
نشود .درست
است که این مساله
روی تورم تاثیر
میگذارد اما باید
از خود بپرسیم
که ما این کار را به
چه قیمتی انجام
میدهیم؟
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در فرم��ان 23مادهای ک��ه رهبری اب�لاغ کردند دیده
ش��ده اس��ت .دولت بايد كليات را دنبال كند و ما فقط
ميخواهيم موانع از س��ر راهمان برداشته شود و دولت
از قيمتگ��ذاري كنار برود .ام��ا كاري هم که در درون
بنگاهها ميتواند انجام ش��ود اين است که اولين تكيه
بنگاهها بايد به بازار باشد .بازار داخل و خارج هم فرقي
نميكند بايد ببينيم نياز بازار چيس��ت و الزم است که
بازار از دولت قطع اميد كند و روي پاي خودش بايستد.
توصيهاي كه ميتوانيم به بنگاهها داشته باشيم كاهش
حجم بدهيها است .مخصوصا با توجه به نرخ باالي سود
به بنگاه فشار زيادي وارد ميشود .بنگاه بايد موجودي
و مواد اضافه را كم كند تا بتواند بدهيهايش را کاهش
دهد .در تقويت بهبود كيفيت االن زمان انجام دادن كار
است كه جايگزين كاالي خارجي شود و بتواند اعتماد
مردم را جلب كند .دو كار اساس��ي ديگر هم هست كه
يكي تقويت و توس��عه و ديگري توجه به آموزش است.
يعني ش��ايد يك واحد در حال تعطيل شدن باشد اما
حت��ي اگر براي يك روز هم قرار اس��ت به کارش ادامه
دهد صرفهجويي و روشهای بهبود كار را باید بتوان به
آن واحد آموزش داد چرا که ما در شرایطی قرار داریم که
نیازم��ان به آموزش واحدهای تولیدی بیش از هر زمان
دیگری اس��ت و نهايتا درون بنگاهها هم مسئله توسط
خود كاركنان و مديران بنگاه و با مشورت بايد حل شود.
كشورهايي مانند مكزيك ،كره ،تايوان ،تايلند و ...با بحران
بعضي مثل تايلند ناكام بودند و حتي دولت

مواجه شدند.
در اين كشور عوض شد بعضي هم مثل مكزيك و تركيه
خيلي موفق عمل كردند .يكي از كارهايي كه اتاق بايد
انجام دهد اين است كه از تجربيات اين كشورها استفاده
كند .به عنوان مثال تركيه در زمان بحران خودرو تعاملي
با قطعهس��ازان به وجود آورد و تقبل كرد  50درصد از
حقوق كاركنان را پرداخت كند تا کارگران بتوانند سر
كارش��ان بمانند چون اگر كارگر بيرون برود دولت بايد
بيمه بيكارياش را بپذيرد .بحث ادغامها هم هس��ت و
درس��ت است كه ما فرهنگ كار جمعي را نداريم اما در
حال حاضر بايد اين زمينهسازي كار را انجام دهيم .بحث
توليد در مقياس است يعني ما همه در حال توليد كردن
يك كاال به صورت كوچك هستيم در صورتي كه فقط
چين است كه ميتواند با حجم انبوه مثال کاالیی مانند
پونز را توليد كند .دو ،س��ه پيشنهاد هم براي اتاق دارم.
اول اینکه به نظر الزم اس��ت در اتاق بازرگانی يك اتاق
فكر راهاندازي شود كه تجربيات را جم عآوري و به بقيه
منتقل كند .بايد مطالباتي كه از قبل داريم ليست كنيم

و مدام تكرار كنيم تا ملكه ذهن مجموعه شود و همان
كارها را انجام دهند.
انصاري :اجازه ميخواهم در بحث وابس��تگي بنگاهها
نكتهاي را اضافه كنم .به نظرم وابس��تگي اين بنگاهها
نس��بت به دولت بايد كم شود و به همان مقدار آزادي
عمل بيشتري به دستآورند براي اينكه آزادي عمل
بستر خالقيت و نوآوري است .كنترل مسائل باید دست
خودشان باشد .راههاي به دست آوردن اين آزادي يكي
از راههای جذب سرمايه در گردش است .ما ميتوانيم
س��رمايه را از مش��تري تامين كنيم به جاي اينكه از
بانك وام بگيريم .پول در بازار زياد است ولی نقدينهها
به س��مت طال و ارز م��يرود .ما در بخش خصوصي با
اين تش��كلها بايد فكر كنيم چگونه اين سرمايهها را
از بخشهاي س��وداگري به سمت توليد جذب كنيم.
كسي كه پولي در دست دارد اگر ببيند به سمت توليد
برود سود بيشتري ميبرد و اشتغال هم ايجاد ميشود
به اين سمت خواهد رفت .مورد ديگر اينكه جايي كه
در مورد عدم ثبات در تصميمگيريها و سياسي شدن
اقتصاد صحبت ميكنيم بحث تعيين استراتژي مطرح
است .ما استراتژي توليد و صنعتي و معدني بلندمدت
نداريم .اگر اين اس��تراتژيها درست باشد و همه براي
اجراي آن متعهد باشند و هر وزيري كه جابجا ميشود
نتواند بر آن تاثير بگذارد ما به رشد خواهيم رسيد.

دان��ش فني و تجهيزات و به عنوان آخرين تحريم بازار
را از ما گرفتند .بايد فكر كنيم كه اين اتفاقات در مورد
ديگر كاالهايمان هم خواهد افتاد و بايد تالش كنيم و
اجازه ندهيم اين اتفاقات به وقوع بپيوندند .بايد روابطمان
با كشورهاي همسايه گسترش پيدا كند و تصميمات
بهت��ري بگيريم .اگر ميخواهيم عط��ش مردم به دالر
كم ش��ود بايد سكهها را پيشفروش كنيم .تصميمات
ب��ه موق��ع و همفكري در اين راه بس��يار مهم اس��ت.
بحث انتخابات آينده رياست جمهوري هم مهم است.
بنگاههاي اقتصادي بايد به دنبال افراد و افكاري باشند
كه سند چشمانداز و ارتقاي جايگاه بخش خصوصي را
قبول داشته باشد ،بتواند با دنيا تعامل كند و استراتژي
خوبي براي توسعه اقتصادي كش��ور داشته باشد .اگر
بنگاهها اميدوار باشند كه چند ماه ديگر اتفاق مثبتي در
اقتصاد خواهد افتاد قطعا ميتوانند خودشان را سرپا نگه
دارند .حاال به سوال شما ميرسم .به نظرم واقعا شرايط
حال حاضر براي شروع كار جديد مناسب نيست حتي
براي بنگاههاي كوچك .اگر بنگاهي ميخواهد در كنار
يك بنگاه بزرگتر كار را ش��روع كند خوب است اما به
عنوان فعال اقتصادي پيشنهاد نميكنم كه كسي تمام
سرمايهاش را در كار توليد بگذارد.
نجفيمنش :ما در كشور پتانسيلهاي پراكندهاي داريم
كه يا از آنها بيخبر هس��تيم و يا استفاده نميكنيم.
زماني پيش��نهادي داديم كه البته عملياتي نشد و آن
پیشنهاد این بود که وزارت بازرگاني االن ساختمانهاي
كمكار و بيكار دارد و برای همین گفتیم بايد جايي را
راه بيندازيم كه تمام تشكلها آنجا در مجموعهاي در
كنار هم دفتري داشته باشند و هر كسي كه مشكلي
دارد بتواند از پتانسيلها استفاده و مسائل را حل و فصل
كند .يا اينكه اين تعامل در دنياي مجازي اتفاق بيفتد
اينكه اتاق بازرگاني س��ايتي را راهاندازي كند كه از آن
طريق بتوانيم نيازهايمان را مطرح كنيم.
انص�اري :وقتي همه منتظر هستند كه دولت كاري را
انجام دهد كسي كاري نميكند .اما وقتي دولت كار را
ره��ا كند و صدمات كوتاهمدت گريبان مردم را بگیرد
همه به فكر راه چاره ميافتند.
نجفيمنش :بخش زيادي از مشكالت ما اين است كه
واحدها نميتوانند مواد اوليه و يدكي را توليد كنند در
صورتي كه اين شرايط ميتواند فرصتي براي يك واحد
كمكار باشد .مثال شركت نفت حدود  100هزار قطعه
دارد كه اگر آنها را توزيع كند ش��ايد كساني باشند كه
اي��ن قطعات را بردارند و اعتم��اد داخلي هم به وجود
ميآيد .مورد بعدي ايجاد تش��كلهاي صادراتي است.
ما در حال حاضر پتانسيلهاي صادراتي زيادي داريم يا
بايد به وجود بياوريم اما تكتك واحدها نه حوصله و نه
تخصص كافي دارند.
انصاري :اگر جذب و كشش باشد خود به خود درست
ميشود .مسئله عدم اعتماد به بخش خصوصي است.
نجفيمنش :خير .شما ميتوانيد ايده را مطرح كنيد.
انصاري :بحثي كه در مورد معوقات بانكي مطرح ش��د
درس��ت است .مس��الهای كه وجود دارد اين است كه
ما هميش��ه يك عده دس��تاندركاران جاري داريم و
يك عده در حال اضافه ش��دن هستند .مقررات باعث
ميشود كس��اني كه هنوز چك برگشتي ندارند يا در
حال اضافه ش��دن هس��تند كار را جدي ميگيرند و
تاثيرگذارهستند.
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قانون بهبود کسبوکار

گزارش تحلیلی

مرسل صدیق
عضوهیئت
نمایندگاناتاق

بوکارمان را چگونه حفظ کنیم؟
کس 

تحلیلی بر فضای کسب و کار در ایران و مقایس ه این فضا با کشورهای همتراز
از دیدگاه ادبیات تطبیقی باید فضای کسب وکار ایران را با فضای مناسب و قابل قبول در
یک کشور دیگر مقایسه کنیم و یا به تعاریفی که معموالً در ادبیات مربوط به این حوزه
وجود دارد متوس�ل شویم .سئوال این است که صاحبان کسب وکار و کارآفرینان چه
شرایطی را انتظار دارند؟ آیا یک تعریف ایدهآل و آرمانگرایانه از شرایط میتواند آنها
را قانع کند؟ آیا یک شرایط واقعی متناسب با مقتضیات جامعه پاسخگوی خواستههای
کارآفرینان و صاحبان کسب وکار خواهد بود یا توقعات آنها ایدهآلیستی و آرمانگرایانه
است و در نتیجه انتظارات آنها از دولت غیرواقعی و غیرعملی بوده و در نتیجه موجب
تناقض و کشمکش بین آنها و دولتمردان که سیاستگزاران اصلی جامعه هستند خواهد
ش�د؟ آیا درس�ت است که مرغ همسایه غاز است؟ اص ً
ال همس�ایه واقع ًا مرغ دارد که
غ�از معرفی کند .به یک معنا ش�رایط اجتماعی -فرهنگی -حکومتی و کس�ب وکار

جدول مقایسه شاخصهای تعیین فضای کسب و کار بین ایران و بانک جهانی
شاخص بانک جهانی

شاخصهای ایران

شروع یک کسب و کار

الزام دولت به استماع مطالبات كارآفرينان و سرمايهگذاران و پاسخگويي به آنها در چارچوب قانون در همه دستگاهها و استانها

تهران اخذ مجوز ساخت

به منظور بهبود
فضایکسبوکار
بهتر است که
اختیارات و دخالت
کانونهایشبه
قانونی سلب شود
و از بهرهبرداری
سیاسیاینگونه
کانونهاجلوگیری
شود که در مواقع
خاص ایجاد تشنج
ننمایند و برای آینده
جامعه معضل ایجاد
نکنند
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س�ایر کشورهای هم ردیف و همطراز در مقایسه با ش�رایط ایران چگونه است؟ الزم
است تعریفی از فضای کسب وکار در ایران ارائه کنیم و سپس تعاریف ایدهآلیستی ،نه
آنچه جریان دارد ،یا آرزوهای مصلحان جامعه بشری را برای سایر جوامع ارائه دهیم و
نتیجه این تعاریف را در قالب ادبیات تطبیقی به عنوان یک راهبرد برای کشور عرضه
کنیم .ایران به عنوان یک کشور کهن همیشه به تجارت بینالمللی مشغول بوده و با
تغییر مسیر تاریخ و تغییر در حکومتها راه و روش خاص خود را در پیش گرفته است و
هیچگاه بحثی به عنوان فضای کسب وکار در حوزه تجارت مطرح نبوده است .در قرن
اخیر کشور به سوی صنعتی شدن حرکت میکند و کار و فعالیت صنعتی شرایط خاص
موضوع فضای کسب
خود را میطلبد .برداشته شدن مرزها و بینالمللی شدن تجارت
ِ
و کار را به وجود آورده و تعاریف گوناگونی از آن به عمل میآید.

تدوين شاخصهاي ملي محيط كسب و كار در ايران توسط بخش خصوصي

اشتراک برق

دائمي شدن شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي

ثبت دارائیها

منع دولت از اتخاذ تصميمات ناگهاني و غيرمنتظره از جمله در مورد تعطيلي روزهاي كاري

اخذ اعتبار

شفاف و نظارتپذير كردن معامالت دولتي از جمله مناقصههاي شهرداريها و موارد ترك تشريفات مناقصه

حمایت از سرمایه گذاری

منع دستگاههاي اجرايي و بانكها از تحميل شرايط ناعادالنه در عقد قراردادهاي خود با بخشهاي خصوصي و تعاوني

پرداختمالیات

الزام نمايندگيهاي سياسي ايران در خارج به كمك به صادركنندگان ايران در بازارهاي هدف و داوطلبان سرمايهگذاري در ايران

تجارت بین الملل

امكان دسترسي توليدكنندگان خرد و كوچك به بازار مصرف و ايجاد امنيت و بستر كاري الزم براي فروشندگان كم سرمايه

اجرای قراردادها

تشويق فعاالن اقتصادي به فعاليت در قالب تشكلهاي اقتصادي و پيگيري حقوق قانوني خود

رفع ناتوانیهای پرداخت

افزايش عرضه و كاهش قيمت دفتر كار به ويژه در شهرهاي بزرگ

----

پيشگيري از قطع ناگهاني گاز ،برق و مخابرات واحدهاي توليدي در زمانهاي كمبود

----

منع شركتهاي دولتي و شبه دولتي از بهرهمندي از حمايتهايي كه دولت براي بخش خصوصي و تعاوني ارائه ميكند

1
آرزوهایی برای فضای کسب وکار در ایران

با تدوين ،تصويب و ابالغ قانون برنامه پنج س��اله پنجم
و اجراي سياس��تهاي كلي اصل  44قانون اساسي ،رويكرد
اقتصاد ايران تا حدودي نسبت به قبل تغيير يافته است .يكي
از محورهاي اين تغيير ،اس��تفاده بيش��تر از توانمنديهاي
بخش خصوصي در عرصه اقتصاد است .بدين منظور و براي
فراهم كردن بس��تر براي استفاده بيش��تر از اين توانمندي،
اهميت فضاي كسب وكار مورد توجه قرار گرفت .اين مقوله
هم در قانون مذكور و قوانين بعدي ،به ويژه قانون برنامه پنجم
توس��عه مورد تأكيد قرار گرفت .در اين راستا و بنا به تأكيد
بند «د» ماده  91اجراي سياس��تهاي كلي اصل  44قانون
اساسي ،پيشنويس «قانون ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و
رفع موانع كسب وكار» در سال  1389توسط اتاق بازرگاني
و صناي��ع و معادن اي��ران و اتاق تع��اون مركزي جمهوري
اس�لامي ايران تهيه شد .اهميت مشاركت بخش خصوصي
در فعاليتهاي اقتصادي ،باعث ش��ده است كه دولتمردان و
قانونگ��ذاران به منظور فراهم ك��ردن زمينههاي الزم براي
فعاليت اين بخش ،قوانيني را به تصويب برسانند .قانون رفع
موانع توليد و سرمايهگذاري صنعتي ،طرح سرمايهگذاري-

توسعه اشتغال ...از جمله این قوانین و طرحها است .مسئله
این است که توجه به مقوله فضاي كسب وكار در كشور در
ساليان اخير بيشتر شده است .ورود موضوع فضاي كسب وكار
در ادبيات سياس��تگذاري اقتصادي از برنامه چهارم توسعه
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي آغاز شد .در اين برنامه در قالب
چند ماده ،موضوع بهبود فضاي كسب وكار مورد توجه قرار
گرفت .طرح موضوع فضاي كسب و كار با تصويب قوانيني كه
به دنبال تقويت حضور و مشاركت بخش خصوصي در اقتصاد
بود ،در س��اليان اخير بيشتر از گذش��ته مدنظر قرار گرفت.
كما اين كه در بند «د» ماده  91قانون اجراي سياس��تهاي
كلي اصل  44قانون اساسي ،وظيفه تهيه پيشنويس قانون
«ايجاد فضاي مساعد كار آفريني و رفع موانع كسب و كار» به
اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون
محول شده است .بدنبال تصويب قانون برنامه پنج ساله پنجم
توس��عه ،موضوع كس��ب و كار و بهبود آن نيز در اين برنامه
مورد تأكيد قرار گرفته اس��ت .در فصل پنجم اين برنامه که
به موضوعات اقتصادي مرتبط است ،به منظور بهبود فضاي
كس��ب و كار موادي به بهبود محيط كسب وكار اختصاص
ياف��ت .به طوركلي در برنامه پنجم از ماده  78-69به بهبود
فضاي كسب وكار اختصاص دارد .در خصوص انجام اقدامات

قانوني براي بهبود فضاي كس��ب وكار ،اصالح قوانين كار و
تأمين اجتماعي نيز در ماده  73به مواردي اشاره شده است.
به گونهاي كه در اين ماده دولت موظف ش��ده است تا پايان
سال اول برنامه ،اقدامات قانوني الزم را براي اصالح اين قوانين
و روابط كار با رعايت مواردي به عمل آورد تش��كيل شوراي
گفتگوي دولت و بخش خصوصي نيز تكليفي بود كه در ماده
 75برنامه آمده است .همچنين در ماده  76اين قانون مقرر
ش��د ،اتاق بازرگاني و صنايع و مع��ادن با همكاري و حضور
اتاق تعاون مركزي جمهوري اسالمي ايران و شوراي اصناف،
قوانين ،مقررات و بخشنامههاي مخل توليد و سرمايهگذاري
را شناسايي كند .بدين منظور وظايف به برخي از وزارتخانهها
داده ش��ده تا از طريق هماهنگي و همكاريهايي كه به عمل
ميآيد برخي مراحل اداري به منظور اخذ مجوز براي انجام
فعاليت حذف ش��ود .در اين چارچوب مقرر شده است كه از
مشاركت بخش خصوصي نيز در اين زمينه استفاده شود .طرح
«ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب وكار» به
امضاي  42نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و با قيد
يك فوريت در جلسه علني روز دوشنبه مورخ 1389/11/4
به تصويب مجلس ش��وراي اسالمي رسيد .هدف از ارائه اين
طرح ،فراهم كردن بسترهاي الزم براي اجراي برخي قوانين

2
اهداف كلي قانون
بهبود مستمر محيط كسبوكار چیست؟

هر س��اله بان��ک جهانی در م��ورد فضای کس��ب وکار
کش��ورهای مختلف گزارشی منتشر میکند که در آن برای
 183کش��ور تعیین شاخص میش��ود که در  10سرفصل
مختلف فضای کس��ب وکار رتبه بندی میش��ود .ش��امل:
شروع یک کسب وکار – اخذ مجوز ساخت – اشتراک برق
– ثبت دارئیها – اخذ اعتبار – حمایت از س��رمایه گذاری
– پرداخ��ت مالیات – تجارت بین الملل – اجرای قراردادها
– رفع ناتوانی از پرداخت آن .از این ش��اخصها برای تجزیه
و تحلیل دستاوردهای اقتصادی و شناسائی اصالحات موثر
استفاده میشود .الگوبرداری این شاخصها از نتایج حاصله
در کشورهای معتبر و پیش��رفته است و اندازهگیری میزان
تاثیرات آنها و نتایج آن باعث شناخت موانع و تصمیم گیری
سیاس��تگزاران برای اصالح قوانین و مق��ررات حاکم در آن
کشورها است .مالحظه میشود آنچه که در ایران پیشبینی
و برنامهریزی شده است دارای موارد بیشتر و اهمیت بیشتری
است لذا نتیجه اینکه همین شاخصها به همت و همدلی و
همفکری دولت با بخش تولید اجرائی میشود .از یک طرف
شرایط فضای کسب وکار بهتر خواهد شد و از طرف دیگر به
طور حتم ش��اخصهای جهانی به سوی شاخصهای ایران
میل خواهند کرد.
4
بوکار چه نسبتی با رتبهبندی
تجربه ایران در کس 
جهانی دارد؟

برحسب رتبهبندی طبق شاخصهای تعیین شده رتبه
ایران به عدد ( 168یا  )164رسیده است .بسیاری از منتقدان
انگشت اتهام روی عدم توانائی مدیریت کشور نشانه رفتهاند و
این در حالیاست که جمهوری نوپای اسالمی ایران از بدو تولد
مورد هجوم همه جانبه دشمنان قرار گرفته است از مراحل
اولیه که با ترور ش��خصیتی و فیزیکی انقالبیون آغاز شده و
سپس یک جنگ تمام عیار نظامی از طرف استکبار جهانی
بر یک ملت تازه از قیود رسته تحمیل شده است و به محض
پایان جنگ ،اتحاد شوم ملل متخاصم برای اعمال تحریمهای
گوناگون شکل گرفته اس��ت و درآمد کشور را که از صنایع
نفت بوده و گردش مالی را که سیستم بانکی بوده مورد حمله
قرار دادهاند و یک جنگ تمام عیار اقتصادی را شروع کردهاند.
در چنین شرایط اضطراری قرار دادن شاخصهای رتبهبندی
شده برای تعیین شرایط حاکم بر فضای کسب وکار و مقایسه
آن با شرایط سایر کشورهائی که تحت قیمومیت و سیطره
سیاس��ی و نظامی خود آنها قرار دارد یک مقایسه به دور از
منطق و واقعیت اس��ت و نباید مورد تایید مسئولین باشد و
چنین رتبهبندی نباید مورد استناد صاحبنظران داخلی (و
نیز خارجی) باشد .چراکه شرایط حاکم بر فضای سیاسی و
روابط بینالمللی کش��ور جمهوری اسالمی ایران متفاوت از
دیگر کشورها است.

نگر
آینده

قانون مذكور پس از بررسيهاي انجام شده در كميسيون
تخصص��ي مجلس ش��وراي اس�لامي و صحن علن��ي ،در
 1390/11/16با  29ماده به تصويب مجلس شوراي اسالمي
رسيد و در تاريخ  1390/12/13به رئيس جمهور ابالغ شد.
در اين قانون «کسب وکار» به صورت زير تعريف شد «:به هر
نوع فعالیت تکرارش��ونده و مشروع اقتصادی از قبیل تولید،
خرید و فروش کاال و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی
اطالق میشود»«.محیط کس��ب وکار» نيز اينگونه تعريف
ش��د«:مجموعه عوامل مؤثر در اداره ی��ا عملکرد بنگاههای
تولیدی که خارج از کنترل مدیران آنها میباش��ند ».اهداف
كلي اين قانون به شرح زير است:
الزام دولت به استماع مطالبات كارآفرينان و سرمايهگذاران
و پاسخگويي به آنها در چارچوب قانون.
تدوين شاخصهاي ملي محيط كسب وكار در ايران توسط
بخش خصوصي
دائمي شدن شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي
من��ع دولت از اتخاذ تصميم��ات ناگهاني و غيرمنتظره از
جمله در مورد تعطيلي روزهاي كاري.
ش��فاف و نظارتپذير ك��ردن معامالت دولت��ي از جمله
مناقصههاي شهرداريها و موارد ترك تشريفات مناقصه.
من��ع دس��تگاههاي اجرايي و بانكها از تحميل ش��رايط
ناعادالنه در عقد قراردادها با بخش خصوصي و تعاوني.
ال��زام نمايندگيهاي سياس��ي ايران در خ��ارج به كمك
ب��ه صادركنن��دگان اي��ران در بازارهاي ه��دف و داوطلبان
سرمايهگذاري در ايران.
امكان دسترس��ي توليدكنندگان خ��رد و كوچك به بازار
مصرف و ايجاد امنيت و بس��تر كاري الزم براي فروشندگان
كم سرمايه.
تش��ويق فعاالن اقتصادي به فعاليت در قالب تشكلهاي
اقتصادي و پيگيري حقوق قانوني خود.
افزايش عرضه و كاهش قيمت دفتر در شهرهای بزرگ.
پيشگيري از قطع ناگهاني گاز ،برق و مخابرات واحدهاي
توليدي در زمانهاي كمبود.
منع شركتهاي دولتي و شبه دولتي از حمايتهايي كه
دولت براي بخش خصوصي و تعاوني ارائه ميكند.
در ماده  4اين قانون اتاقها موظف شدند تا شاخصهای
ملی محیط کسب وکار در ایران را تدوین نمايند .همچنين
در ماده  5نيز اتاقها موظف ش��دند تا براي ايجاد انسجام در
فعاليتهاي صادرات غير نفتي ،از فعاليت موازي تش��كلها
جلوگيري به عمل آيد .با اين توضيح روشن است كه تحقق
برخي از اه��داف اين قانون به تالش واهتمام اتاقها و بخش
خصوصي بس��تگي دارد .نكته بسيار مثبت ديگر اين قانون
ماده  11اس��ت كه براس��اس آن ش��وراي گفتگوي دولت و
بخش خصوصي دائمي شد .در ماده  ،24دولت و دستگاههاي
اجرايي مكلف ش��دند تا تغيير سياس��تها و مق��ررات را از
طريق رس��انهها اطالعرساني کنند و اجراي اين حكم باعث

3
آرزوهای ایدهآلیستی جوامع جهانی برای کسب و
کار در کشورهای در حال توسعه

مقایسه
شاخصهای
رتبهبندیشده
برایتعیین
شرایط حاکم بر
فضایکسبوکار
در ایران و مقایسه
آن با شرایط سایر
کشورها به دور
از منطق است
چنینرتبهبندی
نباید مورد استناد
صاحبنظران
داخلی (و نیز
خارجی) باشد.
چراکه شرایط
حاکم بر فضای
سیاسی و روابط
بینالمللیایران
متفاوت از دیگر
کشورها است
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كشور ،نظير قانون اصالح برخي از مواد برنامه چهارم توسعه
و اجراي سياس��تهاي كلي اصل  44قانون اساس��ي است.
ماده( )91اين قانون به تأمين شرايط مساعد براي مشاركت و
مسؤوليتپذيري بخش غير دولتي در فعاليتهاي اقتصادي
اختصاص دارد.مطابق ماده مزبور ،طرح موردنظر با مشاركت
اتاق بازرگاني و صناي��ع و معادن ايران و اتاق تعاون مركزي
جمهوري اس�لامي ايران تهيه شد .پيش نويس اوليه طرح
در خرداد ماه سال  1389به مجلس شوراي اسالمي و دولت
ارس��ال شد و به سفارش كميس��يون ويژه نظارت بر اجراي
سياستهاي كلي اصل  44قانون اساسي ،با همكاري اتاقها و
صاحب نظران ،توسط گروهي تخصصي درمركز پژوهشهاي
مجلس شوراي اسالمي مورد بازنويسي و اصالح قرار گرفت.
جدول  ،1پيش نويس اوليه مشتمل بر  63ماده بود كه پس
از بازبيني انجام شده به  24ماده كاهش يافته است .بررسي
انجام شده نش��ان ميدهد كه از جمله داليل عمده كاهش
تعداد م��واد طرح يك فوريتي اين اس��ت كه بخش زيادي
از م��واد  63گانه پيش نويس اوليه تلفيق ش��دهاند و بر اين
اساس به  24ماده كاهش يافت .درواقع در اين طرح بر اساس
ظرفيتي كه ماده  75قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مبني
بر تشكيل شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي فراهم
كرده است ،تشكيل اين شورا در طرح مورد توجه قرار گرفت
و مطاب��ق اين حكم ،برخي از مواد و وظايف مربوط به پيش
نويس اوليه قانون به اين شورا محول شد .در مقدمه توجيهي
طرح اينگونه آمده بود:
اوالً -ه��دف از تدوي��ن و اجراي اين قان��ون ،بهبود جايگاه
ايران در رتبهبنديهاي متعارف بينالمللي نظير انجام كسب
وكار (بانك جهاني) يا گزارش رقابتپذيري (مجمع جهاني
اقتصاد) و امثال آنها نيست .هدف اين قانون ،رفع موانع كسب
وكار براي عموم بنگاههاي ايراني اس��ت .موانعي كه الزاماً در
گزارشهاي بينالمللي كسب وكار به آنها اشاره نميشود.
ثاني��اً -در تدوين اين قان��ون از اصالح قواني��ن ديگر نظير
قواني��ن مالياتي ،بيمه ،كار و  ...اجتناب ش��د و به جاي اين
كار « ،س��امانه پايش و بهبود مستمر محيط كسب وكار» با
محوريت «شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي» مصوب
قانون برنامه پنجم توسعه طراحي شد تا اين سامانه ،قوانين،
مقررات ،بخشنامهها و رويه اجرايي مانع كسب وكار در سراسر
ايران را مستمرا ً شناسايي و آنها را اصالح نمايد.
ثالثاً -از اين قانون نبايد انتظار داشت يكجا همه موانع كسب
وكار در ايران را بر طرف كند و محيط كسب وكار ايران را به
سرعت بهبود بخشد .چرا كه رفع موانع توليد و بهبود محيط
كس��ب وكار ،ماهيتي فرآيندي دارد و با پيگيري مستمر در
طول زمان قابل تحقق است .پيشنهاد ميشود اين قانون را به
عنوان تأسيس «سامانه بهبود مستمر محيط كسب وكار در
ايران» و گامي در جهت ايجاد فضاي مس��اعد كارآفريني در
كشور در نظر گرفت.
هر چن��د در مقدمه توجيهي اين طرح آمده اس��ت كه
هدف از تدوين و اجراي اين قانون (طرح ايجاد فضاي مساعد
كارآفريني و رفع موانع كس��بوكار) ،بهبود جايگاه ايران در
رتبهبنديهاي متعارف بينالمللي نظير كسبوكار يا گزارش
رقابتپذيري نيس��ت ودر ارتباط با اين موضوع تعريفي در
ماده يك ارائه ش��ده اس��ت كه با تعريف ارائه شده از سوي
بانك جهاني تفاوتي ندارد.اي��ن طرح فضايي را فراهم كرده
كه براي اولين بار بخش خصوصي كش��ور به طور رسمي در
عرصه قانونگذاري براي موضوعات اقتصادي فعاليت خود را
آغ��از ميكند .به طور كلي با نگاهي كه در طرح مدنظر قرار
گرفته بود و تعاملي كه با بخش خصوصي در چارچوب طرح

مش��خص شده اس��ت ،اجراي دقيق اين طرح به این منجر
ميش��ود كه برای بخش خصوصي كشور به منظور فعاليت
در بخشهاي اقتصادي ،امنيت خاطر الزم حاصل شود .بدون
شك با ايجاد چنين فضايي ،جايگاه ايران نيز در رتبهبنديهاي
بينالمللي فضاي كس��ب وكار كه از جمله الزامات فعاليت
اقتصادي اس��ت ،بهبود خواهد يافت و با اجرای کامل طرح
رتبهبندی بهتر و باالتری بهوجود خواهد آمد.

ميشود تا از وقوع شوك براي فعاالن اقتصادي كاسته شود.
ايجاد تضمين و پرداخت خسارت در صورت قطع ناگهاني و
بدون برنامه برق ،آب ،گاز و خدمات مخابرات ديگر نقطه قوت
اين قانون است .به طور كلي قانون مذكور داراي نقاط مثبت
زي��ادي براي فعاالن بخش خصوصي اس��ت .اما به رغم اين
كه حدود يكس��ال از تاريخ ابالغ آن( )1390/12/13از سوي
مجلس شوراي اسالمي به رئيس جمهور ميگذرد ،از اقدامات
اجرايي آن از س��وي دول��ت و بخش خصوصي اطالعاتي در
دست نيست.

19

قانون بهبود کسبوکار

گزارش تحلیلی

پیشنهاد میشود از
اعمالسیاستهای
خودسرانه و
سودپرستانه
بانکهایخصوصی
جلوگیریشود
و منابع مالی آنها
که همان سرمایه
و اندوخته ملت
است به سوی
ایجادتسهیالت
و تقویت تولید و
ایجاد اشتغال سوق
داده شود تا بحران
اشتغال در جامعه
پیشنیاید
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5
چهپیشنهادی
بوکار میتوان داد؟
برای بهبود کس 

کش��ور در حال عب��ور از دوران مونتاژکاری صنعتی به
سوی ساخت کامل یا صنعتی شدن واقعی وکسب قدرت
تسلیحاتی و تکنولوژیکی نظامی اس��ت .از طرف دیگر در
زمینه سیاست داخلی و هماهنگی مدیریت عمومی جامعه
در حال بلوغ و ش��کلگیری چهارچوبه قانونی است که به
دنبال تحوالت دمکراس��ی و چالشهای برخواسته از دوران
بلوغ حکومتی اس��ت .لذا در چنین ش��رایطی بدون توجه
به رتبهبندیهای جهتدار و بدون توجه به ش��اخصهای
اعالمی باید استاندارد ویژه جمهوری اسالمی ایران تدوین
و بدانها توجه توجه ویژه مبذول گردد .تا رسیدن به چنان
نقطه امید و قدرت الزم اس��ت برخ��ی عوامل مورد توجه
خاص قرار گیرد و هماهنگی الزم در سطح مدیریت کالن
کشور به عمل آید:
قوانین پیش گفته به خصوص قانون بهبود مستمر فضای
کسب و کار و الحاقیههای آن به اجرا درآید.
یک هیئت ویژه متشکل از نمایندگان حوزه مقام رهبری
 +سیستم بانکی  +بخش خصوصی و قوای سهگانه مجریه و
قضائی��ه و مقننه بر اجرای صحیح فعالیتهای پولی و مالی
نظارتنمایند.
سیس��تم بانکی دگرگون شود .اختیارات بانک مرکزی در
حوزه مالی ،اقتصادی،تولید و توسعه سلب و به ارگان جدید
تحت نظارت هیئت فوق سپرده شود.
بانکه��ای خصوصی تحت کنترل هیئت قرار گیرند و از
اعمال سیاستهای خودسرانه و سودپرستانه جلوگیری شود
و منابع مالی آنها که همان سرمایه و اندوخته ملت است به
سوی ایجاد تسهیالت و تقویت تولید و ایجاد اشتغال سوق
داده شود تا بحران اشتغال در جامعه پیش نیاید.
اختی��ارات و دخال��ت کانونهای ش��به قانونی همچون
تشکیالت خانه کارگر سلب و در اختیار دولت و به خصوص
هیئت ویژه قرار گیرد و از بهرهبرداری سیاسی اینگونه کانونها
جلوگیری ش��ود که در مواقع خاص ایجاد تشنج ننمایند و
برای آینده جامعه معضل ایجاد نکنند.
بس��تر مالی – اعتباری ریالی و ارزی اصالح و تامین مالی
تولید ،روان و عملیاتی شود که معضل عمده صنایع – معادن
و کشاورزی و تجارت داخلی است.
قوانین قضائی مبهم در حوزه صنعت و تجارت و اقتصاد از
جمل��ه چگونگی اعمال قانون در حوزه تولید از حالت ایزائی
خارج شود و نگرانی مدیریتهای عوامل تولید مرتفع شود .
قوانین کار برطبق قوانین شرع و سنت و فرهنگ ایران و
قوانین سایر کشورها اصالح شود.
از تولید داخلی حمایت صددرصد صورت گیرد و تا رسیدن
کیفیت و قدرت تولید به نقطه رقابت از ورود کاالی مش��ابه
خارجی جلوگیری شود.
حمایت از صادرات به شکلی که تولیدکننده و صادرکننده
زیان نکنند و برای رقابت در صادرات مجبور باش��ند کاهش
قیمت دهند.
موظف نمودن تمام سازمانهای دولتی و خصوصی برای
رعایت تصمیمات هیئت ویژه و عدم اعمال نظر ش��خصی و
گروهی سازمانها خارج از تصمیمات هیئت ویژه.
بدیهی است موارد زیادی وجود دارند که در سرفصلهای
فوق گنجانیده میشوند .فضای کسب وکار در ایران باید فضای
ویژه شرایط حاکم بر کشور باشد و توجه به رتبهبندی جهانی
پس از عبور از بحرانهای فعلی مورد توجه قرار گیرد.

اهمیت سهولت در بازار كسبوكار
اگر احكام برنامه  20ساله انجام ميشد
ي ایران دو برابر حجم فعلی بود
صادرات غير نفت 

در شرایط فعلی اقتصاد ایران براي رفع موانع كسب وكار و مشكل بدهيهاي دولت به بانكها،
تشكلها و اتاق بازرگانی یعنی نهادهاي عمومي و بنگاههاي بخش خصوصي بايد راهحلهاي
ريشهاي را برای برون رفت شناسايي کنند .در شوراي گفتگوي دولت با بخش خصوصي و در
كميسيونهاي مختلف اتاق تهران و اتاق ايران  -در تشكلهاي صنفي  -دایما تالش ميشود
موانع كسب و كار برطرف شود .اعضاي هيئت رئيسه  ،به صورت مداوم سعي ميكنند موانعي
ملموس را رفع كنند و تالش بر این اس�ت که از دل تعامل دولت و مجلس مش�كالت برطرف
عوض محمد پارسا شود .مدتهای طوالنی در كميسيونها و حتي شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي ،بر سر
رئيسكميسيون این بحث شد که دولت بدهی صنعت احداث و توليدكنندگان را پرداخت كند .برای این مهم
انرژي اتاق تهران حتي راهحلهايي مثل انتشار اوراق خزانه اسالمي پيشنهاد شد و يا در اليحه بودجه مقرر شد
و عضو شورvاي كه بدهيها با داراييهاي دولت تهاتر شود .شايد مشكل بنگاههاي بزرگ كه عمدت ًا وابسته به
گفتگويدولتبا نهادهاي عمومي هستند با اين تهاتر حل شود؛ ولي چگونه ميتوان يك نيروگاه يا پااليشگاه
بخشخصوصي را به سي يا چهل بنگاه كه هر كدام از صد ميليون تومان تا ده ميليارد تومان طلبكارند و در
مقابل به بانكها بدهكارند واگذار نمود؟ پرس�ش مهم این اس�ت که چرا دولت درحال حاضر
كسري بودجه دارد؟ آيا نبايد تشكلها و نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ،به فكر راهحل اساسي براي رفع
موانع كسب و كار باشند؟ اگر بخش خصوصي تمام سعي خود را براي بازاريابي و صادرات صرف میکنند تا بهره وري را
باال ببرند و تولید خود را قابل رقابت کنند ،ولي در مقابل قادر نباشند که طلب خود را از دولت وصول کنند و یا خسارت
ديركردشان را از دولت بگيرند ،آيا به عملکرد آنها لطمه وارد نمي شود؟

در اين ده سال اخیر ،لطمات شديدي توليد كنندگان
داخلي در بخش كشاورزي و صنعتي در اثر پايين بودن نرخ
غير واقعي ارز خوردهاند که هیچ چشمانداز روشنی برای
جبران این لطمات بزرگ اقتصادی وجود ندارد .متاسفانه
كش��اورز و صنعتگر داخلي با چشم خود میببيند كه
توليد كننده خارجي از ارز پايين كشور ما استفاده ميكند
و بازار ایران را از توليد كنندگان داخلي میبرد .شايد پاسخ
اين باشد كه دولت با تنظیم نرخ تعرفه ،از توليد كنندگان
داخلي حمايت كرده است؛ ولي واقعاً با باال رفتن تعرفهها،
آيا بازار قاچاق رواج پيدا نكرده است ؟ آمار و ارقام نشان
ميدهد كه در ده س��ال گذش��ته ،قاچاق روزبهروز رشد
ك��رده و رقم بزرگي از درآمد و ذخیره ارز كش��ور صرف
واردات يا صادرات اقالم يارانهاي همچون سوخت شده كه
به خارج از ایران قاچاق شده است .كاش مسئله به همين
جا ختم ميشد و توليدكننده داخلي مالحظه میكرد كه
استدالل طرفداران عدم تعديل س��اليانه نرخ ارز و عدم
تعديل ساليانه قيمتهاي س��وخت و آب و برق مبني بر
كاهش تورم تحقق يافته است و تورم هم در كشور يك
رقمي شده است .آمار بانك مركزي نشان ميدهد كه نرخ
تورم دو رقمي بوده و حتي دولت ناچار ش��د نرخ بهره را
نزدي��ك به نرخ تورم افزايش دهد -كه البته افزایش نرخ
بهره از نظر اكثر اقتصاددانها درست بود -ولي تشكلها
و اتاق بازرگانی ،هيچكدام به اين نکته مهم توجه نکردند
ك��ه اگر درآمد دولت از محل تعديل نرخ ارز و يا از محل
افزايش ساليانه قيمت سوخت و آب و برق افزايش نيابد،
چگونه بايد بودجه خود را تأمين کند و بدهيهاي خود
را به بيمهها ،بانكها و صنعت احداث (توليدكنندگان و
پيمانكاران ) پرداخت نمايد .واقعیت این است که كشور
بمثابه يك بنگاه بزرگ اس��ت .هيئت مديرهاش هيئت
دولت اس��ت و رئيس جمهور ،مديرعامل است و تمامي
ملت ،س��هامداران اين بنگاه بزرگ هستند و تشكلها و

ات��اق و نمايندگان ما در مجلس ،تماماً به نمايندگي اين
سهامداران بايد با دولت گفتگو كنند و چون تشكلها و
اتاق حرفهايتر هستند ،بايد نمايندگي اين سهامداران را
هم داشته باشند.
اگر رش��د درآمدهاي دولت واقع��ي و ريال در چرخه
طبيعي خودش باشد ،اين ريال نسبت به ريالهايي كه
ناشي از كسب وام از بانكها يا چاپ اسكناس است ،ريال
قويتري است و مهمتر اينكه دولت ميتواند بدهيهاي
خود را پرداخت كند و ریال كافي براي اجراي طرحهايش
خواهد داشت .با تزريق به موقع ريال در طرحها ،پروژهها
كوتاهمدتتر اتمام مييابد و قيمت تمام شده طرحها نیز
پايين ميآيد و با اتمام به موقع طرحها ،بهرهوري افزایش
یافته و سطح اشتغال باال ميرود.
اما متأسفانه هم قبل از انقالب مشكل كمبود ريال در
طرحها وجود داشت و هم بعد از انقالب تمامي دولتهاي
ما اين مش��كل را داشتند .توجه كنيم كه در برنامه 20
ساله قرار بوده ساليانه  2تا  2/5درصد از محل بهرهوري ،و
حدود  5درصد از محل سرمايهگذاريها رشد كنيم .بايد
توجه داش��ت به عنوان تشكلها و اتاق بازرگانی  ،وقتي
دولت دچار كس��ر بودجه باش��د و بدهيهاي بنگاههاي
خصوصي و دولتي و نهادها را ندهد ،متعاقب آن بنگاهها
به بانكها بدهكار ميشوند و معوقه پيدا ميكنند .بانكها
دچار عملكرد معيوب ميشوند و نميتوانند به بنگاهها
وام بدهند .بنگاههايي كه بعد از انقالب تماماً با حمايت
دولت در بخش خصوصي ش��كل گرفتهاند ،در دهه اول
بعد از انقالب واردكننده تكنولوژي بودند و در دهه دوم،
تثبيت ش��دند و جايگزينهای واردات شكل گرفت .اين
بنگاهها در دهه س��وم انقالب ميبايس��ت صادركننده
ميشدند و درست هنگامي كه ميبايست صادرات شكل
بگيرد ،دولت نرخ ارز را ساليانه طبق برنامه چهارم و پنجم
تعديل نكرد كه البته در اين مورد ،برخي از نمايندگان و
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تش��كلها هم از عدم تعديل نرخ ارز حمايت ميكردند
و با فش��ارهاي نابجا به دولت باعث ايجاد كسري بودجه
براي دولت ميشدند .متقاب ً
ال هم باعث رونق كسب وكار و
توليدكنندگان خارجي در اين بخشها شدند و ناعادالنه
ظلم مضاعفي را به توليدكنندگان داخلي تحميل كردند
و هم با کنترل نش��دن تورم ،باعث افزايش قيمت تمام
ش��ده توليدكنندگان داخلي شدند و متقاب ً
ال هر ساله به
توليدكننده خارجي در مقابل توليدكننده داخلي و معادل
حدود  10تا  15درصد با ثبات نسبي نرخ ارز ،ناخواسته
كمك كردند.
از طرف ديگر ،بنگاهها به دليل طلبكار شدن از دولت
و بدهكاري به بانكها ،نتوانس��تند در خصوصيسازيها
مش��اركت كنند و مع��دودي هم که مش��اركت كردند،
نتوانستند به موقع اقساط خصوصيس��ازي را پرداخت
نمايند ،چرا كه با عدم تعديل نرخ ارز نتوانستند رشد توليد
و رشد صادرات داش��ته باشند و نهايتاً بهرهور و سودآور
ش��وند كه بتوانند بدهيهاي احتمالي خود را به دولت و
بانكها پرداخت نمايند و يا با سرمايه گذاريهاي جديد در
داخل و خارج كشور سهمي در رشد حدود  8درصدي كه
ساليانه قرار بود محقق شود داشته باشند.
از ط��رف ديگر به دلي��ل عدم تواناي��ي مالي ،حدود
80درصد بنگاههايي كه خصوصي شدند به نهادهاي شبه
دولتي واگذار ش��د .درواقع ،دستور به موقع مقام معظم
رهبري روي اجرايي ش��دن اصل 44كه خصوصيسازي
واقعي بود ،به درستي اجرا نشد .باید به شعارهاي چند ساله
مقام معظم رهبري مخصوصاً شعار سال  91كه حمايت
از توليد ملي و س��رمايه ايراني است توجه داشته باشيم.
همچنين اين بنگاهها نتوانس��تند با سرمايهگذاريهاي
جديد در داخل و خارج از كش��ور نقشی در رشد ساليانه
 8درصدی برنامه  20ساله داشته باشند .اگر در دهه سوم
انقالب تعديل نرخ ارز ضرورت نداشت ،در برنامه چهارم
و پنجم قيد نمي ش��د .خوشبختانه قيد شد و متأسفانه
اجرا نش��د و بزرگترين لطمه به بنگاههاي داخل كشور
وارد شد.
به رغم این اتفاق چرا ما در تشكلها به موقع معترض
نشدیم؟ چرا تشكلهاي ما به موقع به دنبال رفع مشكل
به صورت ريش��هاي نرفتند و چ��را به مجلس معترض
نش��دند؟ چرا به دولت معترض نش��دند كه بايد كسري
بودجه رفع شود و براي رفع آن بايد برنامه چهارم و پنجم
اجرا شده و قيمتهاي سوخت و آب و برق واقعي شود؟
چرا ما به عنوان بنگاه و تشكلهاي بخش خصوصي ،منافع
كوتاهمدتمان را ديديم و خوشحال بوديم كه نرخ سوخت
و آب و برق س��اليانه رشد نكرده است؟ خيليها از اقدام
مجلس هفتم خوشحال شدند كه جلو رشد ساليانه نرخ
سوخت و آب و برق را گرفت؛ غافل از آنکه ثروت مليمان
به عنوان سوخت به خارج قاچاق ميشود .مصرف آب و
برق در کشور ما سه برابر متوسط مصرف بينالمللي است
و مصرف س��وخت گاز حتي بيش از كشور چين است و
به نسبت جمعيت ،بزرگترين مصرفكننده گاز هستيم و
بيش از  30درصد آن را هم هدر ميدهيم .با ساخت وساز
نامناسب مصرف سرانه انرژيمان در دنيا انگشت نماست
و بدون اينكه توجه داشته باشيم ،دولت ما در این ده سال
بيش از پانصد هزار ميليارد تومان يارانه سوخت و آب و
برق داده و دچار كسري بودجه شديد شده است.
آيا اگر س��اليانه ن��رخ ارز را تعديل كرده بوديم طبق
احكام برنامه چهارم و پنجم به طور طبيعي نرخ ارزمان

ح��دود  2500تومان نبود؟ و در این ص��ورت آيا دولت
حدود دويست و پنجاه هزار ميليارد تومان درآمد بيشتر
از محل تعديل نرخ ارز كس��ب نميكرد؟ آيا اگر در اين
ده ساله نرخ سوخت و آب و برق را ساليانه تعديل كرده
بوديم و يارانهها را كام ً
ال از بين برده بوديم ،درآمد دولت از
اين محل حداقل حدود پانصد و هفتاد هزار ميليارد تومان
بيشتر نميش��د؟ و آيا دولت از محل اين درآمدها ،قادر
نبود به دهكهاي اول تا پنجم يارانه بدهد و حقوقها را
تعديل كند و به بانكها و صنعت احداث ،توليدكنندگان
و ش��هرداريها و بيمهها بدهكار نباش��د؟ آي��ا صادرات
غير نفتيمان حداقل چهل ميلي��ارد دالر بيش از ارقام
فعلي نميش��د؟ آيا در اين شرايط ،نيازهاي وارداتيمان
خيلي پايينتر از ارقام فعلي نبود؟ آيا وابس��تگيمان به
درآمدهاي نفتي كمتر نميش��د؟ و آيا دشمنان خارجي
ميتوانس��تند به م��ا لطمه بزنند ؟ آيا دش��منان جرأت
ميكردند در اين حد دس��ت به تحريم گسترده بزنند ؟
آیا اقتصادي كه نيازمندياش به واردات كمتر باش��د و
صادرات متنوع داشته باشد ضربهپذير است؟ آيا در اين
شرايط خصوصيسازي واقعيتري انجام نميشد ؟ و در
اين صورت بخش خصوصي با سرمايهگذاري در بازارهاي
داخلي و خارجي نميتوانست جلو اين تحريمها راحتتر
ايستادگيكند؟
توجه كنيم دولت در ده سال گذشته حدود هشتصد
و بيست هزار ميليارد تومان يارانه از محل سوخت و آب
و برق و بقيه اقالم وارداتي ناش��ي از عدم تعديل نرخ ارز
به مردم داده است .يعني به طور متوسط سالي  82هزار
ميليارد تومان؛ كه ميتوانست عالوه بر متوسط  14هزار
ميليارد تومان حقوقي که سالیانه پرداخت میکرد ،هر
سال حدود  5هزار ميليارد تومان را صرف افزايش بیشتر
حقوق کرده 5 ،هزار ميليارد تومان را در جهت برقراری
عدالت اجتماعي و براي کمک به بيكاران و نيازمندان به
بيمهها و كميته امداد بدهد و س��اليانه حدودا ً  20هزار
ميليارد تومان را صرف پرداخت بدهيهاي خود کند و
بقيه را كه معادل ساليانه حدود  52هزار ميليارد تومان
ب��ود صرف ايجاد پروژههاي زيربناي��ي نمايد که در این
صورت وضع اقتصاديم��ان حداقل از تركيه و يا مالزي
بهتر بود و درآمد س��رانهمان ه��م افزايش قابل توجهي
ميياف��ت .ضمن��اً در صورت لزوم میش��د به جاي 52
هزار ميليارد تومان ،س��اليانه  40هزار ميليارد تومان را
صرف ايجاد پروژههاي زيربنايي و اش��تغالزايي کرده و
دوازده هزار ميليارد تومان را هم صرف پرداخت بیش��تر
به بيمهها براي عدالت اجتماعي ميكرديم؛ راهحلي که
كام ً
ال امكانپذير بود.
نقش تش��كلها و نمایندگان بخ��ش خصوصی در
تشكلها ،در جهت تسهيل در كسب وكار بايد ريشهايتر
باشد و نگاه ما به منافع درازمدت ملي بايد بيش از مسائل
كوتاهمدت باشد و دولت و مجلس باید در برنامهريزيها
در بودجهبندي و پرداخت ماليات ،توجه بيشتري داشته
باشند چرا كه اگر درآمد دولت از محل مالياتها و سود
و عوارض باشد و ما به عنوان بخش خصوصي توجهمان
به كسري بودجه دولت و نرخ ارز و عدم وابستگي بودجه
دولت به درآمدهاي نفتي ،بيش��تر از خود دولت باش��د،
هيچوقت دچار نوسانات شديد نرخ ارز به اين صورتي كه
در حال حاضر ش��دهايم نميشويم و هيچوقت دشمنان
نميتوانند با تحريمهاي نفتي به اقتصاد ما لطمه بزنند.
بنابراین اگر احكام برنامه  20ساله انجام ميشد ،هم

اكنون صادرات غير نفتيمان حداقل دو برابر حجم فعلی
ب��ود و در بخش صنعت احداث به ج��اي چهار ميليارد
دالر حداقل بيس��ت ميليارد دالر صادرات خدمات فني
و مهندس��ي ميداشتيم .و نهايتاً كل صادرات غير نفتي
ما در حال حاضر به ج��اي  45ميليارد دالر حداقل 90
ميليارد دالر بود و وابستگي مان به درآمدهاي نفتي كمتر
بود .درنتیجه وارداتمان هم كمتر ميبود و س��ودآوري
بنگاههايمان و قيمتهاي س��وخت و آب و برق باالتر
ميرفت و درآمدهاي مالياتي دولت از محل سود بنگاهها
ميلياردها تومان افزايش مييافت .ضمن اينكه درآمدهاي
دولت از محل س��وخت و آب و ب��رق رقم قابل توجهي
افزايش يافته بود.
به نظر ميرس��د كه در اين ده ساله تشكلها و اتاق
بازرگانی به اندازه كافي به واقعي كردن نرخ ارز و قيمتهاي
سوخت و آب و برق توجه ننمودند كه اگر توجه ميكردند،
بزرگترين خدمت را به اقتصاد بنگاههايمان و سهولت در
كسب وكار کرده بودند .حداقل درس بگيريم و از اين به
بعد سعي كنيم اشتباهات اين ده ساله را تكرار نكنيم.
اما در شرایط حال حاضر راهکار آیندهنگرانه چیست؟
آيا بايد سند چشمانداز و برنامه بيست ساله را اجرا کنیم
و يا تغييرات و اصالحاتي در آن انجام دهيم؟ آيا مس��ير
برنامههاي پنجم و ششم بايد در راستاي سند چشمانداز
باشد؟ اثرات نوسانات شدید ارز و تبعات منفی آنرا چگونه
میتوانیم جبران یا حداقل نمائیم؟ مسیر مطلوب آینده
را چگونه میتوانیم ترس��یم و از شرایط کنونی با حداقل
هزینه و تبعات منفی عبور نمائيم و با اصالح مسيرهاي
برنامهها انحرافات كمتري از سند چشمانداز داشته باشيم؟
و آيا در جهاني كه كشورهاي پيشرفته حتي مسيرهاي
پنجاه يا صد سالهشان را ترسيم کردهاند ما نبايد به سند
چشمانداز و برنامه بيست س��اله كه مورد تأييد رهبري
است پايبند باشيم؟ و يا اگر الزم است آنرا اصالح نموده
و متعاقباً به آن پايبند بمانيم؟ چگونه س��رمايهگذارهاي
داخلي و خارجي بدون اتكاء به برنامههاي بيست ساله و يا
حتي درازمدتتر ميتوانند سرمايهگذاري نمايند و ايجاد
اشتغال كنند و  GDPملي را باال ببرند ؟ در بخشهاي
اقتصادي ،بنگاهها و تش��كلها نبايد با نگاههاي احتماالً
سياسي با برنامههايي مخالفت و يا موافقت داشته باشند.
تش��كلها فقط با نگاه اقتصادي بايد برنامهها را اگر الزم
است نقد نمايند و همواره منافع ملي و منافع درازمدت
بايد مدنظر باشد .در غير اينصورت لطمات شديدي به
بنگاهها و اقتصاد كشورمان وارد ميشود.
امید این اس��ت که تشكلها و اتاق بازرگاني كه مادر
تش��كلها است با تعامالت مثبت با دولت و قوهمقننه و
قوهقضائيه و نگاه به منافع ملي ،دور جديدي از تعامالت
را با دولت شروع آغاز کنند و به دنبال رشد اقتصادي در
فضايي مناسب باشند كه روزبهروز آن فضا براي فعاالن
اقتصادي پرجاذبهتر شود تا در نتیجه آن این امکان فراهم
ش��ود که از نيروهاي خالق و توانمندي كه دانشگاههاي
كشور تربيت كردهاند استفاده ببريم و آنها را شكوفا كنيم
و نگذاري��م كه دامنه بيكاري بيش از س��ه تا پنج درصد
باشد و نخبگان به خارج مهاجرت کنند .مطمئنا ميتوان
به اين آرمان با ارزش دسترسي پيدا کرد .اگر عزم و اراده
ملي در فضاي پر تفاهم در داخل و خارج كش��ور شكل
گيرد ،همراه با وحدت ملي و تعامل با كشورهاي هدف كه
ميخواهيم به آنجا صادرات داشته باشيم ،رسيدن به اين
آرمان با ارزش دور از دسترس نيست.
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به دس��ت دادن تحلیل یا تصویری نسبتا دقیق از
وضعی��ت کنونی اقتصاد ایران در ش��رایطی که نظام
آمارستانی کش��ور بهگونهای بیسابقه مختل شده و
به همان آمارهای موج��ود مخدوش نیز یا نمیتوان
دسترسی داشت و یا نمیتوان اعتماد و اتکا کرد ،اگر
نگوییم ناممکن ،دستکم بسیار دشوار است .به دست
دادن یک پیشبینی حتا نادقیق از روند آینده ،در این
حال و در ش��رایط ابهامهای مضاع��ف در حوزههای
اثرگذار بر اقتصاد بهویژه مناقشات بینالمللی کشور
و نیز کشمکشهای داخلی تحلیل را سخت میکند.
مثال اگر نتوانیم پیشبینی کنیم که بر اثر مناقشات
بینالمللی ،درآمدهای ارزی ایران در س��ال آینده 50
یا 150میلیارد دالر خواهد بود ،همه برآوردها از نرخ
تورم ،نرخ بیکاری ،نرخ رش��د اقتصادی ،شاخصهای
فقر ... ،مخدوش و بیاعتبار خواهند شد .ما اکنون در
چنین وضعیتی قرار داریم .با این حال ،میکوشیم از
وضعیت اقتصاد ایران در س��ال 1391و نیز برآوردی
مقدماتی از اوضاع سال 1392تصویری کمابیش کلی
به دست بدهیم.
س��ال  1391را به طورکلی میتوان س��ال آشکار
شدن نتایج همه رفتارهای اقتصادی دولت و تحوالت
سیاسی هشت س��ال اخیر در کشور بهش��مار آورد.
کاهش نسبتا چش��مگیر درآمدهای ارزی حاصل از
ص��ادرات نفت خام عمدتا بر اث��ر اعمال تحریمهای
جدی��د اتحادیه اروپ��ا و ایاالت متح��ده امریکا علیه
جمهوری اسالمی ایران و نیز کاهش دسترسی ایران
به دالرهای نفتی و ذخایر ارزی خود از اواس��ط سال
 1391بر وخامت اوضاع بهشدت افزود .آمارها چنان
اس��ت که در پایان سال تاریخی  1391رئیس دولت
و س��ایر دولتمردان نیز از به عهده گرفتن مسئولیت
وضعیت اقتصاد کشور شانه خالی میکنند و عملکرد
اقتصادی خود را تنها تا سال 1390معتبر میشمارند.
در آن س��ال یعنی  ،1390تنها درآمد ارزی حاصل از
صادرات نفت ایران به 110میلیارد دالر بالغ ش��د که
معادل س��رانه 1500دالر ـ ماهان��ه  125دالر ـ برای
هر ایرانی را به ثبت رس��اند که از هر لحاظ در تاریخ
ایران سابقه ندارد و گمان میرود که در آینده نزدیک
نیز تکرار نشود.
برآوردهای رس��می بانکمرکزی حاکی است نرخ
تورم که در سال 1388به حدود 10/8درصد کاهش
یافته بود ،در ادامه روند افزایش��ی خود در سالهای
اخیر ،تا پایان سال 1391از مرز 32درصد عبور کرده
و باالترین نرخ تورم سالیانه ظرف سالهای  1374به
این سو است .مس��اله مهمتر اما ،شتاب تورم یا تورم
نقطه به نقطه است که تا پایان سال 1391به حدود
38درصد رس��یده است و نشان میدهد که حتا اگر
سیاستهای انقباضی پولی و مالی نیز به فوریت اجرا
شود ،کاهش نرخ متوسط تورم در سال 1392به کمتر
از رقم سال 1391بسیار دشوار خواهد بود.
در درون ش��اخص مرب��وط ب��ه س��طح عمومی

قیمته��ا ،دو روند کلی و البته ب��ه لحاظ اجتماعی
مهم نیز در س��ال 1391تداوم یافت و حتا تش��دید
شد .نخست آنکه س��رعت افزایش قیمتها در گروه
خوراکیها و آش��امیدنیها بسیار بیش��تر از سرعت
رشد ش��اخص کلی تورم بود و دوم اینکه هر دو این
ش��اخصها یعنی تورم و نیز افزایش قیمت در گروه
خوراکیها و آشامیدنیها ،در اغلب استانهای محروم
بیش��تر و ش��دیدتر از اس��تانها و مناطق برخوردار
بودند .به این ترتیب ،در س��ال 1391فشار تورمی بر
تهیدس��تترین اقش��ار اجتماعی و جغرافیایی ایران
بیش��تر از دیگ��ر گروهها ب��ود .با وجود عدم انتش��ار
آمارهای به روز و قابل اس��تناد ،شواهد نشان میدهد
که تا شهریورماه  1391یعنی جدیدترین آمار منتشره،
ش��اخص کل تورم نسبت به مدت مشابه سال1390
معادل 28/1درصد افزایش یافته؛ حال آنکه این رقم
در مورد گروه خوراکیها و آشامیدنیها 38/7درصد
بوده اس��ت .همچنین و در همین م��اه ،درحالیکه
ش��اخص کل تورم در مناطق ش��هری کشور به عدد
( 348/8س��ال )100=1383رس��یده بود ،ش��اخص
متوس��ط گروه خوراکیها و آش��امیدنیها در استان
چهارمحالوبختیاری ،437گلستان ،447بوشهر،439
کردستان ،440سیستان و بلوچستان ،429خراسان
جنوبی 442و خراسان ش��مالی 463بود .در  8سال
گذش��ته ،مردم خراسان ش��مالی 30درصد بیش از
افزایش سطح عمومی قیمتها برای خرید مایحتاج
ضروری خود پرداختهاند.
در س��ال 1391با آغاز تحریمهای اتحادیه اروپا بر
صنعت نفت ایران ،متوس��ط می��زان صادرات نفت از
حوالی نیمه س��ال به بعد به نصف و حدود متوس��ط
یک میلیون بش��که در روز کاهش یافت .همچنین و
همزمان با تحریم خرید نفت ،تحریمهای مالی اتحادیه
اروپا و امریکا بر شبکه بانکی و قدرت دسترسی ایران
به نظام بانکی بینالمللی اثر گذاشت و محدودیتهای
جدی بر نحوه دسترسی ایران به ارز حاصل از صدور
نفت و فرآوردههای نفتی خود وارد آورد .این تحوالت
که وقوع آن از سالها قبل قابل پیشبینی و پیشگیری
بود ،موجب شد تا اثر بیتوجهی به آزادسازی واردات

کااله��ای مصرفی و به تبع آن افزایش ش��دید ارزش
و حج��م واردات کاالهای غیرضروری به کش��ور فورا
آش��کار ش��ود .در نتیجه ،در کمتر از دو م��اه از آغاز
پاییز سال 1391قیمت انواع ارز در بازار داخلی چنان
افزایش یافت که به حدود سهبرابر رسید و قیمت دالر
از حدود 1500تومان به نزدیک به 4000تومان افزایش
یافت .این واقعه که گویی به طرز برنامهریزی شدهای
در بدترین و ضعیفترین موقعیت نظام تولیدی کشور
و با باالترین میزان وابس��تگی اقتصاد ملی به واردات
رخ داد ،موجب لجامگسیختگی هرچه بیشتر در نظام
مالی و به تبع آن رها شدن نرخ رشد نقدینگی و نرخ
تورم شد .آمارهای رسمی منتشره حاکی است که تنها
در مهرماه  1391حدود 13هزار میلیاردتومان به رقم
نقدینگی کل کشور افزوده شد .تداوم این روند البته
با س��رعت کمتر در ماههای بعد ،موجب شد تا حجم
نقدینگی که تا پایان س��ال 1389ح��دود 295هزار
میلیاردتوم��ان ب��ود و تا پای��ان س��ال 1390اندکی
بیش از 340هزار میلیارد تومان ش��ده بود ،به حدود
450هزار میلیارد تومان تا پایان سال 1391برسد .در
6ماه دوم س��ال ،1391متوسط افزایش ماهانه حجم
نقدینگی کشور تقریبا سهبرابر عدد مشابه برای هر ماه
از س��ال 1389بوده اس��ت .برآورد میشود که در هر
روز از سال 1391حدود 270میلیارد تومان به حجم
نقدینگی کشور افزوده شده است.
آث��ار این التهابات و تغییرات ش��دید و ناگهانی بر
ساختار اقتصاد ملی چنان ژرف بوده که به نظر میرسد
هنوز ماههای پرش��مار دیگری برای آش��کار شدن و
تحلیل درست آن موردنیاز است .فوریترین این آثار
اما ،فروپاش��ی رسمی و عملی نظام تکنرخی ارز بود
که از س��ال 1380با موفقیت تمام و بدون هیچگونه
پیامد تندی در نظام ارزی کش��ور ب��ه اجرا درآمده و
مستقر شده بود .دولت به سهنرخی شدن ارز تن داد
که به معنای افزایش شدید فس��اد اداری بود .پیامد
دیگر ،سردرگمی بانکمرکزی در اعمال یک سیاست
ارزی منسجم و متناسب با شرایط جدید بود که خود
را از طریق صدور بخشنامههای پیدرپی ،متناقض با
یکدیگر نشان داد که حاکی از برخورد غیرخالقانه با
روند حاکم بر بازار بود .همچنین و در پی بروز تدریجی
آثار سهبرابر شدن نرخ ارز و نیز رشد شدید و بیسابقه
نقدینگی بهویژه در ماه مهر بر سطح عمومی قیمتها،
برخورد با تولیدکنندگان به مثابه یگانه گروه اقتصادی
نش��انیدار در اقتصاد ایران ش��دت گرفت .اثرات این
تحوالت پیدرپی بر بنیه تولیدی ناتوان و نحیف کشور،
به راستی بعدها آشکار خواهد شد.
گرچ��ه آمارها و ادعاهای اقتصادی دولت حاکی از
رشد اقتصادی 5درصدی برای سال 1390هستند ،اما
شواهد عملی از جمله رشد درآمدهای مالیاتی ،رشد
شمار مشموالن پرداخت حق بیمه به سازمان تامین
اجتماعی و نیز آمار رسمی شاغالن در کشور حکایت از
آن دارند که در هیچیک از سالهای اخیر ،اقتصاد ایران
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پرونده ویژه

آمارها چنان است
که در پایان سال
تاریخی 1391
رئیس دولت و سایر
دولتمردان نیز از
به عهده گرفتن
مسئولیتوضعیت
اقتصاد کشور شانه
خالی میکنند و
عملکرداقتصادی
خود را تنها تا
سال 1390معتبر
میشمارند
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نتوانسته است بهطور جدی از دام رکودی که در نیمه
سال 1387به بعد در آن افتاده ،رهایی یابد .آمارهای
رس��می ،مث�لا میگویند که در س��الهای  1388و
 1389رشد اقتصادی کشور به قیمت ثابت به ترتیب
 3و 5/8درصد (رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت
پایه) بوده و در س��ال 1390نیز ای��ن رقم از 5درصد
کمتر نش��ده اس��ت .به این ترتیب و در سال،1390
ارزش تولی��د ناخالص داخل��ی ایران به قیمت جاری
حدود 61درصد بیش��تر از رقم و عملکرد سال1387
بوده است .حتا اگر قرار بود در این مدت نسبت درآمد
مالیاتی به تولید ناخالص داخلی ثابت بماند ،رقم این
درآمدها به مثابه شاخصی بسیار مهم در رونق اقتصاد
هر کش��ور به 62هزار میلیارد تومان میرس��ید که
برآوردها حتا از رس��یدن این رقم به 50هزار میلیارد
تومان هم حکایت نمیکنند .در عمل رشد درآمدهای
مالیاتی س��الهای  1389تا  1391حتا به اندازه نرخ
تورم نیز نبوده است.
شاخص دیگر ،شمار ش��اغالن کشور است .همه
الگوهای تجربی اقتصاد ایران در دو دهه گذشته نشان
داده ک��ه ب��ه ازای هر یک درصد رش��د اقتصادی در
کشور طی یک سال ،حدود یکصدهزار شغل بهشمار
مشاغل کشور افزوده میشود .آمارهای مربوط به رشد
اقتصادی س��ال 1390در حالی عملکرد این شاخص
را بیش از 5درصد نش��ان میدهند که در س��ال یاد
ش��ده و طبق آمارهای رسمی ،نهتنها شمار شاغالن
مثال 500ه��زار نفر افزایش نیافت��ه ،بلکه تعداد کل
ش��اغالن کش��ور از  20/7میلیون نفر در سال1389
به 20میلیون نفر در سال  1390کاهش یافته است.
همی��ن آمار به تنهایی میتواند همه کارکرد و اعتبار
نظام آمارستانی و اطالعرسانی پیرامون آن در کشور را
به نمایش بگذارد .گرچه این آمار نشان میدهد که رقم
ادعایی مربوط به عملکرد رشد اقتصادی سال 1390و
به دنبال آن  1391نادرس��ت و بیاعتبار اس��ت خود
نیز نادرستی خود را به نمایش میگذارد؛ زیرا کاهش
یکباره ش��اغالن و حذف 700هزار شغل در کشوری
با 110میلیارد درآمد نفتی در طول یک سال هم به
همان اندازه نادرس��ت و باورنکردنی است و کاستی و
نقصانی بزرگ را در جایی از این نظام آمارس��تانی ،از
جامعه آماری گرفته تا اراده برای افشای همه حقیقت
مستخرجه را بازتاب میدهد.
براساس این واقعیتها و نیز با توجه به فشارهای
مضاعف وارده بر تولید از جمله افزایش شدید قیمت
نهادهها ،فشارهای شبکه بانکی کشور در جهت کاهش
اعتب��ارات مال��ی اعطایی به فعاالن اقتص��ادی بر اثر
پیامدهای سیاسی کشف اختالسهای فوق بزرگ در
شبکه بانکی ،فشار دولت به تولیدکنندگان برای تثبیت
قیمت فروش محصوالت آنها بهرغم افزایش ش��دید
قیمت تمامشده ،و س��رانجام اعمال محدودیتهای
ش��دید ارزی ب��رای واردات از مردادماه 1391به بعد،
میتوان نتیجه گرفت که رشد اقتصادی سال1391
قطعا منفی بوده است .مطابق اطالعات رسمی منتشر
شده ،از شروع بهکار مرکز مبادالت ارزی بانکمرکزی
ت��ا پایان بهمنماه ،1391بهطور متوس��ط در هر روز
حدود 42میلی��ون دالر به واردات کاالها و خدمات و
مواد اولیه به کشور به قیمت مبادالتی اختصاص یافته
اس��ت .از آنجا که مصرف ارزی کشور در سال1390

روزانه به حدود 260میلیون دالر ـ  6/2برابر تخصیص
ارز در س��ال 1391ـ بالغ ش��د ،حتا اگر فرض کنیم
معادل روزانه 42میلی��ون دالر نیز ارز مرجع و آزاد و
معادل همین مبلغ ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به
دس��ت آید و به واردات اختصاص یابد ،مصرف ارزی
کش��ور دستکم از نیمه دوم سال به بعد ،روزانه کمتر
از نصف ش��ده است که به معنای کاهش عرضه کل،
کاهش قدرت تولید صنایع وابسته به واردات ،و کاهش
رشد اقتصادی است.
به عنوان مثال ،درحالیکه صنعت خودروس��ازی
حدود 3درص��د از کل تولید ناخالص داخلی ایران را
تامین میکند و به تنهایی یکپنجم کل ارزش افزوده
بخش صنعت را پوشش میدهد و ارزش تولیدات آن

بخشکشاورزی

ت�داوم بارندگ�ی خوب در نیمه نخس�ت
س�ال زراعی  1391-92از یک سو نیز کاهش
اجب�اری در واردات کااله�ای کش�اورزی در
کنار افزایش ش�دید قیمت م�واد غذایی در
بازار داخلی ،رش�د تولید و ارزش افزوده این
بخش را تداوم خواهد بخشید؛ گرچه ،به هر
حال ارزش افزوده اندک و س�هم محدود این
بخش در ساختار تولید ناخالص داخلی ایران،
اثرات این رش�د بر رش�د اقتصادی کشور را
ناچیز خواهد جلوه داد.

بخشنفت

روند کاهنده تولی�د و صادرات نفت خام
متوقف خواهد شد؛ زیرا به نظر میرسد میزان
صادرات نفت خام و فرآوردههای نفتی ایران
نمیتواند به کمتر از  900هزار تا یک میلیون
بش�که در روز کاهش یابد .در عوض ،رش�د
تولید فرآوردههای نفتی و گاز طبیعی ،رشد
ول�و در حد ی�ک یا 2درص�د را نصیب ارزش
افزوده این بخش خواهد ساخت.

مثال 4برابر کل ارزش تولید س��یمان در کشور است،
طی س��ال 1391با بدترین بحران خ��ود از پیروزی
انقالب اسالمی به اینسو روبهرو شده و ارزش و تعداد
تولیدات آن به کمتر از نصف سال قبل رسیده است.
ماهیت بحران سقوط آزاد تولید این بخش با هزاران
ش��رکت خصوصی و دولتی و صدها هزار شاغل آن،
به تحریمها کمتر و به بحران ساختاری اقتصاد ایران
بیش��تر ربط دارد .بنابرای��ن ،عملکرد این صنعت که
به تنهایی حدود ی��ک تا 1/5درصد از تولید ناخالص
داخلی سال 1391را کاسته است ،حتا با فرض محو
یکباره تحریمها نیز در کوتاهمدت و بهسادگی بهبود
نیافته و بهفوریت به سطح تولید سابق نخواهد رسید.
در بخش نفت نیز فقدان س��رمایهگذاری کافی در
سالهای اخیر و شدت گرفتن تحریمها ،حدود  25تا
30درصد از ارزش افزوده این بخش را در س��ال1391
کاسته اس��ت .منابع خبری در حالی از رسیدن تولید
روزانه نفت ایران به متوسط 2/7میلیون بشکه در ماه
ژانویه سال 2012ـ دی و بهمن 1391ـ خبر میدهند
که به گواه بانکمرکزی ،این رقم در سه ماه سوم سال
قبل یعنی  1390بیش از 3/6میلیون بشکه در روز بوده
اس��ت .اگر متوس��ط تولید روزانه نفت در سال1391
را 2/8میلیون بش��که فرض کنیم ،متوس��ط عملکرد
بخش نفت در این س��ال نس��بت به سال 1390بیش
از 20درصد کمتر شده که با توجه به سهم 9درصدی
بخش نفت در تولید ناخالص داخلی ایران میتوان تصور
کرد که ـ با فرض تداوم عملکرد مناسب بخشهای گاز
و پتروشیمی و پاالیشگاههاـ کاهش عملکرد بخش نفت
دستکم  1/5تا 2درصد بهطور مستقیم از تولید ناخالص
داخلی ایران در سال 1391کاسته است.
گرچ��ه کاه��ش و محدودیت ش��دید واردات به
عملکرد بخش خدمات آس��یب رس��انده اس��ت ،اما
اگر محصول این بخش و نیز بخشهای کش��اورزی
و مس��کن را معادل س��ال قبل فرض کنیم ،کاهش
عملکرد بخشهای نفت و صنعت خودروس��ازی به
تنهایی  3ت��ا  4درصد از تولید ناخالص داخلی ایران
در سال 1391کاس��تهاند .اگر چنین فرضی در غبار
مطلق حاکم بر نظام آماری و اطالعرسانی اقتصادی
کشور درست باش��د ،این نخستین بار پس از جنگ
تحمیلی است که تولید ملی و رشد اقتصادی ایران تا
این حد سقوط میکند .این ،البته بسیار بیش و پیش
از آنکه عارضهای ناشی از اعمال یا تشدید تحریمهای
بینالملل��ی علیه ملت و دولت ایران باش��د« ،امری»
ناشی از کاهش سرمایهگذاری در کشور و نیز برخاسته
از سیاستهای اقتصادی حاکم بر سالهای اخیر است.
مثال ،از سال 1388به این سو ،سرمایهگذاری صنعتی
به گواه آمارهای منتش��ره از س��وی وزارت صنعت و
غیره با سرعتی بیسابقه و باورنکردنی در حال سقوط
بوده است .ارزش پروانههای بهرهبرداری از واحدهای
صنعت��ی که در س��ال 1387ب��ه ح��دود 227هزار
میلیاردریال بالغ میشد ،در سالهای  1388تا 1390
به کمتر از 190هزار میلیارد ریال رسید .با احتساب
ن��رخ تورم و به قیمت ثابت ،میت��وان برآورد کرد که
بنا به همین آمار رسمی ،ارزش سرمایهگذاری انجام
شده روی واحدهای صنعتی جدیدالتاسیس کشور در
س��ال 1390تقریبا نصف رقم سال 1387بوده است.
طبعا با چنین عملکردی در روند تشکیل سرمایه طی

بخشهای ساختمان و خدمات

رونق و بهبود چشمگیری ـ با فرض ثبات
در وضع سیاسی داخلی و بینالمللی موجود
ـ اتف�اق نخواه�د افت�اد .بخش س�اختمان،
در س�الهای  1389و  1390جمع�ا ح�دود
240میلی�ون مترمرب�ع عملک�رد س�اخت
واحدهای مسکونی در مناطق شهری کشور
از خود بهجا گذاش�ته و به نظر میرس�د که
این روند را در سال 1391نیز ادامه داده است.
افت ارزش تولید ناخالص داخلی یا دس�تکم
کمثبات آن از سال 1391به بعد ،میتواند رکود
را به حوزه مسکن و ساختمان تسری دهد .در
بخش خدمات نیز کاهش قدرت خرید مردم
و نی�ز کاهش گریزناپذیر واردات ،بر عملکرد
این بخ�ش تاثیر منفی مهمی را بهجا خواهد
گذاشت .تا پایان س�ال ،1391اثرات واقعی و
کامل سهبرابر شدن ناگهانی قیمت ارز هنوز
وارد اقتصاد ایران نشده بود .چنین مینماید
که آش�کار شدن همه ابعاد این تحول بزرگ،
ت�ازه از اوایل س�ال 1392آغاز خواهد ش�د.
همچنین ،اگ�ر در بخش س�اختمان رکودی
اتف�اق بیفتد ،آث�ار آن به فوری�ت به بخش
صنعت و سپس خدمات تسری خواهد یافت
و سال 1392را سال «رکود بزرگ» در اقتصاد
ایران خواهد کرد.

ناگزیر به فروش ارز حاص��ل از صادرات نفت خام به
مبالغی بین  3500ت��ا  4000تومان به ازای هر دالر
خواهد شد .این عارضه ،طبعا بر نرخ تورم 38درصدی
ابتدای سال خواهد افزود.
اگ��ر ـ ب��ه ناگزیر ـ ف��رض کنیم در س��ال1392
وضع اعمال تحریمه��ا و به تبع آن درآمدهای نفتی
به اندازه وضعیت نیمه دوم س��ال 1391خواهد بود،
میتوان حدس زد که مجموع درآمدهای ارزی کشور
در این س��ال شامل دستکم 50میلیارد دالر صادرات
نفت خ��ام و انواع فرآوردههای نفتی25 ،میلیارد دالر
صادرات کاالهای غیرنفتی ،و 5میلیارد دالر صادرات
خدم��ات خواهد ب��ود .این رقم یعنی جمع��ا  80تا

تا پایان
سال ،1391اثرات
واقعی و کامل
سهبرابر شدن
ناگهانی قیمت ارز
هنوز وارد اقتصاد
ایران نشده بود.
چنین مینماید که
آشکار شدن همه
ابعاد این تحول
بزرگ ،تازه از اوایل
سال 1392آغاز
خواهد شد .اگر در
بخشساختمان
رکودی اتفاق
بیفتد ،آثار آن به
فوریت به بخش
صنعت و سپس
خدمات تسری
خواهد یافت و
سال 1392را
سال «رکود بزرگ»
در اقتصاد ایران
خواهد کرد
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س��الهای  1387تا  1390هیچکس نمیتوانست و
نمیتواند انتظار رشد ارزش افزوده چشمگیری را برای
سالهای  1391به بعد انتظار داشته باشد.
مثال دیگر ،تحوالت مربوط به هزینههای عمرانی
دولت طی سالهای  1387تا  1390است که تحت
عنوان «تملک داراییهای سرمایهای» در حسابهای
دولتی ثبت میش��ود .برآوردها و آمارهای منتش��ره
نش��ان میدهد که عملکرد این هزینهها از 223هزار
میلیاردری��ال در س��ال 1387ب��ه ح��دود 200هزار
میلیاردریال در سال 1390کاهش یافته که با احتساب
تورم به معنای کاهش��ی 40درصدی در هزینههای
عمرانی دولت طی این سالهاس��ت .ش��واهد نشان
میدهد که هزینههای عمرانی دولت در سال1391
در مقایس��ه با س��ال 1390باز هم کاهش یافته و به
کمتر از 100هزار میلیاردریال رسیده است.
در مجموع و چنانکه مختصرا ذکر ش��د ،اقتصاد
ایران در سال 1391تقریبا از کلیه جنبههای بااهمیت
به اس��تثنای صادرات غیرنفتی راه کاهش عملکرد را
در پی��ش گرفت و نتیجه همه رفتارهای سیاس��ی،
فقدان سرمایهگذاری کافی ،بیتوجهی به کارشناسان
و راهحل کارشناسی مسائل ،ریختوپاشها ،تناقض در
سیاستهای اقتصادی ادغامگرایانه با غرب در مقابل
سیاستهای دیپلماتیک منجر به رویایی با غرب ،خود
را در کاهش تولید مل��ی ،کاهش چندباره بهرهوری،
رش��د تورم و بی��کاری و به تبع آن گس��ترش فقرو
نابرابری اجتماعی ،کاهش شدید دسترسی مردم به
خدمات بهداشتی و  ...نمایان شد .از آنجا که عملکرد
اقتصادی هر دوره ،اساسا بر مبنای عملکرد دوره قبل
شکل میگیرد ،میتوان چنین داوری کرد که اقتصاد
ایران در شرایطی بیهمتا در همه سه دهه اخیر ،پا به
سال بسیار مهم  1392خواهد گذاشت.
عالوه بر عملکرد بیسابقه اقتصادی در سال،1391
سال 1392با یک وضعیت استثنایی دیگر بهار را آغاز
خواهد کرد؛ انتخابات ریاستجمهوری یازدهم .سایه
این انتخابات حتا از اوایل سال 1391نیز بر تحوالت
این س��ال گسترده ش��ده و از اواخر پاییز و با نزدیک
ش��دن زمان برگزاری انتخابات ،روزب��هروز بر ژرفای
تحوالت کشور افزوده شده است و میتوان پیشبینی
کرد که سال 1392از همان نیمه فروردینماه به بعد
و تا چند ماهی پ��س از انتخابات 24خرداد ،لبالب از
تح��والت ژرفتر باش��د .در این ح��ال ،ورود اقتصاد
آسیبپذیر ایران به این سال متالطم و توفانی  ،خود
تجربهای متفاوت را رقم خواهد زد.
با توجه به رشد فزاینده نقدینگی در سال 1391از
یکس��و و کاهش عرضه کل از طریق کاهش واردات
و نیز رکود اقتصادی از س��وی دیگر ،به نظر میرسد
موجهای تورمی ش��دید از همان ابت��دای بهار1392
بر اقتصاد کشور سایه خواهد افکند .طرحهای ظاهرا
تصویب ش��ده دولت برای پرداخ��ت  80تا 100هزار
توم��ان عیدانه به م��ردم و نیز افزای��ش یارانه نقدی
ماهان��ه از 45/5هزار تومان ب��ه 120هزار تومان برای
سال ،1392اگر به اجرا درآیند ،در شدت گرفتن تورم
تاثی��ر جدی بهجا خواهند گذاش��ت .این طرحها ،در
صورت اجرا به حدود 60هزار میلیارد تومان منابع مالی
جدید نی��از دارند که برای تامین آن ،دولت در غیاب
منابع ارزی و کافی و محدودیت ذاتی در مالیاتستانی

90میلیارد دالر انواع درآمد ارزی ،البته برای پوشش
دادن همه نیازهای ارزی واقعی کشور کافی است و با
توجه به افزایش چشمگیر قیمت ارز میتوان برآورد
کرد که مازاد  10تا 15میلیارد دالر را نیز برای کشور
به ارمغان بی��اورد .اما از جنبه نیاز دولت برای تامین
«ری��ال» موردنی��از هزینههای عمومی خود ش��امل
دستکم 240هزار میلیاردتومان انواع هزینهها ـ شامل
افزایش رقم یارانهها به 120هزار تومان ـ کافی نخواهد
بود .با توجه به تورم نقطه به نقطه 38درصدی ابتدای
سال 1392و بر فرض کاهش شتاب رشد نقدینگی و
نیز توقف روند کاهشی در فروش و صادرات نفت خام
ایران ولو ب��ه ازای خرید کاال و نه دریافت ارز معتبر،
نرخ تورم سال 1392را میتوان بین  30تا 35درصد
برآورد کرد.
چنانکه مختصرا ذکر ش��د ،هم در سال 1390و
هم  1391هزینههای عمرانی دولت بهشدت کاهش
یاف��ت و ب��ه ازای آن ،بهب��ودی در عملکرد وضعیت
سرمایهگذاری بخش خصوصی اتفاق نیفتاد .با توجه
به گرایش اجباری واردات مصرفی و ارزاق عمومی از
نیمه سال 1391به بعد ،میتوان برآورد کرد که هیچ
تغییر مثبتی در وضعیت اشتغال کشور ایجاد نخواهد
شد و برعکس ،به علت رسوخ فقدان سرمایهگذاری به
بنیانهای تولیدی و صنعتی کشور ،هم رشد اقتصادی
متوقف شده و تولید ناخالص داخلی روند کاهشی به
خود خواهد گرفت و هم بر شمار بیکاران جویای کار
افزوده خواهد شد .به س��بب اعوجاجهای ناگهانی و
شدید در سیاستگذاریها ،نظم در ساختار سیاسی ،و
فقدان هرگونه انسجام در برنامهها ،آثار مثبت افزایش
قیمت ارز از جمله رش��د صادرات غیرنفتی بس��یار
محدود خواهد مان��د .بخش صنعت ،با پسلرزههای
سقوط دیرپای تولید خودرو همچنان رنجور و لرزان
خواهد ماند؛ گرچه به نظر میرسد روند کاهنده ارزش
افزوده این بخش متوقف خواهد شد.
ب��رای به دس��ت دادن یک جمعبن��دی نهایی از
پیشبینی تغییرات نرخ رشد اقتصادی در سال،1392
حتا بیش و پیش از ضرورت دسترسی به یک رشته
اطالعات آماری جامع و قابل اتکا ،نیازمند دانس��تن
یا حداقل گمانهزنی پیرامون دو روند سیاس��ی مهم
این سال یعنی اوال فرجام انتخابات ریاستجمهوری
یازدهم در 24خردادماه و ثانیا سمتوس��وی مناقشه
هس��تهای ایران هس��تیم .هر دوی ای��ن روندها ،از
مهمترین و سرنوشتس��ازترین تحوالت سال آینده
ایران خواهن��د بود .در صورت عبور اطمینانبخش و
آرام کش��ور از این دو ماجرا ،س��رعت و سمتوسوی
تحوالت تولید ناخالص داخلی متفاوت خواهد شد .حتا
در صورت تداوم چالشها در عرصه مناقشه هستهای،
اگر دول��ت یازدهم در محی��ط آرام داخلی و بر پایه
مالحظات و نظریات اقتصادی ـ سیاسی کارشناسان
برنده انتخابات و تش��کیل شود ،امید تغییر شرایط و
جان گرفتن دوباره اقتصاد ایران از ورای  8سال فقدان
سرمایهگذاریمناسب8،سالتغییراتشدیدوناگهانی
سیاستها ،و  8سال تالش برای ایجاد و استقرار طبقه
اجتماعی جدید با هدفی نامعلوم ،زنده خواهد ش��د.
در غیر اینصورت ،دور و دیر نیس��ت که سال1392
به خاطرهانگیزترین سال از نظر کاهش تولید ناخالص
داخلی ایران پس از جنگ تحمیلی بدل شود.
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سایه ورشکستگی روی صنعت انرژی
سال سرنوشتساز برای دست اندرکاران و پیمانکاران بخش خصوصی صنعت انرژی کشور
شرکتها در وزارت نیرو و نفت همچنان بر روال گذشته
است و پیمانکاران برای گرفتن طرحهایی که برای بقاء
اقتصادی کشور ضروری است با قراردادهای غیر قابل
انعطاف گذش��ته روبرو میش��وند .در چنین ش��رایط
سختی بخش خصوصی نه تنها حضور خود را در تولید،
پاالیش و انتقال نفت و گاز و پتروش��یمی افزایش داد
بلکه راهکارهای مناسبی را نیز برای مبازره با تحریمها
که عمدتاً متوجه بخش دولتی بود ارائه نمود.
در س��ال  1391که ارزش ریال در رابطه با ارزهای
معتب��ر جهانی در ظرف مدت کوتاهی به بیش از یک
سوم کاهش پیدا کرد و به دنبال آن تورم بی سابقهای
در اقتصاد کشور به وجود آمد  ،تمام معادالت گذشته
را بر هم زد و ادامه فعالیت پیمانکاران بخش خصوصی
صنعت انرژی را زیر سؤالبرد .قراردادهای وزارت نفت
و نی��رو که با بخ��ش خصوصی در س��الهای  1389و
 1390به امضاء رس��یده و در حال اجرا میباش��ند به
دلیل تورم و کاهش ارزش ریال دیگر نه تنها منفعتی
برای پیمانکار ندارد بلکه اجرای آن به ضرر نیز منتهی
میشود که بعضاً از ضمانتهایی که این شرکتها برای
گرفتن طرح به وزارت نفت و نیرو دادهاند بیشتر است.
افزایش قیمتها به علت تحریم  ،تورم و کاهش ارزش
ریال در طرحهای صنعت انرژی کشور گاه به بیش از
 200درصد در دو س��ال گذشته رسیده است و امکان

ادامه کار را غیر ممکن کرده به نحوی که حتی تعدیل
قراردادها نیز جوابگوی کار نخواهد بود.
اگر در س��ال  1392بازنگری ای��ن قراردادها با در
نظر گرفتن حقایق اقتصادی موجود شکل نگیرد این
س��ال در تاریخ ایران س��الی خواهد بود که بسیاری از
شرکتهایی که با کوشش فراوان و با هزینههای زیاد
برای اقتصاد کش��ور به وجود آمدند و میرفتند که به
بهترین ش��رکتهای پیمانکاری منطقه تبدیل شوند
از گردون��ه صنعت انرژی حذف ش��وند و نیروی زبده
و متخص��ص آنها نیز احتماالً به منطقه خلیج فارس ،
اس��ترالیا و کانادا جذب شده و به آسانی نیز مراجعت
نمیکنند .این مجموعههای عظیم اگر بخواهند دوباره
ش��کل بگیرند نیاز به یک دهه کار و کوش��ش مجدد
دارد و مدیران کارآفرین آنها که به ورطه ورشکستگی
رسیدهاند توان بازسازی آنها را ندارند .اما چه میشود
کرد که این سناریوی غمانگیز به وجود نیاید:

س��اختار تولید و مصرف انرژی در ایران با چالشهای
بزرگی روبرو است که اگر به موقع مورد توجه و اصالح
ق��رار نگیرد نتایج آن در اقتصاد ایران تأثیر مس��تقیم
خواه��د داش��ت و منافع درازمدت کش��ور را با خطر
جدی روبرو میکند .یکی از چالشها که باید با اولویت
و درایت حل و فصل ش��ود نقش و آینده پیمانکاران و
سرمایهگذاران بخش خصوصی در صنعت انرژی ایران
است .در ده ه  1380که نقش شرکتهای بینالمللی
در صنع��ت انرژی ایران ب��ه دلیل تحریمها کمرنگتر
ش��د ،شرکتهای ایرانی توانستند در بسیاری از موارد
به تدریج خود را جایگزین پیمانکاران خارجی کنند که
قب ً
ال به عنوان بازوی مهندس��ی و اجرائی آنها در ایران
بودند .گسترش فعالیت بعضی از این پیمانکاران که از
هدایت مدیرانی وطنپرست و پرکار بهرهمند بودند به
جایی رسید که در بخش برق بیشتر عملیات احداث
نیروگاهها و انتقال برق توس��ط آنه��ا انجام میپذیرد.
بازنگری در قراردادهای صنعت انرژی با پیمانکاران :
در مورد توس��عه میادین نفت و گاز  ،پاالیش��گاهها و
در این رابطه میباید قراردادها با مشکالت فعلی و آتی
مجموعههای پتروشیمی نیز پیمانکاران ایرانی به همت
که در نتیجه تحوالت در تحریمها  ،ارزش ریال و تورم
مدیرانی کارآفرین به سرعت توانستند توانایی اجرای
ایجاد شده و خواهد شد بازنگری شود.
طرحها را به دس��ت آورند و به غیر از موانعی که اخذ
پرداخ�ت ب�ه موق�ع مطالبات بخ�ش خصوصی از
دانش لیسانس  ،کاتالیستهای الزم و بعضی تجهیزات
وزراتهای نفت و نیرو به هر شکل ممکن به طوری که
در سر راه آنها بود بقیه کارها را به نحو شایستهای انجام
ادامه کار این شرکتها را تضمین نماید .این پرداختها
دهند .اگر این روند ادامه پیدا کند میتوان با اطمینان
میتواند به صورت فرآوردههای نفتی ،نفت،
پیشبینی ک��رد که در کمت��ر از یک دهه
سهام بانکهای دولتی و یا سایر مکانیزمهایی
ش��رکتهای بزرگ بخش خصوصی ایران
اولینتوصیهآیندهنگرانه:
که بتواند مش��کل نقدینگی این شرکتها را
به موفقیتهای بزرگی دست یابند و عالوه بر
بازنگری در قراردادها
حل کند و از متوقف شدن کار آنها و صنعت
افزودن به سرمایه ملی از خودکفایی باالیی
انرژی کشور جلوگیری نماید انجام پذیرد.
در اجرای طرحهای بزرگ صنعت انرژی بر
اگر در سال  1392بازنگری قراردادها با در نظر
اجازه و عقد قراردادهای مش�ارکت برای
خوردار شوند.
گرفتن حقایق اقتصادی موجود شکل نگیرد این
حوزههای نفت و گاز مشترک به نحوی که
قانون
اج��رای
با
رون��د
ای��ن
متأس��فانه
سال در تاریخ ایران سالی خواهد بود که بسیاری
این ش��رکتها بتوانند در بازارهای داخلی
هدفمند ش��دن یارانهها ولی نه به آن دلیل
از شرکتهایی که با کوشش فراوان و با هزینههای
و منطق��های به ج��ذب س��رمایههای الزم
متوقف ش��د و در یکی دو س��ال اخیر این
زیاد برای اقتصاد کشور به وجود آمدند و میرفتند
بپردازن��د .قراردادهای مش��ارکت بر عکس
شرکتها با معضل نقدینگی و عدم پرداخت
تبدیل
منطقه
پیمانکاری
های
ت
شرک
بهترین
به
که
قراردادهای بیع متقاب��ل از جذابیت زیادی
ب��ه موقع و عدم توانایی در س��رمایهگذاری
شوند از گردونه صنعت انرژی حذف شوند و نیروی
برای سرمایهگذاران برخوردار است و حتی
برای گسترش فعالیت خود مواجه هستند.
در همین شرایط تحریم موجود هم ممکن
در حالیکه قانون هدفمند کردن یارانهها یک
متخصص آنها نیز مهاجرت کنند.
است بعضی شرکتهای مالی و انرژی منطق ه
هدف ملی و مطلوب بود نحوه اجرای آن به
را جذب کند.
نحوی که همه عواید آن و قسمتی از منابع
امید اس��ت که اقدامات ب��ه موقع دولت
ارزی و ریالی کشور مستقیماً بین  73میلیون
فعلی و ادامه آن در دولت آتی از متوقف شدن
شهروند ایرانی (حدود سه میلیارد دالر در ماه
فعالیت صنعت انرژی کش��ور و ورشکستی
قبل از کاهش ارزش ریال در مقابل ارزهای
شرکتهای بخش خصوصی در این صنعت
خارجی ) صورت گرفت و کمبود نقدینگی
که قلب اقتصادی ایران است جلوگیری کند.
در وزارت نیرو و نفت را ایجاد کرد و درنتیجه
جبران از بین رفتن این ش��رکتها و پخش
مطالبات پیمانکاران صنعت انرژی از دولت
ش��دن نیروهای آنها به قدری برای کش��ور
بیشتر و بیشتر شد.
هزینه خواهد داشت که اقدامات  1تا  3که
تحریمهای دس��ت وپاگیر علیه صنعت
در فوق اشاره شد اگر در شرایط معمولی زیر
نف��ت و گاز و بانکه��ای کش��ور نی��از به
سؤال برود در شرایط فعلی از هزین ه کمتری
بکارگی��ری پیمان��کاران ایرانی را بیش��تر
برای کشور برخوردار خواهد بود.
میکند ولی ساختار واگذاری طرحها به این

چه کنیم که
شیرها بسته نشوند؟
انرژي؛ سختيهایي كه گذشت
و دشواريهاي پيشرو
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درسال گذشته قراردادهاي جديدي تحت عنوان HOA
در بخش باالدستي صنعت نفت منعقد شد .اين نوع قرارداد
يك نوع قرارداد مقدماتي است كه با يك شركت سرمايهگذار
(عمدتا داخلي) منعقد ميشود .بر اساس آن ،شركت بايد با
س��رمايه خود يك يا حداكثر دو چاه را در يك ميدان نفتي
حفر كند و چند كيلومتر هم خطلوله بكشد و نفت آن چاه
را به عنوان يك توليد اوليه به واحدهاي بهرهبرداري شركت
نفت (يا شركتهاي تابعه) تحويل دهد .در كنار اين توليد ،با
اس��تفاده از اطالعات حفاري ،استخراج ،توليد و نيزاطالعات
اكتش��افي اوليه كه ازكارفرما (ش��ركت نفت يا شركتهاي
تابعه) دريافت ميكند طرح توس��عه جامع ميدان،موس��وم
به   MDPرا تهيه و تدوين كند و بعد از آن كارفرما تصميم
ميگيرد كه توس��عه ميدان را به همين شركت بدهد و يا با
او تصفيه حس��اب كند .اگر تصميم گرفت كه توس��عه را به
اين ش��ركت بدهد يك قرارداد اصلي به صورت بيع متقابل
براي توسعه ميدان بس��ته ميشود و هزينههاي انجام شده
در مرحله مقدماتي هم در آن محاسبه ميشود و اگر تصميم
به واگذاري توسعه ميدان به اين شركت گرفته نشد شركت
هزين ه اقدامات خود را كه رقمش از ابتدا مشخص شده است
دريافت و تصفيه حساب ميكند .از آنجا كه از يك سو حجم
س��رماي ه مورد نياز در اين نوع قراردادها كم است و از سوي
ديگر تب و مسابقه قرارداد بستن در وزارت نفت وجود داشته
و دارد ،بعضي ش��ركتهائي كه تجربه و صالحيت كافي در
بخش باالدس��تي نفت ندارند وارد اينگونه قراردادها شدند و
احتمال دارد كه بس��ياري از اينها ق��ادر به انجام تعهد خود
نباشند و در آن صورت يك بار حقوقي به ميدان نفتي تحميل
ميشود كه ممكن است تصميمگيريهاي بعدي را مشكل
كند .ضمن اينكه حتي اگر موفق باش��ند نيز از ظرفيتهاي
محدود حف��اري و پيمانكاري و مالي و تجهيزاتي كش��ور
استفاده ميكنند در حالي كه اين ظرفيتها بايد بر ميادين
مش��ترك متمركز ش��ود .ميادين نفتي و گازي انفال و حق
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س��الي كه گذشت براي بخش انرژي و خصوصا
صنعتنفت ایران س��الي دش��وار بود .عالوه بر
بيتجربگ��ي و بيبرنامگي مزمن كه هميش��ه
دامنگير و منش��اء مشكالت صنعت نفت ایران
بودهاست ،تشديد فشارهاي تحريم خصوصا بر
صادرات نفتخام نيز مزيد بر علت شد .تقريبا از
ت امريكائيها در اين مسير
اوايل سال  ،91سياس 
قرار گرفت كه ضمن مديريت بازار جهاني نفت،
فشار خود بر روي تحريم خريد نفت ايران را به
صورت فزاينده ،و تا حد ممكن ش��ديدتر كنند.
تمرك��ز دور جديد تحريمهاي بينالمللي عليه
ايران كه از چندسال پيش آغاز شده است ،عمدتا
بر محدود كردن روزافزون نقل و انتقاالت پولي
بينالمللي ايران متمركز بوده و از تمام ابزارها و
نرمافزارهاي توسعه يافته براي كنترل پولشوئي
و كنترل بنگاههاي مالي و اقتصادي بينالمللي
براي جلوگيري از حبابي كردن بازارهاي مختلف
ط اين بنگاهها ،نيز در جهت محدود كردن
توس 
تحركات و جابجائيهاي ارزي ايران ،استفاده شده است .اما
گويا دهها ميليارد دالر حاصل از دوميليون بش��كه صادرات
نفت صد دالري ،آنهم در شرايط بحراني اقتصاد جهان ،به
اندازه كافي وسوسهانگيز بود كه خيليها به خاطر منافع خود
با دولت ايران در مسير دور زدن بسياري از اين محدوديتها
همداستان شوند .بنابراين آمریکا الزم ديد كه در كنار تشديد
فشارهاي بانكي و بيمهاي بينالمللي عليه ايران ،تا حد ممكن
ايران را از بازار جهاني نفت براند و از درآمدهاي نفتي محروم
كند .اما همانطور كه اشاره ش��د ،از نظر امريكائيها ،بيرون
راندن ايران از بازار نفت بايد به گونهاي مديريت ميش��د كه
بازار جهاني نفت را دچار مش��كالت حاد نكند و قيمت نفت
در همين دامنه موجود(حدود نود تا صد دالري) نوسان كند.
اداره اطالعات انرژي اياالتمتحده ،مامور شد هر دوماه يكبار
وضعيت بازارنفت را بدون ايران بررسي كند و ميزان كمبود
نفت در چنين شرايطي را مشخص كند تا متناسب آن فضا
ب��راي نفت ايران بازتر و يا محدودتر ش��ود .ركود در اقتصاد
كشورهاي صنعتي كه كاهش تقاضاي انرژي را موجب شده
اس��ت در كنار افزايش توليد و عرضه نفت در اياالتمتحده
و ديگر كش��ورهاي توليدکننده نفت ،امكان تشديد فشار بر
نفت ايران را فراهم كرد و به نظر ميرسد كه همين روند نيز
در سال آينده تداوم داشته باشد .از طنزهاي تلخ وابستگي
اقتصاد كش��ور به نفت ،آن است كه كشوري كه خط مقدم
جبهه مقابله با استكبارجهاني است بايد دعا كند كه اقتصاد
مستكبرين از ركود خارج و دچار رونق شود تا تقاضاي نفت باال
رود و كمبود بازار (بدون ايران) بيشتر شود و امكان فشار بر ما
كمتر! و يا كشوري كه خواهان صلح و آرامش در جهان است،
بايد دعا كند كه بحران و ناامني در كش��ورهاي توليدكننده
نفت بيش��تر شود تا عرضه نفت كمتر ش��ود و بازهم امكان
فش��ار بر ما كمتر .و اينجاست كه ربط وثيق اقتصاد داخلي
و كارآمدي آن با سياس��ت خارجي و ارتباط عميق استقالل
سياسي با توسعه يافتگي اقتصادي ،روشن ميشود.

عموم مردم هس��تند و خصوصا در مورد ميادين
مشترك حساسيت اين حق بيشتر است چون در
مورد ميادين مستقل اگر كمكاري و تاخيري هم
باشد ذخائر آن براي نسلهاي آينده باقي ميماند
ولي ذخيره ميدان مش��ترك را كش��ور مقابل
ميبرد ،بنابراين اين ميادين در اولويت قراردارند
و وزارت نف��ت بايد برنامه و تعهد روش��ني براي
زمان و ميزان استخراج از ميادين مشترك داشته
باش��د .در اواخر سال  ،91امكان واگذاري توسعه
ميادين نفتي و گازي ،به سرمايهگذاران در قالب
قراردادهاي مشاركت در توليد مطرح شد ،جالب
است كه موضوع انواع قراردادها و مقايسه جذابيت
قراردادهاي بيعمتقابل و مشاركت در توليد زماني
مطرح بود كه شركتهاي معتبر خارجي حاضر
به سرمايهگذاري در ايران بودند اما ادعا (يا بهانه
چانهزني) ميكردند كه روش بي ع متقابل برايشان
جذاب نيست و اگر قراردهاي مشاركت در توليد
با ايش��ان منعقد ش��ود عالقهمندي بيشتري به
س��رمايهگذاري در ميادين نفت و گاز ايران خواهند داشت.
معلوم نيست امروز كه شركتهاي خارجي همه از ايران رخت
بس��تهاند ،اين مباحث براي حل چه مشكلي و با چه نياتي
مطرح ميشود؟ در سال  91عدهاي كه از ديرباز عالقمند به
ورود به تجارت نفتخام بودند برمبناي عدم درك و شناخت
درست از روند و جهتگيريهاي محوري تحريمها و يا براي
استفاده از فرصتتحريمها ،وارد مقوله بازاريابي و تجارت نفت
شدند درصورتيكه مشكلي در زمينه بازاريابي وجود ندارد.
مشكل اين است كه امريكائيها اجازه مشخص و محدودي
را براي واردات نفت از ايران (متناسب با همان بحث مديريت
بازار نفت) به بعضي از كش��ورها دادهاند كه البته بازگرداندن
وجوه آن نيز با دش��واري مواجه است و در شرايطي كه همه
جهان ميدانند كه ميادين نفت��ي و توليد نفت در ايران در
كنترل انحصاري دولت است ،تفاوتي نميكند كه نفت ايران
توس��ط شركت ملي نفت و يا دالل و واسطه صادر شود .لذا
اين اقدام كمكي به دور زدن تحريمها نميكند بلكه صادرات
و بازار نفت ايران را غير ش��فاف ميكند و ميتواند مشكالت
جديدي را هم پديد آورد كه در مواردي آورده است.
در بخ��ش تامين ان��رژي و فرآوردهه��اي نفتي ،مصرف
حاملهاي انرژي كه در س��ال  1390به دليل حذف يارانهها
و افزايش قيمتها ،بطور نس��بي كاهش پي��دا كرده بود ،در
سال  91با كاهش يافتن مجدد قيمتهاي نسبي (و واقعي)،
مجددا در مس��ير افزايش قرار گرفت و در اين ميان خصوصا
تامين بنزين مورد نياز داخلي چالش فراواني را براي بخش
پائيندستي صنعتنفت به وجود آورد .اين چالش به صنعت
پتروش��يمي كه عمدهترين ارقام صادرات غيرنفتي كشور را
حاصل ميكند نيز سرايت كرد .صنعتنفت مجبور شد براي
تامين بنزين از سوئي بخشي از “نفتاي” خوراك پتروشيميها
را قطع كند تا آنها را با بنزين داراي اكتان باال ممزوج كند و
از سوي ديگر بسياري از توليدات مياني برخي مجتمعهاي
پتروشيمي كه داراي اكتان باال هستند را نيز با بنزين بياميزد

27

سایهروشنهای اقتصاد 92

پرونده ویژه

در سال جديد،
تامين انرژي مورد
نياز داخلي كشور
خصوصا برق و
گاز با چالش روبرو
خواهد بود آن هم
درحالی که تورم
اثر افزايش قيمت
حاصل از مرحله اول
هدفمندييارانهها
را كامال خنثي كرده
است .اگر قيمتهاي
انرژي تعديل نشود
بحران مالي را براي
شركتهايبخش
انرژي در پي خواهد
داشت

نگر
آینده
شماره هجدهم  /ویژه نوروز 92

28

را مشخص نمايد .اولويتهاي صنعتنفت در اين شرايط به ميادين با توجه به وضعي��ت توليد و پروژهها و فعاليتهاي
و اين هردو محصوالت نهائي پتروشيمي را كاهش داد.
در فصل آخر س��ال ،افتتاح و بهرهبرداري از س��ه پروژه ش��رح زير است و اين اولويتبندي بر اين فرض استوار است كش��ورهاي مقابل .به اين معنا كه با توجه به محدوديتها
اعالم ش��د كه از اهميت زيادي برخوردارند -1 :پروژه تزريق كه در ش��رايط حاضر توان تامين سرمايه ،توان پيمانكاري ،و واقعيتهاي موجود ،اگر مثال ميدان مشتركي وجود دارد
و ذخيرهس��ازي گاز در ميدان س��راجه براي پاسخگوئي به توان تامين تجهيزات و ساير توانائيها (حتي در شرايط رفع و كشور مقابل ما نيز در آنجا فعال نيست ما هم فعال توسعه
تقاضاي فصلي و اوج مصرف -2 ،پروژه بهس��ازي پااليشگاه تحريمها) بيش از اين نيست و هر اقدامي خارج از اين موجب آن را رها كنيم اما مرتبا رصد كنيم و آمادگي داشته باشيم
آبادان در جهت افزايش توليد بنزين و فرآوردههاي با ارزش و اتالف توانائيها و به ضررمنافع ملي خواهد بود و هر امكاني كه به محض فعال ش��دن طرف مقابل ما نيز فعال شويم و
 -3پروژه جمعآوري گازهاي همراه نفت در جزيره سيري كه كه در كشور وجود دارد بايد در جهت اولويتهاي زير تجميع عقبنيفتيم.
در شرايط كاهش تحميل شده به توليد نفت كشور ،حداقل
سالها سوزانده ميشد .البته افتتاحهاي تبليغاتي زودرس و شود:
توس��عه فازهاي ميدان مشترك پارسجنوبي با توجه به كاري كه ميتوان كرد اين اس��ت كه كاهش توليد در درجه
افتتاحهاي ناقص چندباره در صنعت نفت متداول بوده است،
ت گيرد كه از نظر صيانتي و بازدهي،
اما اگر اين پروژهها واقعا با ظرفيت هدف ،به بهرهبرداري رسيده تاخير تاريخي و تجمعي توليد كه نسبت به رقيب وجود دارد و اول از مياديني ص��ور 
باشند ،گرچه اين بهرهبرداري در هر سه مورد با چندين سال با توجه به نيازي كه به گاز براي تزريق به ميادين نفتي (جهت در ش��رايط مناس��بي قرار ندارند و دس��تخوش افت فشار و
افزايش بازيافت) ،تامين نياز داخلي و حفظ تعهدات صادرات توليد غيرصيانيت هستند .همچنين بايد مديريت شود كه
تاخير مواجه است اما به نوبه خود ارزشمند است.
در سال  91اصالحات ساختاري خاصي در صنعتنفت گاز به تركيه وجود دارد .در اين رابطه بايد توجه داشت كه :كاهش توليد به ميادين مشترك نفتي منتقل نشود ،بنابراين
صورت نگرفت .سازمانهائي در صنعت نفت وجود دارند كه استراتژي توليد صيانتي و مديريت ميادين نفتي به منظور بيش��ترين توليد بايد از ميادين مشترك و كمترين توليد از
تقريبا فاقد هرگونه كارائي بوده و صرفا مركز هزينه هستند جلوگيري از هرزروي نفت و افزايش ضريب بازيافت و حداكثر ميادين مس��تقلي كه دچار افت فشار و توليد غير صيانتي
كه از اين ميان ميتوان ش��ركت ملي صادرات گاز و شركت كردن امكان اس��تخراج نفت از ميادين نفتي ،از سالها پيش هستند ،برنامهريزي شود كه البته اين امر در تمام برنامههاي
مايعسازي گاز را به عنوان نمونه نام برد كه تصميمي راجع در دس��تور كار صنعت نفت قرارداشته و در تمام برنامههاي گذشته مورد تاكيد بوده است.
تكميل پااليشگاه ستاره خليج فارس .پااليشگاه مذكور در
به آنها گرفته نشده اس��ت .روند خصوصيسازي نيز كندتر پنجس��اله بر آن تاكيد شده اس��ت و مهمترين اقدام در اين
از گذش��ته بود .شنيده ش��د كه وزير نفت خصوصيسازي رابطه تزريق ميزان گاز كافي به ميادين بزرگ و قديمي نفتي واقع مكمل فازهاي پارسجنوبي اس��ت ،در هر فاز در كنار
ش��ركتهاي پااليشي و شركتهاي اس��تاني گاز را متوقف است كه به دليل محدوديتها هرگز در اين رابطه طبق برنامه گاز ،چندين هزار بشكه ميعانات ارزشمند توليد ميشود كه
كرده اس��ت كه كار درس��تي هم به نظر ميرسد چرا كه از عمل نشده است و به دليل عدم تحقق پروژههاي توليد گاز و در حال حاضر به صورت خام و با مش��كالت زياد و با ارزش
نظر نگارنده تاس��يس ش��ركتهاي پااليش��ي و استاني در كمبود گاز ،همواره اولين جائي كه گاز آن تامين نشده است پائين صادر ميشود .در حالي كه متقابال تامين بنزين كشور
مجموعه شركتملي گاز ايران از ابتدا هم كار درستي نبوده ميادين نفتي بودهاند که نتيجه آن اُفت فشار ميادين و توليد هزينه س��نگيني را در ش��رايط تحريم به كشور (و حتي به
و تنها هزينهها و ناهماهنگي را در صنعت گاز افزايش داده و غيرصيانتي اس��ت .ضمنا براي تزريق گاز در اغلب قريب به توليدات پتروشيمي) تحميل نموده است ،بيش از  50درصد
بهرهوري را كاهش داده است .بخش پائيندستي گاز كه در اتفاق مياديني كه نيازمند تزريق هستند ،پروژههاي مربوطه اين ميعانات ميتواند تبديل به بنزين شود و مشكل فرآورده
شركتملي گاز ايران (و شركتهاي فرعي آن) متمركز است شامل حفر چاههاي تزريقي و نصب كمپرسورهاي مربوطه و را حل كند.
تكميل پروژههاي بهينهسازي و توسعهاي پااليشگاهها كه از
اصال شبيه بخش پائيندستي نفت نيست ،زنجيره گاز يك ايستگاههاي تزريق گاز اجرا شده است و مشكل اصلي همواره
سالها پيش آغاز شده و دچار تاخير زياد است.
زنجيره فرايندي يكپارچه است .پااليشگاههاي گازي مانند كمبود گاز بوده است.
در س��ال جديد ،تامين انرژي مورد نياز داخلي كش��ور
توسعه اليه نفتي پارسجنوبي باتوجه به اينكه کشور قطر
پااليش��گاههاي نفتي نيستند كه نفتخام را به فرآوردههاي
مختلف تبديل ميكنند بلكه در واقع يك مرحله تصفيه يا روزانه از اين ميدان (در آن طرف بنام الشاهين) حدود  450نيز خصوصا در م��ورد برق و گاز با چالش روبرو خواهد بود
خصوص��ا كه تورم اثر افزايش قيم��ت حاصل از مرحله اول
فيلتراسيون در فراينده آمادهسازي گاز هستند .مناطق گاز تا  500هزار بشكه در روز نفت توليد ميكند.
تمركز بر ساير ميادين مشترك و اولويتبندي توسعه اين هدفمن��دي يارانهه��ا را كامال خنثي كرده اس��ت .در مورد
نيز گاز را از مبداء مشخصي دريافت ميكنند و به مشتريان
مش��خص و با ن��رخ مصوب منتق��ل ميكنند و
مرحله دوم هدفمنديهم ت��ا زمان نگارش اين
يادداشت هنوز تصميمي اتخاذ نشده است .اگر
ق��درت مان��ور خاص��ي ندارند .ش��واهد و قرائن
مشکل:پيشرفتپروژهها
نشا ن ميدهد در صورت تداوم روندهاي موجود
قيمتهاي انرژي تعديل نش��ود يك نوع بحران
راهحل:تامینتجهیزات
خصوصا در شرايط بينالمللي موجود ،سال آينده،
و خصوص��ا بحران مال��ي را براي ش��ركتهاي
پروژههاي توسعهاي صنعتنفت (اعم از بخشباالدستي
بخش انرژي در پي خواهد داش��ت و اگر بش��ود
س��ال دش��وارتري براي بخش انرژي و خصوصا
و پائيندستي) ،به دلیل روشن نبودن برنامهها و اولويتها
صنعتنفت خواهد بود .اگر روندهاي موجود در
نيز نوع ديگري از بحرانها و مشكالت بر سر راه
خواهد بود .اما در ش��رايطي كه به دليل تحميل
اقتصاد جهاني تداوم يابد پتانسيل عرضه نفتخام
در كنار ضعفها و مشكالت مديريتي ،از دوسال قبل با
افزاي��ش خواهد يافت ام��ا ميزان تقاضا خصوصا
محدوديتهاي بانكي بينالمللي ،تجارت خارجي
مشكل تامين تجهيزات اصلي فني و مهندسي همراه
باتوجه به شرايط بحران در اقتصاد جهاني و بويژه
كش��ور دچار محدوديت روزافزون اس��ت بايد تا
جديتري
شده بود و پيشرفت اين پروژهها را با مشكالت ّ
حد ممكن به س��مت خودكفائي رفت .مثال در
كشورهاي صنعتي ،رش��د قابلتوجهي نخواهد
روبرو كرده بود .در سال  91تنگناهاي ارزي ناشي از كاهش
چنين شرايطي جايگزين كردن نفتكوره بجاي
داش��ت ولذا ظرفيت مازاد تولي��د بوجود خواهد
صادرات نفت و سختتر شدن دسترسي و به گردش
آمد .در ش��رايط سبقت گرفتن ظرفيت توليد و
گاز در نيروگاهها (كه قبال هم نفتكوره مصرف
درآوردن ارز حاصل از آن ،نيز مزيد بر علتهاي قبلي شد
عرضه از تقاضا ،امكان فش��ار امريكا براي محدود
ميكردن��د) يا جايگزين ك��ردن گازمايع بجاي
و روند كار پروژهها را با افت بيشتري مواجه كرد به طوري
كردن صادرات نفت ايران بيشتر خواهد شد و اين
بنزين ،قابل بررس��ي است چراكه هم نفتكوره
و هم گازمايع با مش��كالت صادر ميشود و پول
پديده ممكن است خصوصا در فصل تابستان كه
كه شاهد افزايش قابل توجهی در ظرفيتهاي توليد و
ن هم
آن هم بر نميگردد و در مقابل وارات بنزي 
تقاضاي فصلي هم كاهش مييابد بيشتر خود را
انتقال و فرآوري نفت وگاز نبوديم.
آش��كار كند .در كنار كاهش صادرات نفت ،با به
بسيار دشوار اس��ت و نيز كشور بايد بتواند تنها
اجرا درآمدن تحريمهاي جديد از اواخر بهمنماه
بازار صادراتي گاز خود يعني كشور تركيه را حفظ
 ، 1391دسترس��ي ايران به ارز حاصل از فروش
كند .با توجه به تورم افسارگسيخته و عدم امكان
تعديل حقوق و مزاياي كاركن��ان در حد تورم،
نفت محدودتر ش��ده و متناسب آن توان تجهيز
و كاه��ش قدرت خريد كاركن��ان بخش انرژي،
منابع مالي و س��رمايهاي و تامين تجهيزات فني
و مهندسي در بخش انرژي محدودتر خواهد شد
احتماال در س��ال پيش رو ش��اهد خروج بيشتر
و بيش از پيش الزم است صنعتنفت برنامهاي را
نيروي انساني مجرب از اين بخش و افت بيشتر
براي شرايط ويژه تنظيم كند و اولويتهاي خود
كارائي نيروي انساني هم خواهيم بود.

ضرورت تجهیز معادن جدید
کمک کنیم تا اهداف پیشبینی شده بخش معدن در قالب چهارمین برنامه توسعه محقق شود
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در ابت��دای س��ال  91درخص��وص محدودیت صدور
محص��والت صنعت و معدن و این مس��ئله که اعمال
اینگونه محدودیتها ،معضالت جدی به دنبال خواهد
داشت تصریح شد چنانچه ش��رایط برای بهرهبرداران
معادن و صنعتگران دشوار ش��ود ،در داخل و خارج از
کش��ور با مشکالتی روبهرو میشویم که بخش معدن
و صنعت را با مخاطره مواجه خواهد ساخت .انتظار ما
تحقق اهداف پیشبینی ش��ده بخش معدن در قالب
چهارمین برنامه توس��عه کش��ور و همچنین در طول
برنامه پنجم توسعه بود.
یکی از پیشبینیهای سال قبل ،اثرگذاری افزایش
ن��رخ ارز بر فعالیتهای معدنی ،واردات ماش��ین آالت
معدنی بود که تقاضای بخش خصوصی از مس��ئوالن
محترم ،حذف مقررات کمیس��یون ماده یک از واردات
ماشین آالت معدنی به عنوان ماشین آالت بخش تولید
بود که متاس��فانه با توجه به همراهیهای مس��ئولین
وزارت صنعت ،معدن و تج��ارت ،هنوز موافقت هیات
دولت با این مسئله اعالم نشده و کمبود ماشین آالت
معدنی و افزایش نرخ و مشکالت واردات آنها هزینههای
جبران ناپذیری به بخش معدن زده است.
در بخش صادرات اگر مسائلی که در حال حاضر با
آن دست به گریبان هستیم را نتوانیم به نحو مناسبی
کنترل کنیم ،ممکن است با معضالتی روبهرو شویم یا
شرایطی ایجاد شود که ناخودآگاه خریداران با توجه به
اطالعاتی که از نوس��ان نرخ ارز در داخل کشور دارند،
تقاضای قیمت پایینتری برای دریافت کاال داشته باشند.
امید این است که مشوقهای صادراتی و همان شرایطی
که برای صادرات در گذشته برنامهریزی شده بود ،حفظ
شود تا از این بحران به سالمتی خارج شویم.
در سالی که اکنون در انتهای آن قرار داریم جلسات
متعددی به اتفاق س��ازمان توس��عه تج��ارت ایران و
سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص احراز برگشت
ارزهای صادراتی به چرخه اقتصاد کشور جهت استفاده
از معافی��ت درآمده��ای صادرات��ی از پرداخت مالیات
تشکیل شد و نهایتاً با اذعان به اینکه ارزهای صادراتی
براس��اس یک منطق اقتص��ادی همیش��ه به چرخه
اقتصادکشور برمیگردد و بدون آن امکان تداوم تولید
و اس��تمرار صادرات وجود ندارد ،لذا در راستای کمک
به شفافس��ازی محیط کسب وکار و رفع دغدغههای
دس��تگاههای دولتی در مورد بازگش��ت ارز به چرخه
اقتصادی کشور و یا واردات کاال جهت تامین نیازهای
مردم و تامین م��واد اولیه بخش تولید و جهت اعمال
نظ��ارت بهتر دولت در این زمینه توافق  6مادهای بین
نمایندگان و دولت و بخش خصوصی به امضا رسید .این
امر نباید موجب فشار یا وارد شدن خسارت به صادرات
غیرنفتی در شرایط فعلی کشور شود.
به اس��تناد ماده  105قانون برنامه پنجم توس��عه
کشور در طول اجرای برنامه ،صادرات کاال و خدمات از
پرداخت هرگونه مالیات و عوارض معاف است و وصول

مالیات از درآمد ریالی صادرکنندگان ناشی از تسعیر نرخ
ارز با نص صریح ماده مذکور مغایرت دارد.
براساس قانون امور گمرکی صادرات عبارت از صدور
قطع��ی کاالی داخلی که به منظور فروش یا مصرف از
کشور خارج میشود ،با عنایت به اینکه صادرات قطعی
یک رویه گمرکی است شرایط صدور و تشریفات اظهار
و ترخیص کاال طبق قانون و مقررات صادرات و واردات
و قانون امور گمرکی و آیین نامههای مربوطه میباشد.
بر همین اس��اس کاالهای صادرات��ی دارای اظهارنامه
صادراتی و پروانه صادراتی است ،لذا صادرکننده دارای
کارت بازرگانی و اظهارنام��ه و پروانه صادراتی (صادره
از گم��رک) ب��وده و بنابراین با تحقق فع��ل صادرات،
درآمدهای حاصل از صادرات صادرکنندگان به استناد
قانون برنامه پنجم مانند سالهای گذشته از پرداخت
مالیات معاف خواهد بود .براساس اطالعات منتشر شده
از سوی وزارت صنعت ،بخش معدن و تجارت در  6ماهه
نخست سال  91رتبه نخست ارزش صادرات غیرنفتی
کش��و ر را از آن خود ساخت .بیش از  43درصد ارزش
صادرات غیرنفتی کش��ور تا پایان ش��هریور ماه 1391
مربوط ب��ه بخش صنعت و معدن ب��وده و بخشهای
پتروش��یمی و میعانات گازی در رتبههای معدنی قرار
گرفتهاند .پیشبینی میش��ود به رقم سه میلیارد دالر
صادرات مواد معدنی در سال جاری دست یابیم.
در شش ماهه دوم هم ،در راستای حمایت از تولید
کار و سرمایه ایرانی و به منظور رفع موانع تولید و حل
و فصل مس��ائل و مش��کالت معدنکاران نشستهای
مشترک شورایعالی معادن کشور ،کمیسیون تخصصی
مع��ادن اتاق ایران و اتاقهای مش��هد ،زنجان و کرمان
در استانهای مذکور تش��کیل و راهکارهایی از قبیل:
فراهم نمودن زمینههای الزم برای سرمایهگذاری بخش
خصوصی داخلی و خارجی ،افزایش ظرفیتَهای حمل
ونقل و تخلیه و بارگیری ناوگان ریلی به منظور حمل
مواد معدنی ،تسری الزام استفاده از مسئولین فنی در
بهرهب��رداری از معادن ،کمک به پرداخت تس��هیالت
بانکی برای خرید ماش��ینآالت با تکنولوژی باال جهت
استخراج پیشرفته و اصولی در معادن ،اتخاذ تدابیر الزم
برای ایجاد پنجره واحد در بخش معدن جهت اجرایی
ش��دن ماده  70قانون برنامه پنجم از طریق همکاری
با استانداریهای کشور ،بازنگری مناطق حفاظت شده
در قلمروهای ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری و
ادارات کل حفاظت و محیطزیست استانها و نیز پیگیری
اجرای ماده  157قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص
تامین هزینه اکتش��افات پایه و تهیه نقشههای زمین
شناسی ،شناسایی ،پیجویی و اکتشافات مقدماتی کلیه
پتانسیلهای معدنی کشور عنوان و به تصویب رسید.
خط مش��ی و سیاست کلی مربوط به معدن که در
برنامه پنجم نیز آمده اس��ت الزام دولت را برای اجرایی
شدن همراه دارد .به ترتیب اولویت :تقویت بنیه مالی و
تخصیص بودجه الزم به سازمان زمین شناسی به عنوان

بخش حاکمیتی کش��ور ،به منظور تامین کادر فنی و
تجهیزات الزم ،اس��تفاده از روشه��ای جدید متداول
در دنی��ا از طریق جلب خدمات موسس��ات خارجی و
مهندسین مشاور ذیصالح به منظور انجام اکتشافات
اصولی معدنی -بهرهبرداری از منابع کشف شده معدنی
از طریق تشویق بخش خصوصی و در صورت لزوم راساً
توس��ط بخش دولتی -ایجاد امکانات زیربنایی توسط
دولت از قبیل شبکه راههای معدنی ،تامین آب و برق
و تس��هیالت حمل ونقل مواد معدن��ی و کمک به امر
خانه سازی کارگران معدن .آموزش و تامین کادر فنی
معدن در سطوح مختلف توسط بخش دولتی – کمک
به بخش خصوصی از طری��ق افزایش بودجه صندوق
بیمه سرمایهگذاری فعالیت هایمعدنی و تجدیدنظر در
قوانین دستورالعملها و مقررات دستو پا گیر و ضد و
نقیض برای بخش معدن است.
در پای��ان باید گفت که به دلیل رش��د اقتصادی و
صنعتی فزاینده کش��ورهای جهان نیاز به مواد معدنی
بس��یار مشهود اس��ت و به دلیل رشد جمعیت بشری
نیاز روزافزون به فلزات ،مصالح ساختمانی و سایر مواد
معدنی اجتنابناپذیر است .از طرفی ذخایر معدنی در
کره زمین محدود است ،لذا کشورهای مختلف درصدد
اس��تخراج مواد معدنی برای تامین نیازهای جمعیتی
خود هس��تند .سهم قابل توجه بخش معدن در تولید
ناخالص ملی کشورهای پیشرو جهان در این حوزه به
وضوح نش��انگر این است که معدن یکی از بخشهای
اقتصادی قابل اتکا برای این کشورهاس��ت و به عنوان
ابزاری برای ایجاد ثروت دیده میشود.
بررسی کش��ورهای پیش��رو در حوزه معدنکاری
مشخص میکند که این کشورها در غالب موارد دارای
افزایش رشد در بخش معدن هستند و به همین دلیل
معدن در این کشورها جایگاه ویژهای دارد.
با نگاهی به اهداف برنامه پنجم توسعه بایستی به
تولی��د مواد معدنی حدود  2برابر تولید در حال حاضر
برسیم و این امر نیازمند دستیابی به مواد معدنی بیشتر
و انجام اکتش��افات پایه در کشور است .یعنی همزمان
با اس��تخراج اصولی درخصوص شناسایی و پیجویی
مواد معدنی و اکتشاف بایستی اقدام نماییم .نظر کلیه
دستاندرکاران معدن این است که دولت موظف است
کلیه مراحل اکتش��افات پایه (تهیه نقش��ههای پایه ،
شناسایی ،پیجویی و اکتشافات عمومی) را در صورت
عدم اس��تقبال بخش خصوصی در ه��ر یک از مراحل
انجام و پروانه اکتشاف را در هر مرحله به مزایده بگذارد.
به دنبال انجام اس��تخراج دو برابر و ازدیاد تولید ،لزوم
تجهیز معادن جدید و نیاز به ماشینآالت و تاسیسات
جدید و سرمایهگذاری مجدد کام ً
ال مشهود است و این
امر نیاز به س��هولت در اجرای قوانین و در نظرگرفتن
ماش��ینآالت معدنی به عنوان ماشینآالت خط تولید
و ارائه تس��هیالت باس��ود کم برای ناوگان اکتشاف تا
استخراج خواهد بود.
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پرونده ویژه

توفیق مجدپور
عضوکمیسیونحمل
ونقلاتاقبازرگانی
و صنایع و معادن
تهران

حمل و نقل ،زیرساخت توسعه پایدار است
لونقل در سال آینده خواهد بود
ضعف مدیریت ،مهمترین چالش احتمالی صنعت حم 
لونقل و ارتباطات
در دنیای ام��روز بدون وجود حم 
تجارت و دادوستد کاال و خدمت اتفاق نمیافتد .تحلیل
موضوع را از اینجا آغاز کنیم که واردات و صادرات کاال،
پایه تجارت مدرن را میس��ازند و تج��ارت مدرن نیز از
مجموعه فرایندهایی تشکیل ش��ده است که از طریق
تج��ارت جهانی اتفاق میافت��د .در حال حاضر ،تجارت
جهانی مهمترین نیرو و قدرت جاذبه برای تولید ،تجارت،
صادرات و واردات است .به عبارتی ،راز آن سادگی را باید
در این پیچیدگی دید که چگون��ه خود را به این مرکز
جاذبه نزدیک سازیم.
حملونقل و ارتباطات مهمترین قدرتی هستند که
میتوانند هر کش��ور را با عرصه و فضای تجارت جهانی
همپ��ا و از مزای��ای آن ،اقتصاد مل��ی را تقویت و درآمد
خود را افزایش دهند .این مزیتی قابل توجه اس��ت که
حملونقل و ارتباطات را ،فاکتوری از جمله فاکتورهای
اساسی و بنیادی توسعه اقتصادی ـ اجتماعی هر کشور
و به عنوان یک ش��اخص و معیار اصلی برای س��نجش
توسعه و پیشرفت به شمار میآورند .اعتبار حملونقل
و ارتباطات به عنوان بخش��ی از س��اختار اقتصادی یک
لونقل
کش��ور ،تا آن درجه است که گفته میشود :حم 
و ارتباطات زیرساخت توسعه پایدار است.
از سوی دیگر ،برنامههای توسعه و روشهای تجاری،
اثر مستقیمی بر ساختارها و زیرساختهای حملونقل
دارد .ب��ه ای��ن معنا که اگ��ر س��امانههای حملونقل و
لونق��ل دریای��ی و هوایی و
زیرس��اختهای آن را حم 
لونق��ل زمینی در نظر بگیریم ،به راحتی میتوانیم
حم 
نتیجهگیری کنیم که بن��در ،ریل و جاده و فرودگاه نیز
در اقتصاد کل کش��ور دارای سهم و اثر اساسی هستند.
هر یک از این چهار ساختار (بندر ،ریل ،جاده ،فرودگاه)

از زاویه جابهجایی کاال و مس��افر ک��ه دو علت وجودی
لونقل را بیان میکنند،م��دار و محوری را برای به
حم 
حداقل رساندن هزینههای جابهجایی شکل میدهند.
درنتیج��ه اقدامهای دولتها و بخشهای خصوصی
لونقل��ی
و تعاون��ی ب��رای اس��تقرار س��اختارهای حم 
ش��کل میگیرند .این اقدامها ،به ویژه آنجا که رس��الت
دولته��ا برای طراح��ی و برنامهریزی توس��عه صورت
میگیرد،همچنین فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی
لونقل و ارتباطات فعال هس��تند ،در
ک��ه در حوزه حم 
این راس��تا تعریف میش��وند که به ارتقای سطح رفاه و
رضایت جامعه میکوشند .به عبارت دیگر ،هر تالش و
هر هزینهای که دولتها ص��رف بهبود و ارتقای کیفی
لونقل و ارتباطات جامعه انجام میدهند ،دارای
نظام حم 
منافعی بزرگ اس��ت که سبب میش��ود تا هزینههای
عموم��ی م��ردم ،کاهش یابن��د و کااله��ای مصرفی و
واسطهای و سرمایهای ،بدون تحمل هزینههای جانبی
و عمومی سنگین به دست مصرفکنندگان برسند .به
این ترتیب ،تالش دولتها ،بخشهای خصوصی و تعاونی
لونقل و ارتباطات ،همه با هدف به
فع��ال در حوزه حم 
دست آوردن این منافع پنهان که در نهایت سود و منفعت
مادی و معنوی بسیاری را نصیب جامعه ملی خواهد کرد،
انجام میشود .با این نگرش است که در مجلس شورای
اس�لامی و همچنین اتاق بازرگان��ی و صنایع و معادن
ایران و شهرستانها حملونقل و ارتباطات دارای جایگاه
خاصی بوده و از این لحاظ کمیسیونهایی برای بررسی
امور آن تشکیل داده اند.
کمیس��یون حمل و نقل و ارتباطات اتاق بازرگانی،
صنایع و معادن تهران ،از جمل ه سامانههای بنیادی بخش
خصوصی کشور است .این کمیسیون به عنوان یک نهاد

فکری و کارشناسی همواره تالش داشته با به کارگیری
دیدگاههای متفاوت و سطوح تجزیه و تحلیل گوناگون،
خود را به یک ح��وزه حرفهای و مطالعاتی و فکری ،در
کنار دیگر مسوولیتهایی که برعهده دارد تبدیل سازد .با
لونقل و ارتباطات،
توجه به این رویکرد ،کمیسیون حم 
در برنامههای راهبردی خود ،در پی این هدف بوده است
لونقل و ارتباطات را با
تا نهادهای مرتبط ب��ا حوزه حم 
اهداف ،برنامهها و نیازهای اساس��ی فع��االن این حوزه
همسو نماید .تسهیل سازی و ایجاد زمینههای مساعد و
مناسب برای همکاری بین سازمانها و نهادهای دولتی با
فعاالن این حوزه بخشی از این فرایند همکاری را تشکیل
میدهد.
لونقل و ارتباط��ات و در چارچوب
کمیس��یون حم 
اه��داف و فعالیتهای اتاق بازرگان��ی ،صنایع و معادن،
لونقل
کوشش خود را معطوف به تعامل با محیط کار حم 
و فعاالن این حوزه ،همراه با تعامل با سازمانها و نهادها و
مراکز دولتی به کار میگیرد تا به این وسیله ،زمینههای
الزم و کارس��ازانه را برای تحقق اه��داف خود به وجود
آورد و در پی اهداف خود تعامل با ارگانها و س��ازمانها و
 ...را دارد .از جمله با :س��ازمان بنادر و دریانوردی جهت
ارایه تس��هیالت و خدمات پش��تیبانی کننده دریایی و
لونق��ل دریایی /.گمرک به
بندری به ش��رکتهای حم 
منظور روانسازی تش��ریفات و کوتاهسازی فرایندهای
ترخیص /.اداره اس��تاندارد برای اعمال تس��هیل در امر
استانداردس��ازی /.سازمان توسعه تجارت و سایر نهادها
و س��ازمانهای دولتی مرتبط با موضوع ثبت سفارش/.
ب��ازار به منظور اعمال یک رفتار حرفهای ،ضمن رعایت
لونقل از طریق
جنبههای اقتصادی فعالیته��ای حم 
لونقل ،لوازم
جلوگیری از بروز نابس��امانی در ن��رخ حم 

تالش برای بقا
سالی که گذشت برای بازار سرمایه از حد انتظار فراتر بود

نگر
آینده

در جواب خبرنگاری که در ابتدای سال جاری وضعیت
بازار سال  1391را جویا شده بود ،پیشبینی کردم در
بهترین حالت ،بازده بازار در این سال همانند سال پیش
و در حدود  15درصد خواهد بود .دلیل این پیشبینی
را هم شرایط نامساعد فضای کسبوکار ،تورم انتظاری،
نابسامانی بازار ارز و محدودیتهای تجاری برشمردم.
علی سنگینیان چرا که رونق بازار سرمایه ،نتیجه یک اقتصاد بهسامان و
کارشناساقتصادی در حال رشد است و در اقتصادی که با عدم تعادلهای
در حوزه سرمایه ج��دی در بخشهای مختلف روبرو اس��ت ،نمیتوان
ن هم بخشی که به
انتظار داش��ت یک بخش خاص ،آ 
عنوان آیینه تمام نمای بخش واقعی اقتصاد شناخته
میشود و بازتاب دهنده پیش��رفتهای این بخش از
اقتصاد ملی اس��ت ،به تنهایی و به صورت مستقل ،به
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رشد و توسعه خود ادامه دهد.
بر اساس تئوری کارایی بازار ،اطالعات ،عامل اصلی
قیمتگذاری سهام و تصمیم سرمایهگذاران برای خرید
و فروش آن اس��ت .به عبارت دیگر ،س��رمایهگذاران با
بررسی اطالعات موجود و آتی ،اقدام به سرمایهگذاری
در ب��ازار س��هام میکنند و وقتی حاض��ر به پرداخت
قیمتهای باالتر هس��تند که اطالعات منتشر شده و
انتظاری ،شرایط بهتری را نوید دهند .حال این سئوال
مطرح اس��ت که آیا این شرایط در اقتصاد ایران وجود
داش��ته است؟ به عبارت دیگر ،آیا س��رمایهگذاران در
ابتدای س��ال پیشبینی میکردند شرکتها با رشد و
توسعه فعالیتهای خود ،سود بیشتری ایجاد کنند؟
ب��ه نظر این گون��ه نبوده اس��ت .چرا ک��ه برآورد

خوشبینترین اقتصادانان از رش��د اقتصادی ،بس��یار
پایینت��ر از ارق��ام پیشبینی ش��ده در برنامه و حتی
پایینت��ر از میانگی��ن  3س��ال اخیر بوده اس��ت .این
پیشبینیها در کنار انتظارات تورمی و تداوم نوسانات
بازار ارز ،نوید دهنده سالی نامطلوب برای بازار سرمایه
ایران بوده است .چرا که صنعت به عنوان پایه اصلی این
بازار ،شرایط نامساعدی را تجربه میکرده است .افزایش
هزینههای تولید ،مشکالت نقدینگی و محدودیتهای
تجاری ،بخش تولیدی کش��ور را تحت فشار قرار داده
بود و انتظار رشد جدی این بخش کامال غیر واقعبینانه
بهنظرمیرسید.
در عمل هم ش��اهد تحقق پیشبینیهای یادشده
بودیم .هرچند که آمارهای رسمی کافی برای بررسی

نگر
آینده

دقیق شرایط بخش تولیدی کشور در دسترس نیست،
اما اظهارات مدیران این شرکتها و گاه مدیران دولتی
و همچنین وضعیت برخی شرکتهای بزرگ از جمله
ش��رکتهای خودروساز ،قطعهساز ،غذایی و سیمانی،
نشان میدهد بیشتر این شرکتها در حال تالش برای
بقا هستند و در این دوره ،فقط شرکتهایی با افزایش
درآمد و س��ودآوری روبرو شدند که به نوعی از فرصت
اختالف قیمت ارز سود بردهاند.
حال سئوال اینجا است که بازده حدود  50درصدی
بورس تهران از کجا بهدست آمده است؟ بررسیها نشان
میدهد بخش عمده این رشد مربوط به افزایش نرخ ارز
و اس��تفاده شرکتها از اختالف نرخ ارز خرید خوراک
و فروش محصول در برخی صنایع اس��ت .برای نمونه،
خرید خوراک به قیمت مرج��ع و فروش محصول به
قیمت آزاد در شرکتهای پتروشیمی ،افزایش قیمت
محصول شرکتهای فوالدی به دلیل قیمتپذیری از
بازارهای بینالمللی و افزایش س��ودآوری پاالیشگاهها
است .این اتفاق به خودی خود مثبت تلقی میشود اما
موضوع اینجا است که دولت هم منتظر نخواهد شد

و با ورود به بحث قیمتگذاری محصول ،قیمتگذاری
خوراک ،محدودیت صادرات ،اجبار به فروش ارز با نرخ
مبادلهای و  ،...به درستی این فرصت را در میان مدت از
بین خواهد برد و نتیجه این کنش و واکنش ،بازدههای
کوتاهمدت در بازار سرمایه خواهد بود که نه در نتیجه
افزایش ظرفیت و س��ودآوری با ثبات و درونزا که به
دلیل نوسان در بازارهای دیگر ایجاد شده است و دیر یا
زود از بین خواهد رفت.
عامل دوم ،افزایش سطح عمومی قیمتها یا تورم
است که از طریق اثرگذاری بر قیمت نهایی محصوالت
تولیدی(س��پر تورمی ) ،باعث افزایش س��ود اس��می
ش��رکتها میش��ود .از اینرو ،بهنظر میرسد ،بخش
عم��دهای از افزایش ح��دود  25درصدی س��ودآوری
شرکتهای بورسی در این سال ،به دلیل شرایط تورمی
حاکم بر کشور اتفاق افتاده است نه افزایش ظرفیتهای
واقعی.
و عامل س��وم ،نقدینگی موجود در کشور است که
بخشی از آن سر از بازار سرمایه درآورده و بدیهی است
در صورت فقدان ش��رایط رشد باثبات در این بازار ،به

راحتی از آن خارج خواهد شد .بنابراین ،بازار سرمایه
فارغ از کارکردهای گسترده و مثبت خود ،اصوال بازاری
اس��ت که از سیاس��تهای پولی و مالی اتخاذ ش��ده
توسط دولت و بانک مرکزی تاثیر میپذیرد و اگر این
سیاس��تها با ثبات و مشوق تولید و بهرهوری باشند،
اثر آنها به صورت رشد با ثبات در بازار سرمایه تجلی
پیدا خواهد کرد .در غیر اینصورت ،تکانهای حاصل
از سیاستهای مقطعی ،به بازار سرمایه سرریز خواهد
ش��د که نتیجه آن ،افزایش ریسک سیستماتیک ،بی
اعتمادی سرمایهگذاران و درنهایت افزایش فعالیتهای
سفته بازی در این بازار خواهد بود.
از اینرو ،انتظار بازار س��رمایه از مسئوالن ،چیزی
فراتر از انتظ��ارات فعاالن اقتصادی نخواهد بود؛ اتخاذ
سیاس��تهای مالی و پولی روش��ن و باثبات ،با هدف
کنترل تورم ،ثبات بازار ارز ،کنترل نقدینگی و در یک
بوکار .در غی��ر این صورت،
جمله بهبود فضای کس�� 
بازاری خواهیم داشت غیر شفاف ،هیجانی و ناکارآمد
که کمتر به کارکردهای پیشبینی شده برای آن ،دست
خواهد یافت.

دولتها بر
تعهد خود در
پردازش و ایجاد
زیرساختهای
الزم ،وضع
مقررات راحت
و غیرچالشی و
به کارگیری یک
نگاهبلندنظرانه
و توسعهای
میتوانندبه
صنعت حمل و
نقل کمک کنند و
بخشخصوصی
نیز در بهرهبرداری
بهرهورانه ،از
زیرساختها گام
بردارد
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یدکی و الستیک /.کارشناسی مستمر از فضای فعالیت
بازار و بررسی و مطالعه وضعیت نرخ حمل بار و مسافر/.
پیشبین��ی وضعیت آین��ده و کارشناس��ی موقعیتها
ب��ه منظور تحلیل ش��رایط فعالیت ،ش��ناخت موانع و
بازدارندهه��ا ،فرصتها و تهدیده��ا /.تحلیل وضعیت از
سامانه مس��افری سیروسفر با هدف جلوگیری از اتالف
وقت مسافران ورودی و خروجی فرودگاه امام خمینی/.
«س��ازمان پایانهها» برای ارایه تسهیالت الزم و خدمات
لونقل جادهای.
عمومی مرتبط به سیستم حم 
این کمیس��یون تالش دارد تا پیوس��ته مبادرت به
تس��هیل روندهای اجرای��ی با هدف ایجاد س��رعت در
لونقل و ارتباطات همواره،
گردش کار نماید .بحث حم 
مساله چابکی و س��رعت عمل را تداعی میکند ،از این
لونقل و
روی کمیسیون پیگیر هست که بر سرعت حم 
ارتباطاتافزودهونسبتبهبخشنامههاودستورالعملهای
دست وپاگیر هشدار دهد.
اما همان گونه که مطرح شد کمیسیون به عنوان یک
نهاد فکری و کارشناس��ی و حرفهای ،با درک ضرورتها
و نیاز واحدهای جانبی و پش��تیبانی کننده از سیستم
لونق��ل و ارتباطات و واحدهای تولیدی ،کوش��ش
حم 
داش��ته و دارد ت��ا در خصوص وض��ع و توجیه ضرورت
ارایه تسهیالت اعتباری به این بخش از فعاالن ،از طریق
ریاست محترم اتاق مکاتبههای متعدد با دولت محترم
داشته باشد .از سوی دیگر ،ایجاد ارتباط با دولت محترم
که از طریق ریاس��ت کل اتاق صورت میگیرد ،همواره
پیگیر پرداخت دیون دولت به بخش خصوصی ش��ده
است.
از آنج��ا که بخ��ش ویژهای از فعالیت کمیس��یون
را ،تس��هیل س��ازی و کوتاهس��ازی فرایندهای کاری و
روابط بین نهادها و س��ازمانهای دولتی با فعاالن حوزه
لونقل
لونقل تش��کیل میدهد ،کمیس��یون حم 
حم 
و ارتباط��ات اتاق تهران ،همواره پیگیر درخواس��تها،
مکاتبهها و پیشنهادهای کارشناسی خود بوده و پیوسته
بر ضرورت اجرایی شدن آنها تاکید نموده است.مالحظه
میشود که مصداقهای فوق ،هر یک با رویکردی خاص

لونقل کشور ،تالش میکند
در جهت اعتالی صنعت حم 
تا رسالت و وظیفه نمایندگی را با تالش و جدیت انجام
لونقل و ارتباطات
دهد .به مفهوم دقیقتر ،کمیسیون حم 
اتاق تهران و به طور کامل ،مجموعه اتاق کش��ور و اتاق
اس��تانها را میتوان بازویی توانمند در نظر آورد که به
پشتوانه س��الها تالش و تجربه اعضایش در این حوزه،
قادر ش��ده اس��ت تا روانساز مناس��بی در کوتاهسازی
فراینده��ای کاری برای ایجاد ارزش افزوده و بهرهوری و
ارتقای نقش این صنعت در توسعه ملی و تامین رضایت
لونقل کشور باشد.
مردم از سیستم حم 
لونقلکشور،شریاناصلیتجارت،تامین
سیستمحم 
بازارها و تحقق دهنده به ایدهها و برنامههای صادرات و
واردات اس��ت .لذا هر نظریه و هر پیش��نهاد و هر تدبیر
لونقل ،با تاکید بر این رسالت حرفهای
کمیس��یون حم 
بیان و به تصمیمسازان و تصمیمگیران حوزه دولت ،ارایه
و تقدیم میش��ود .بر این اساس و چنانچه عمل و اقدام
کمیسیون ،عمل و اقدامی سندیکایی تلقی میشود ،باید
توجه داش��ت که ایده ناظر و ایده مورد انتظار آن ،انجام
وظیفه برای ارتقای خدمات و ایجاد توسعه پایدار در این
صنعت برای همراهی با توسعه ملی کشور و نقشآفرینی
در آن اس��ت .لذا ،تهدیدهایی که بر سر راه فعالیت این
کمیسیون احساس میشود ،کمرنگ دیدن نقش آن در
روانس��ازی امور ،بی توجهی به هشدارهای دلسوزانه و
کارشناس��انه آن و اتخاذ تصمیمهای غیرکارشناسی در
روند فعالیتهای حرفهای این کمیسیون و عدم مشورت
لونقل با کمیسیون و به طور
نهادهای در ارتباط با حم 
لونقل کشور است.
جامعتر ،فعاالن حوزه حم 
لونقل ،به همان اندازه که صنعتی شریانی
صنعت حم 
و بین رشتهای اس��ت ،در ماهیت عمل نیز ،نیازمند به
همکاریه��ا ،همفکریها و پیوندهای ش��ریانی و بین
رشتهای بین دولت ،صنعت ،دانشگاه و بخش خصوصی
است .گام نخست این تفکر ،بین دولت و بخش خصوصی
فعال در این صنعت ،تشکیل میشود .از این رو ضرورت
دارد ت��ا این همکاری ،با اعتم��اد متقابل بین دولتها و
فع��االن این حوزه ب��ه منصه ظهور برس��د .دولتها بر

تعه��د خود در پ��ردازش و ایجاد زیرس��اختهای الزم،
وض��ع مقررات راحت و غیرچالش��ی و به کارگیری یک
نگاه بلندنظرانه و توسعهای میتوانند به صنعت حمل و
نق��ل کمک کنند و بخش خصوصی نیز در بهرهبرداری
بهرهورانه ،از زیرس��اختها و در جهت امر توسعه ملی و
تامین رضایت جامعههای هدف و مردم گام بردارد.
این صنعت بسیار حساس در برابر «ضعف مدیریت»
اس��ت .ضعف مدیریت در برنامهریزی و اجرا چه از سوی
نهاد دولت و چه از س��وی فع��االن این صنعت میتواند
ب جدی به روند مثبت فعالیتهای آن شود.
موجب آسی 
این از جمله فاکتورهایی است که میتواند این صنعت را
تهدید کند .تصور شود که مدیریت یکی از این دو حوزه،
با تصمیمگیری کمتر دقیق خ��ود ،موجبی برای توقف
کشتی در بندر و کامیون بار در پایانهها شود .این تاخیر
موجب وارد ش��دن زیانهای چندبرابر شده به بازارهای
اقتصادی است .پرهیز از این تهدید ،نیازمند اتخاذ تدبیری
اس��ت که بر اساس آن ،هیچگاه بین مدیران تصمیمگیر
لونقل کشور و دیدگاه کارشناسی و تجربی
در حوزه حم 
فع��االن این صنعت ،فاصلهای اتفاق نیفتد .کمیس��یون
لونقل و ارتباطات اتاق بازرگانی تهران ،دانشکدهای
حم 
از دانش تجربی ،مهارتی و حرفهای این صنعت است که
میتوان��د ،اصلیترین تزهای کاری را به تصمیمگیران و
تصمیمس��ازان و برنامهریزان دولتها ارایه نماید .گشاده
بودن و فراگیر بودن این ارتباط بین نهاد دولت و فعاالن
این صنعت ،زمینهساز احصای فرصتهای بسیار و محدود
بودن آن ،بستری برای شکلگیری تهدیدهاست .بیاییم و
این رشتههای همکاری را تقویت کنیم تا پیش نیازهای
لونقل تامین شوند.
عملیاتی و زیرساختی صنعت حم 
لونقل و ارتباطات
چالش پیش روی کمیسیون حم 
اتاق تهران که ش��کل دهنده اصلی حرکتهای حرفهای
لونقل نیز است همان تهدیدهایی است که در سال
حم 
 91با آن روبرو بودهایم و مختصرا ً به صورت عام توضیح
داده ش��ده که امید اس��ت با هم��کاری دولت با بخش
خصوصی و مورد مشورت قرار دادن اتاق این تهدیدها در
سال  92به فرصتهایی طالیی تبدیل شوند.
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پرونده ویژه
عکس :امید ایرانمهر

بخش خصوصی میماند اما دولت میرود
پیشبینی و بررسی چالشهای احتمالی اقتصاد ایران در سال  92در مباحثه
اسداهلل عسگراوالدی و محمدصادق مفتح
در س�ال  1391حوادث کوچک و بزرگی را برای اقتصاد کش�ور ش�اهد بودیم .از
بروز هر چه بیشتر آثار تحریمها گرفته تا نوسانات شدید بازار ارز و همچنین وقوع
بزرگتری�ن تخلف اقتص�ادی در تاریخ کش�ور .در میزگردی که با حضور اس�داهلل
عس�گراوالدی به عنوان نماینده بخش خصوص�ی و محمد صادق مفتح معاون وزیر
صنعت ،معدن و تج�ارت و همچنین نماینده دولت در ات�اق بازرگانی تهران برگزار
کردیم مشکالت اقتصاد کشور در سالی که گذشت را به بحث گذاشتیم و همچنین از
آنها در مورد چالشها و فرصتهای احتمالی اقتصاد کشور در سال آینده پرسیدیم.

نگر
آینده
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بخش خصوصی بای�د در فعالیتهای اقتصادی
س�ال آینده ب�ه چه حوزههایی توجه بیش�تری
داش�ته باش�د؟ چه چالشهایی میتواند بخش
خصوص�ی را تهدید کند و چه راهکارهایی برای
آن میتوان ارائه داد؟ به طور کلی فضای اقتصاد
ما در سال آینده را چطور ارزیابی میکنید و توجه
بیشتر به کدام بخشهای اقتصادی در سال آینده
را ضروریتر میدانید؟
عس�گراوالدی :ابتدا باید عرض کنم ما در کش��وری

زندگی میکنیم که زمینه اقتصاد ما در طی س��ی و
چند سال گذشته به وضع خیلی خوبی جلو رفته است.
وقتی نگاهی اجمالی به اقتصاد کشورمان میاندازیم،

عسگراوالدی در لحظه ورود به جلسه گفت با حضور آقای مفتح دیگر احتیاجی به
من (عسگراوالدی) نیست و به مزاح گفت« :من فقط یک کاسب جزء هستم ».مفتح
نیز به شوخی گفت« :اگر همه کاسبهای جزء ما ،مثل آقای عسگراوالدی بودند ،دیگر
اقتصاد ما هیچ مشکلی نداشت ».مفتح نقش دولت در اقتصاد ایران را همانند نقش
«پدر» میداند اما عسگراوالدی معتقد است که دولت اساسا نباید نقش پدری برای
خود قائل باش�د و تنها میتواند نقش یک برادر خوب را ایفا کند .به باور او دولت در
اقتصاد ایران سالها است که به برادری ناخلف تبدیل شده است.

میبینیم که دارای ح��دود یکصد و  20میلیون تن
محصول کش��اورزی و چیزی حدود ششصد میلیون
تن بهرهبرداری از معادن هستیم که این عدد بدون در
نظر گرفتن ذخایرمان است .عالوه بر آن کارخانههای
تولیدی ما نسبت به  30سال قبل رشد باالیی داشته
و همچنین از نظر علمی هم پیش��رفت قابل توجهی
داشتهایم .بنابراین زمینه پیشرفت در کشور ما موجود
اس��ت و به نظرم کشور ما ظرفیت برخورداری از یک
اقتصاد ش��کوفا را دارد .اما اینکه چرا در طول  2سال
گذش��ته به وضع موجود دچار ش��دهایم توجه به 3
عامل ضروری است .فکر میکنم در سال آینده برای
بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیاز مبرم داریم تا به

طور جدی به این س��ه عامل توجه کنیم .این مسئله
از آن جه��ت دارای اهمیت اس��ت که اگر به مواردی
که الزم است توجه نشود گرفتاریهای اقتصادی ما
در س��ال  92حتما به مراتب بیشتر از امسال خواهد
بود .اولین مساله فضای کسب وکار است که متاسفانه
باید بگویم فضای کس��ب وکار در کشور ما متناسب
با وضعیت اقتصادیمان نیس��ت .دولت از آنجایی که
از اقتصاد درکی دولتی دارد به فضای کس��ب وکار در
بخش خصوصی و غیر دولتی بهای الزم را نمیدهد.
برای همین است که فضای کسب وکار ما در بخش
غیر دولتی وضعیت مناسبی ندارد و توجه و رسیدگی
به آن در س��ال آینده ضروری است .دومین مسالهای

آقای عس�گراوالدی به مواردی اشاره کردند که
میدانی�م دولت ه�م از آنها غافل نیس�ت .اما با
این وجود انگار دولت نمیتواند بخش خصوصی
را نسبت به تصمیمگیریها و عملکرد خود قانع
ي
کند .آقای مفتح! به نظر شما چرا ساختار دولت 
ما نميتواند بخش خصوصي را قانع كند؟
مفتح :ابتدا به س��وال اول شما جواب ميگويم که در

نگر
آینده

ابتدای بحث آن را مطرح کردید و بعد به اين س��وال
ميرس��م .ش��اخص اصلی ما بحث تحریم و اقتصاد
مقاومتی اس��ت .اقتصاد مقاومتی شاخصی است که
با اقتصاد ریاضتی متفاوت اس��ت .شرایط ما با شرایط
ابتدای انقالب متفاوت است پس باید عملکرد متفاوتی
هم داش��ته باش��یم .در دهه  60که با مسئله جنگ و
مسئله تحریمها به طور جدی مواجه بودیم مدیریتی
در کشور حاکم بود که دو سه سال سابقه کاری داشت.
در حال حاضر نسلی از مدیران را داریم که موهایشان
در این راه س��فید شده است .آن زمان کشوری بودیم
که صادرات  100میلیون دالر سقف آرزویمان بود اما
االن کشور ما  45میلیارد دالر در سال صادرات دارد و
براساس آمار رسمی در  10ماهه اول امسال  11میلیارد
دالر تفاوت بین درآمد و هزینه کشور داریم .بنابراین در
بحث تحریم همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند
محورمان باید اقتصاد مقاومتی باشد .بنابراین اصل این
اس��ت که در شرایط تحریم قرار است چه کار کنیم؟
دش��من در این شرایط به دنبال چیست؟ بحث شعار
نیست .بحثمان اقتصادی است .توجه داشته باشیم در
شرایطی که ما به لحاظ تحریم قرار داریم اصال تحریم
کاالیی مطرح نیس��ت و فقط اسم چند کاالست که
جزو تحریمها آورده شده است .وقتی مبادالت بانکی
محدود شود ،درجه آزادی هم گرفته میشود و فرقی
نمیکند که ش��ما به چه چیزهایی نیاز دارید .درواقع
هدف از تحریمها این است که میخواهند قدرت مانور

عسگراوالدی:
در سال 92
بزرگتریندغدغه
کشورمساله
اشتغال است.
همین االن آثار
بحران اشتغال را
شاهدهستیم.
چیزی حدود یک
میلیون و 200
هزار تا یک میلیون
و  500هزار نفر
هر ساله در کشور
از مرز بیست
سالگیمیگذرند
که اشتغال
مهمترین نیاز این
افراد است
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که باید به آن توجه ش��ود «اشتغال» است .من فکر
میکنم در س��ال آینده بزرگترین دغدغه کشور ما
مساله اشتغال است .ضمن اینکه همین االن ما از نیمه
دوم س��ال جاری ( )91آثار بحران اش��تغال را شاهد
هستیم .خوب است اینجا به نکتهای اشاره کنم .همه
ما یادمان است که مرحوم شهید رجایی در دورانی که
رئیسجمهور بود میگفت کابینه من 36میلیون نفری
است .همانطور که میدانید جمعیت کشور ما هم در
آن سالها حدود  36میلیون نفر بود .جمعیت کشور
امروز  75میلیون نفر اس��ت ک��ه اختالف آن با زمان
شهید رجایی چیزی حدود  39میلیون نفر است .االن
میدانیم که چیزی حدود یک میلیون و  200هزار تا
یک میلیون و  500هزار نفر هر ساله در کشور از مرز
بیست سالگی میگذرند .این یک میلیون و  500هزار
نفر دارای چند نیاز هستند؛ مسکن ،ازدواج ،خوارک و
پوشاک از جمله مهمترین نیازهای این افراد را تشکیل
میدهد .اما واقعیت این است که همه این نیازها یک
طرف و نیاز اشتغال هم به طرف دیگر .یعنی اگر این
تعداد نیروی انسانی جامعه ما که هر سال از مرز بیست
س��الگی عبور میکنند بتوانند در جامعه برای خود
شغلی داشته باشند خودشان خواهند توانست بخش
وسیعی از نیازهایش��ان را تامین کنند .پس ما باید
بتوانیم هر ساله یک میلیون و نیم شغل ایجاد کنیم.
این دغدغه اصلی کشورما در حيطه اقتصاد در سال 92
است .این مساله باید اصلیترین دغدغه دولت موجود
که تا شهریورماه سال آینده همچنان سکان اجرایی
کش��ور را در اختیار دارد و همچنین دولت بعد از آن
نیز باشد .بنابراین بعد از مساله کسب وکار پرداختن
به معضل بیکاری اصلیترین اقدامی اس��ت که الزمه
اقتصاد کشور در سال آینده است .سومین مساله هم
بحث تولید است که اتفاقا نقش محوری دارد .بهبود
فضای کس��ب وکار و رشد اش��تغال نیز در گرو رونق
تولید است .اگر بتوانیم تولیدمان را رونق ببخشیم هم
فضای کسب وکار رو به بهبود خواهد رفت و هم نرخ
بیکاری کاهش پیدا خواهد کرد .اصلیترین عامل تولید
هم سرمایهگذاری است و اساسا بدون سرمایه ،تولیدی
نمیتواند انجام گیرد .برنامهریزی و سرمایهگذاری دو
مولفه اصلی تولید هستند .ما در هر دوی این مولفهها
دچار ضعف هس��تیم هر چند میدانیم بدون تولید،
خیل��ی از نهاده��ای اقتصادی اصال معن��ا و کارکرد
خودشان را از دست میدهند .اگر ما در کشور تولید
نداشته باشیم ،وجود وزارت تجارت و صنایع و معادن
بیمعنا خواهد شد .چه چیزی را میخواهد مدیریت
و توزیع کند؟ بنابراین دغدغه من برای اقتصاد ایران
ِ
کوچک بخش
در سال آینده به عنوان یک کارآفرین
خصوص��ی همین  3عاملی اس��ت که به آن اش��اره
کردم .پیش��نهادی هم که اینجا برای دولت دارم این
است که جوانها را از شهرها بیرون بکشد و به جاده
سازی بپردازد که به گمان من یکی از کمهزینهترین
و به اصطالح کمارزبرترین راهها برای ایجاد اش��تغال
است .این کار فواید زیادی میتواند داشته باشد .برای
روشنتر شدن اهمیت این مساله خوب است مثالی
بزنم .وقتی خورشچف در زمان آیزنهاور به آمریکا رفته
بود و اتوبانهای شهرهای آمریکا را دید گفت ما 50
سال بعد هم نخواهیم توانست مانند این اتوبانها را در
روسیه درست کنیم .با اتوبانهایی که آمریکاییها 80

سال پیش درست کردند وضعیت اقتصادی امروزشان
را رقم زدند .اتوبانها و جادهها یکی از پایههای اصلی
اقتصاد آمریکا هستند .این عوامل سه گانه که به آن
اشاره کردم به نظرم باید تمام دغدغه و هم و غم ما در
سال آینده باشد بهخصوص که ما االن تقریبا در پایان
برنامه پنج ساله هم قرار داریم .از طرف دیگر بنا داریم
که در سال  1404سرآمد منطقه شویم .واقعیت این
است که با فضای کسب وکار موجود ،وضعیت بیکاری
و تولیدی که شاهدش هستیم نخواهیم توانست این
امر را محقق کنیم .ما چطور میتوانیم با این وضعیت
اشتغال و یاسی که در جوانها مشاهده میکنیم توقع
داشته باشیم که به قدرت اول منطقه تبدیل شویم؟
چطور میتوانیم چنین انتظاری داشته باشیم وقتی
میدانیم که وضعیت اشتغال ما از ردیف یکصد و سی
به رتبه یکصد و چهل و هفتم رسیده است؟ واقعا این
س��والها مطرح است .آیا دولت هیچ از خود پرسیده
چرا رتبه ایران درخصوص اشتغال طبق آمارهای بین
المللی از رتبه یکصد و سی ام به رتبه یکصد و چهل
و هفتم تنزل پیدا کرده است؟ من که نمیتوانم علت
این مساله را بدانم اما دولت باید پاسخگو باشد و برای
آن جوابی بیابد .در صورتی که دولت آمارهای دقیقی
از وضعیت اقتصادی و اشتغال ارائه کند من به عنوان
نماینده بخش خصوصی میتوانم علت این تنزل رتبه
کشور درخصوص اشتغال را پیدا کنم.

م��ا را در اقتصاد کاهش دهن��د .حاال باید ببینیم که
وظیفه ما متقابال چیست؟ اتفاقا باید درجه آزادیمان را
بیشتر کنیم؛ یعنی رفتار خود را باید به گونهای تنظیم
کنیم که به حداکثر شدن قدرت مانورمان بیانجامد .اگر
به سلیقه من باشد یکی از سرتیترهای اقتصاد مقاومتی
میتوان��د برنام ه عملیات��ی برای رس��یدن به اقتصاد
مقاومتی در برابر اقتصاد ریاضتی باشد .فراموش نکنیم
که اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد ریاضتی نیست.
یکی از ظرفیته��ای بزرگی که م��ا داریم همکاری
بنگاههای اقتصادی با یکدیگر است .زمانی همه با توجه
به بیرون صحبت میکردند و برای طرحهای اقتصادی
چشم به خارج داشتند؛ چه برای واردات و چه صادرات.
همافزاییهای داخل کش��ور به عنوان پش��تیبان هم
میتوانند در شرایط تحریم قدرت مانور ما را باال ببرند.
تا پیش از ش��رایط تحریم اینکه بنگاهها به کمک هم
بیایند و همه منتفع ش��وند در فضای اقتصادی بازی
که قبال از آن برخوردار بودیم ش��اید خیلی احساس
نمیش��د و برای همین ه��م در آن زمان ضرورت آن
چندان درک نمیش��د .دقیقا مانند شهرهایی که در
تهاجم گسترده و مداوم نیروهای خارجی بودند خانهها
کنار هم ساخته میشدند با دیوارهای بلند و کوچههای
تنگ ،مناطقی که عوامل خارجی کمتر بوده خانهها با
فاصله از هم س��اخته میشدند .اقتصاد ما هم االن به
دلیل ش��رایطی که در آن قرار گرفته ایم باید فشرده
شود .ارتباط فزاینده و همافزایی بین بنگاهها باید بیشتر
شود .من فکر میکنم پرچمداری این کار باید به عهده
اتاق بازرگانی انجام ش��ود ک��ه البته کمک دولت هم
امری ضروری است .این یک اصل است و شاید کمتر
کسی به آن پرداخته است .درواقع این کار یک راهحل
مقابله با کاهش درجه آزادی اقتصاد ماست .اقتصاد ما
بنیه قویای دارد ،سال  1386جشن عبور از مرز 20
میلیارد دالر را برگزار کردیم ،کمتر از  4،5سال قطعا
دو برابر ش��دیم ،که این نشانه یک عزم و تولید است.
آن هم در شرایطی که آن پنج سال ،سالهای آرامی
برای ما نبودند .این حلقهها مدام در حال تنگتر شدن
بود .براس��اس آماری که صندوق بینالمللی پول ارائه
کرده است اگر سرمایهگذاری خارجی ایران نسبت به
کش��ورهای منطقه را بررسی کنید از سال  2010که
تحریمهای اقتصادی به شدت افزایش پیدا کرد حجم
سرمایهگذاری کشورهای منطقه هم رو به نزول است
اما در ایران با ش��یب بس��یار تندی رو به باالست .در
سال  2011مقدار سرمایهگذاری ایران حتی از کشور
امارات هم بیش��تر است و برای کشور قطر این میزان
منفی ش��ده و این به معنای آن اس��ت که این کشور
درواقع فرار س��رمایهگذاری داش��ته است .این مساله
نشان میدهد نگاه سرمایهگذار خارجی به اقتصاد ما
با وجود همه ایرانهراسیها و مسائل سیاسی یک نگاه
امیدوارانه است .این خیلی مثبت است و نشاندهنده
این است که با تمام تبلیغات منفی علیه ایران دنیا و
فع��االن اقتصاد این را باور ندارند و نمیتوانند ایران را
در فعالیتهای اقتصادی خود نادیده بگیرند .به اعتقاد
من سال بعد محور اصلی باید همکاری بین بنگاههای
اقتصادی باش��د و اتاق بازرگانی نقش بسیار کلیدی
دارد.
عس�گراوالدی :چگون��ه؟ ما همینجا به ات��اق ایراد
داریم.
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مفت�ح :دومین مورد که به آن تاکی��د داریم؛ یکی از
بنگاههایی است که متاسفانه به دلیل انحصاری که در
کش��ور بوده زمانی که بخش خصوصی آزاد شد لجام
گس��یختهتر عمل کرد و االن هم لجام گسیختهتر از
قبل عمل میکند و آن ،نظام بانکی ما است .به دلیل
شبهه بس��یار غلطی که انداختند که بانکداری طبق
قانون اساسی در انحصار دولت است و این تلقی به باور
من کال اش��تباه است و در نهایت هم شورای نگهبان
ای��ن نظریه را رد کرد .اما ما حدود دو دهه چوب این
قضیه را میخوردیم لذا اگر به شاخص کسب وکار در
بخش مالی در  G.D.Pدر سال  80نگاه کنید خواهید
دید که به ش��دت شاخص آن باال رفت و االن به پنج
برابر س��ال  80رسیده است .اعتقاد من این است که
باید با هر مکانیزمی که شده بین نظام بانکی و بخش
تولید آشتی داده شود .باید از سوداگری خارج شویم؛
پس یکی از مواردی که باید در کش��ور تقویت شود
بحث همکاری بین بنگاهها و از طرف دیگر همکاری
بین بنگاهها و نظام بانکی کشور است .این یک اصل
اس��ت؛ نظام بانکی نباید تصور کند در شرایط عادی
اقتصادی قرار دارد.
عس�گراوالدی :اص�لا نظ��ام بانکی م��ا هدفگیری
سودآوری کرده است نه هدفگیری خدمت.
مفت�ح :م��ا بای��د اص��ل کار را همانطور ک��ه آقای
عس��گراوالدی هم فرمودند حفظ ،صیانت و توس��عه
تولی��د بدانیم .یعن��ی ما هم تولید را حف��ظ و هم از
آن صیانت کنیم که صدمات ناش��ی از تورم نتواند به
آن ضربه بزند و در عین حال س��عی کنیم که آن را
توس��عه دهیم .این به چه معناست؟ اگر این اصل را

محور قرار دادیم یعنی در اقتصاد یک س��ری مسائل
اصل اس��ت و یکسری مسائل به نسبت آن فرع تلقی
میشود .اگر جایی قیمت کاال با افزایش و حفظ تولید،
با حفظ اشتغال ،در تزاحم با یکدیگر قرار گرفتند ما
آنجا باید مهم و اهم کنیم و به تناسب اولویتهامان
تصمیم گیری کنیم .مثال برای حفظ تولید مجبوریم
به قیمت بهادهیم و از آن تمکینکنیم .بخش زیادی
از تورم و افزایش قیمت ناش��ی از شاخصههای کالن
اقتصاد اس��ت .ما گرانی و گرانفروشی داریم .این دو
همیشه با هم مخلوط میشود .دولت حتما به عنوان
حاکمیت با محتکران و گرانفروشان باید برخورد کند.
نظام قیمتگذاری باید براساس بنگاهمحوری باشد که
از تولید صیانت ش��ود .اوایل دهه  1350و زمانی که
قرار شد بحث اقتصاد شکل بگیرد تخم اقتصاد دولتی
کاشته ش��ده و این درخت تنومند غیر از اقتصاد در
ذهن همه رفت .ما دو دید میتوانیم نسبت به دولت
داشته باشیم :اول دولت به عنوان یک پدر خوب ،دوم
دولت به عنوان مادرخرج.
عسگراوالدی :حالت سومش هم این است که دولت
ب��ه عنوان یک قیم غیرمجاز باش��د .اجازه بدهید که
بگویم همین جا است که ما با دولت و رئیس خانواده
که خود را قیم میداند مشکل داریم و قیومیت آن را
غیر مجاز میدانیم .دولت باید یک برادر خوب باشد و
هرگز نمیتواند پدر باشد .پدر به اعتقاد ما بخش اصلی
کشور است که دولت را آنجا مینشاند.
مفتح :این دو دید وجود دارد .ببینیم این دو رویکرد آیا
فقط در ذهن مدیران دولتی است یا در ذهن فعاالن
اقتصادی هم هست؟ االن در ذهن ما رسوب کرده که

دولت پدر خوب است.
عسگراوالدی :من به این اعتقاد ندارم بلکه میگویم
دولت یک برادر ناخلف ش��ده اس��ت .دولتهایی که
فعال هستند هرگز نه پدر خوب و نه مادرخرج خوبی
بودهاند بلکه یک ناظر خرج غیرمجاز بودهاند.
مفتح :عرض بنده این اس��ت که حتی فعاالن بخش
خصوصی ما وقتی باید و نباید به میان میآید دولت
را پدر میدانند و برای همین است که معتقدم ما به
یک رنسانس فرهنگی در مورد نقش دولت در اقتصاد
نیاز داریم.
عس�گراوالدی :علت همان قیومیت اس��ت اگر این
قیومیت برداش��ته ش��ود دیگر این انتظار را از دولت
ندارند.
مفتح :من مدیران دولتی بس��یاری سراغ دارم که به
ش��دت لیبرالتر از فعاالن اقصادی هستند و از سوی
دیگ��ر مدیران بخش خصوصی زیادی هم دیدهام که
نگاهشان به اقتصاد به شدت دولتیتر از دولتیها است.
در مورد سال آینده حتما باید با این رویکرد وارد مبارزه
با تحریم و تبیین اقتصاد مقاومتی شویم ،حتما باید
فعالیتهای بنگاهی و بینبنگاهی را در قالب اتحادیه و
تشکلها بیشتر کنیم .اتاق باید نقش محوری و رهبری
خود را در این زمینه داشته باشد که این قضیه بسیار
تحریمش��کن اس��ت و میتواند درجه آزادی اقتصاد
ما را تا حد زیادی باال ببرد و آس��یبپذیری آن را به
میزان قابل توجهی کاهش دهد .یکی از این بنگاهها
نظام بانکی کشور است که حتما باید آن را در اختیار
بگیرد.
میخواهم در پایان نتیجهگیریتان به این سوال
هم پاسخ دهید که چرا بخش دولتی نتوانست با
بخش خصوصی به توافق برس�د .چرا با اینکه به
لحاظ تفکر و دیدگاه این مسائل را قبول دارد به
تفاهم نرسیده است؟
مفتح :شاید به این دلیل باشد که ما پذیرفتهایم پدر

خوب کم اس��ت .این نکتهای اس��ت که شاید حتی
بخ��ش خصوصی ما هم آن را پذیرفته باش��د .اینکه
م��دام میگویند چرا دولت ف�لان کار را انجام نداده،
نشان میدهد قالب ذهنیای که شکل گرفته و ریشه
نزدیک به  84س��ال در اقتصاد کشور ما دارد خودش
مانع از شکلگیری نهادها میشود .به همین دلیل که
میبینیم وقتی قرار است انتقاد شود اسم آن «دولت»
میشود و وقتی قرار است پیشنهاد داده شود به عنوان
«پدر» از آن یاد میشود.
عسگراوالدی :نه این جمله اشتباه است؛ دولت ،پدر
نیست .یک قیم غیرمجاز ظالم است .من نمیتوانم این
را قبول کنم که دولت پدر است .دولت یک قیم است.
من دولت را تعیین میکنم و وقتی این دولت پشت
میز نشست دیگر پدر من نیست بلکه قیم من است.

ش�ما در این بحث فرمودید اشتغال اصل است و
تولید محور است ،در ادبیات صنعت دنیا تقریبا
همه جا پذیرفته شده ما اشتغال را با تولید صنعتی
حداقل نمیتوانیم توسعه دهیم یعنی میگویند
اشتغال را بخش خدمات ایجاد میکند؟
عسگراوالدی :نه اشتغال را بخش تولید ایجاد میکند.

چون کش��اورزی و خدمات هم جزء تولید محسوب
میشود .تولید ،تنها محدود به صنعت نیست؛ اشتغال
در تولید صنعتی خیلی گران تمام میش��ود .همین

که آب از چاه خارج میش��ود تولید است چون جزء
خدمات به حس��اب میآید .کشاورزی تولید است .ما
در بخش کشاورزی به راحتی  10میلیون نفر شاغل
داریم پس تولید است .منتها اشکال ما این است که
همانجا را هم خوب رس��یدگی نکردهایم .به قسمتی
رسیدیم که فرمودید چرا دولت ما نمیتواند با بخش
غیردولتی تفاهم داشته باشد .به نظرم باید اعتماد به
وجود بیاوریم .ما االن در  3محل این مشکل را داریم.
 3ق��وه محوری دولتی و مملکتی داریم .حتی این 3
ق��وه از اینکه بتوانند با یکدیگر بس��ازند و با هم کنار
بیایند هم ناتوان هس��تند .این سه قوه که حتما باید
با هم ،هممحور باشند؛ پس چرا با هم نمیسازند؟ از
همین جا برمیگردیم به قوه مجریه و قوه اقتصادی
غیردولتی و این س��ئوال را مطرح میکنم که ما چرا
با هم نمیتوانیم بس��ازیم؟ پاسخ من این است که ما
به دلیل اینکه ب��ه یکدیگر اعتماد نداریم دائما با هم
در اختالف هستیم .بخش خصوصی بر اتاق بازرگانی
تاکید میکند ،اما دولت برای اتاق ارزشی قائل نیست.
دولت شورای گفتوگو را کنار گذاشته و تعیین کرده
که چه کس��ی میتواند بیاید و چه کسی نمیتواند.
دلیل این کار چیست؟

بحث نبود اعتماد به بحث اخالق مربوط است یا
بحث سازوکار مقررات در میان است؟
عسگراوالدی :اخالق جای خود را دارد ،بحث سازوکار

مقررات در میان اس��ت؛ ما کشوری هستیم که باید
به مق��ررات اعتماد کنیم .اگر مقرراتی را که تصویب
ش��ده قبول داریم باید به آن عمل کنیم و اگر قبول
من بخش
نداریم باید تصویب را بشکنیم .فرض کنید ِ
خصوصی رفتهام با دولتی که میگویم پدر نیس��ت و
من اسمش را صراحتا قیم ناسالم میگذارم در موردی
با هم به تفاهم رس��یدهایم و امضا کردهایم اما دولت،
فردای همان روز همه اینها را منکر میش��ود .کجای
این پدر است؟ پدر آن است که بین هر  10فرزندش
س��ازش برقرار کند .اما پدری که میگوید من بچهها
را قبول ندارم که پدر نیس��ت .مثال ممکن است ما با
معاون رئیسجمهور در موردی به توافق رسیده باشیم
ولی اداره دارایی میگوید تشخیص من این است که
این صادرات نیس��ت .میگوییم نماینده شما که در
گمرک صادرات اس��ت تایید میکند ک��ه این مورد
مربوط به صادرات اس��ت اما اداره دارایی میگوید نه!
اگ��ر کاری را که من میگویم عمل نکنید ...این «اگر
عمل نکنید» یعنی ش��ما باید بروید مالیات سه برابر
بپردازید .من اینجا اس��ت که با دولت مش��کل دارم.
دول��ت باید اعتماد بین بخ��ش خصوصی و خودش
را توس��ط عواملی که در اتاق بازرگانی دارد به وجود
بیاورد .ما االن  20نفر در اتاق داریم که دولتی هستند
ولی چرا نمیتوانند این گره را باز کنند؟ شما میگویید
اتاقها باید محور باشند ،اتاقها توسط همین  20نفر
باید محور باشند .این  20نفر اینجا که هستند بیشتر
سکوت میکنند یا یک طوری حرف میزنند .اما وقتی
وارد دولت میشوند ،تسلیم بزرگترهایشان میشوند.
دول��ت معتقد اس��ت بخش خصوصی س��الم و قابل
اعتماد نیس��ت ،بخش خصوصی هم میگوید به من
فرصت بده که ثابت کنم قابل اعتماد هستم .این یکی
از اشکاالت ماست.

یکی از مواردی که آقای مفتح به آن اشاره کردند

این بود ک�ه همکاری بین بنگاهه�ای اقتصادی
میتواند نقش کلیدی بازی کند .به نظر ش�ما به
عنوان بخش خصوصی در شرایط فعلی امکان این
کار وجود دارد؟
عس�گراوالدی :ایشان هم در تکمیل گفتههایشان

اش��اره کردند که محوریت این کار باید به عهده اتاق
بازرگانی باشد.

آق�ای مفتح سالهاس�ت صحب�ت میکنند که
تشکلها باید محور باشند ،باید تشکلمحوری
باش�د اما هر چه به اتحادیهها و تش�کلها نگاه
میکنیم هنوز بخش خصوص�ی نمیتواند فعال
باشد.
عس�گراوالدی :چون ما در اتاق هم مش��کل داریم و

درواقع این ایرادی است که به اتاق وارد است .واقعیت
این است که اتاق بازگانی ،متاسفانه بخش خصوصی را
به عنوان شاگرد قبول دارد و نه به عنوان همکار .اتاق
بازرگانی ،با تشکلها مشورت نمیکند بلکه کاری که
میخواهد انجام شود را دیکته میکند و بعد تشکل
هم انجام نمیدهد .مثال االن شیوهنامهای تهیه شده
که میگوید شمایی که میخواهید رئیس اتاق فالن
جا بش��وی ،بیشتر از دو س��ال حق ندارید اما من که
میخواهم رئیس اتاق ایالم ش��وم  40سال میتوانم.
خب باید پرس��ید چرا؟ نیامده با این اتاق مش��ترک
مشورت کند و در مورد دلیل این تصمیم هم چیزی
نگفته اس��ت .پس ما ب��ا اتاق هم ای��ن اختالفها را
داریم.

از بح�ث اتاق خارج ش�ویم .چرا خود بخشهای
خصوصی نمیتوانند با هم کار کنند؟
عسگراوالدی :جایی باید این هماهنگیها به هم وصل

شود ،اما اتاق فرصت این کار را ندارد و بیشتر به امور
خودش میپردازد .به بخش خصوصی دس��تور داده
ش��ده که از میزان فروشش یک در هزار به اتاق داده
شود که این غلط است و همه هم ناراضی هستند .االن
که شرایط اقتصاد فلجکننده است چرا باید این پول به
اتاق داده ش��ود؟ مثال االن اگر اتاق تهران  50میلیارد
تومان پول داشته باشد میخواهد این پول را چه کند؟
چرا این پول را از مردم میگیرند و بعد با کسانی که
این پول را به اتاق دادهاند مشورت نمیکنند؟ حرف و
تصمیمات هیات مدیرهای که در اتاق هستند که وحی
منزل نیس��ت .من معتقدم اتاق تهران با تشکلهای
ذیربط خودش باید مشورت کند.
اگر این مس�ائل حل ش�ود هماهنگیهای الزم
ایجاد میشود؟
عسگراوالدی :البته .اگر من بدانم اتاق منافع صنفی

من را هم در س��ایه توس��عه م��ن میخواهد و فقط
نمیخواهد کار خودش درصدر باشد این هماهنگیها
ایجاد میشود .این سکو ابدی نیست و امروز به دست
آمده و چهار سال دیگر هم از دست میرود.

به نظر خودتان شما خیلی خوشبینانه به بحثها
نگاهنمیکنید؟
عسگراوالدی :من معتقدم این نگاه امیدوارانه است.
واقع بینانه ممکن است باشد؟
مفت�ح :اتفاقا فرق خوشبینانه و امیدوار در واقع بینی

اس��ت .فرد امیدوار کسی است که به واقعیتها نگاه
میکند و به دید مثبت میرسد .خوشبین کسی است
که برای خودش یک ذهنی��ت را تصور میکند .من
بر این نکته تاکی��د دارم هیچ چیزی فی حد ذاته نه
فرصت اس��ت و نه تهديد .نمیخواهم حرف سیاسی
بزنم اما مل��ت ما به راحتی توانس��ته تحریمها را به
فرصت تبدیل کند و باز هم میتوانیم .ما در ش��رايط
تحریم از  2010س��رمایهگذاری خارجیمان افزایش
پیدا کرده اس��ت .این نش��ان میدهد که فقط من و
آقای عس��گراوالدی به عنوان دو فرد متعصب نسبت
به انقالب نیستیم که این نگاه را داریم.

سياس�تگذاريهاي اقتصادي دولت ظرف یک
س�ال گذش�ته چقدر در راس�تای تبدیل کردن
تهدیدها به فرصت بوده است؟
عس�گراوالدی :من نمیخواهم بگویم سعی خود را

نکرده اما به دلیل دیگری توفيق نداشته است.
مفتح :برای عبور از این گردنه دولت چه کرده؟ برای
مدیریت ارز چه کاری انجام داده؟ من اگر فرصت شود
برای شما بعدا این مسائل را توضیح میدهم .در اين
شرايط سخت زيرساختهايي بنيان گذاشته شده كه
هيچگاه نبوده اند .نکته دیگری که اینجا الزم میدانم
اشارهای به آن داشته باشم این است که به میزانی که
نقش تشکلها در اقتصاد بیشتر میشود اقتصاد از نقش
پدر یا همان قیم دور میشود ،به یک بلوغ که میرسد
نقش تشکلها کم میشود و بنگاهها فعال میشوند.
اما در صورت عکس آن نقش بنگاهها کم میش��ود و
نقش تشکلها افزایش مییابد .پس باید تشکلها به
بلوغ برسند .دردلهایی که آقای عسگراوالدی هم از

عسگراوالدی :اتاق
بازگانی،متاسفانه
بخشخصوصی
را به عنوان شاگرد
قبول دارد و نه
به عنوان همکار.
اتاق بازرگانی ،با
شما مرتبا در اظهار نظرهای قبلی خود بر اینکه
تشکلهامشورت
اقتصاد ما سياسي است تاکید کرده اید ،آيا امكان
نمیکند بلکه کاری
دارد با شرايط ما اقتصاد ،سياسي نباشد؟
عسگراوالدي :من دو سال قبل به صراحت پيشنهاد که میخواهد
دادم كه حاضرم با كمك آقاي نهاونديان اتاق ايران -انجام شود را
آمريكا را راهاندازي كنم.
دیکته میکند و بعد
سئوال من این بود که در شرایط فعلی کشور ما
تشکل هم انجام
اساسا سياست را ميتوان از اقتصاد جدا كرد؟
عس�گراوالدي :اقتصاد نبايد دستور سياسي داشته نمیدهد
باش��د .دولت فدرال آلمان به سياست خط ميدهد.
االن ن��رخ ارز هر روز توس��ط يك نه��اد دولتي اعالم
ميشود كه اشتباه است.

نظ�ر ش�ما اي�ن اس�ت ك�ه دول�ت باي�د يك
سياستگذاري كلي انجام دهد؟
عسگراوالدي :ما در حال حاضر  1300بشکه در روز

صادرات نفت داريم .اين ارز را دولت بايد رهبري كند و
خط بدهد اما دخالتي در آن نداشته باشد .چه شد كه
ما مركز مديريت را درست كرديم؟ قرار شد  14درصد
ارز نفت 20 ،درصد ارز صندوق ذخيره و  20درصد از
پتروشيمي را بياوريم .پتروشيمي كه زيردست دولت
است اين قضيه را قبول نكرد .اگر اين اتفاق ميافتاد
اتاق بازرگاني موفق شده بود.
ب�ا اينكه خود دولت ب�ا زيرمجموعه خودش هم
نميتواند مقابله كند چه انتظاري داريد؟
عس�گراوالدي :چون پتروشيمي قبول نميكند كه

دالر را ارزانت��ر بفروش��د .من اولين نف��ري بودم در
ات��اق كه به ارز با ن��رخ  1226اعتراض كردم .اين كار
كارشناسي علمي و دانشگاهي نداشت و فقط دستور
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ناامیدی را از خودش دور کند .بخش خصوصی بداند
که ماندگار است و دولتها رفتنی هستند و به همین
خاطر باید برنامهریزی درازمدت برای خودش داشته
باشد و باید به این قضیه بپردازد که بنگاههایش را برای
نسل بعدی حفظ کند.

مدیریت خوب دور بزنیم .تحریم یعنی من که 100
میلیارد دالر مبادالت داشتهام االن این میزان به 50
میلیارد برسد اما اینطور نبود و نیست .تحریم حجم
مب��ادالت م��ا را پایین نیاورده بلکه تس��هیالت ما را
محدود کرده و تسهیالت را با مدیریت خوب میتوانیم
جب��ران کنیم .من ک��ه  70 ،60میلی��ارد دالر برای
کشورم واردات داش��تهام و  20میلیارد دالر صادرات
که االن این میزان به  40میلیارد دالر رس��یده است
و این یعنی تحریم اثری نداشته است .شما نگاه کنید
دو ماه قبل صادرات نفت ما به  800هزار بش��که در
روز رس��ید .با مدیریت درست توانستیم این میزان را
به  1300هزار بش��که در روز برسانیم .من معتقدم با
همان مدیریت میتوانیم این میزان را باالتر هم ببریم
پس تحریم بر ما اثری نداشته است .اسرائیلی که در
باالی لوح تحریم است برای پاالیشگاههایش به نفت
ما نیاز دارد و بدون آن نمیتواند زندگی کند .پس در
این میان واسطههای فروش را باید تقویت کنیم .وزرا
مدیران درجه یک و معاونی��ن وزرا مدیران درجه دو
هستند .به مدیران درجه دو بها بدهیم .امروز این دو
مدیر با هم مشورت نمیکنند.

نگر
آینده

ب�ه جز ای�ن برای بخ�ش خصوصی چ�ه توصی ه
دیگری دارید؟
عسگراوالدی :اول اینکه به بخش خصوصی میگویم

در ش�رایط تحری�م ب�رای س�ال آین�ده چ�ه
پیشبینیایدارید؟
عس�گراوالدی :ما تحریم را به راحتی توانس��تیم با

اتاق گفتند در يك بخش خصوصي اس��ت .در اينكه
تش��كلها نقش جدی در اقتصاد ندارند دولت مقصر
اس��ت ،همانطور که به کارمند خود اجازه خطا داده
به تش��کل هم باید اجازه خط��ا و آزمايش بدهد .اما
تشکلها در همافزاییهاست که نقششان در اقتصاد
بیشتر میشود .اتاق بازرگانی نباید تبدیل به وزارتخانه
و ارگان شود که اداره خودش مسئله روزش بشود.
عسگراوالدي :طبق صحبت ایشان اتاق به این سمت
میرود.
مفتح :توصی��ه جدی من به عنوان یک��ی از راههای
جدی تحریمشکنی این است :تقویت تشکلها ،ارتباط
ارگانیک برای ایجاد بسترهای همكاري براي همافزايي
حتما درجه آزادي اقتصاد ما را بيشتر ميكند و حتما
باعث تحريمشكني و خروج ما از اين زمينه ميشود.
باالخره دش��من مثل بازي شطرنج مهرههاي خود را
حركت ميدهد و ما هم بايد مهرههاي خود را حركت
دهيم .قطعا اقتصاد تشكلمحور يك دوره بلوغ را طي
ميكند .در مورد بازرس��ي و نظارت اصناف زماني كه
تشكل ايجاد ش��د خود اصناف پيش��نهاد دادند كه
مسئوليت به آنها سپرده شود و دولت به این پیشنهاد
اعتماد کرد و پذيرفت و يك معاونت وزير حذف شد.
عسگراوالدي :نتيجهاش هم بهتر بود.
مفتح :االن كسي نيست كه بگويد اين كار بدي بوده
و ما از نقش پ��دري دولت فاصله گرفتيم .اين اتفاق
ميتواند همه جا تكرار شود.
عسگراوالدي :ظرف دو ماه اخير با مديريت غيرخوبي
كه من به آن منتقدم چرا ارز  50درصد گرانتر شد؟
قطعا سوءمديريت بوده است.
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سياسي بود كه به نتيجه نميرسيديم .اگر نرخ ارز را از
همان  10سال پیش به تناسب افزایش تورم باال برده
بودیم ،امروز گرفتاریهای فعلی را نداشتیم .تورم ،نرخ
بهره ،نرخ وامها و ...همه دستوري است .االن این تورم
لجام گس��یخته را داریم .با مردم هم صادق نیستیم.
باالخره چه کسی باید نرخ واقعی تورم را اعالم کند؟
این کار باید توس��ط اداره آمار یا بانک مرکزی انجام
شود یا توس��ط یک نهادی به وسیله رییس جمهور
انجام ش��ود؟ آن نهادی که کنار رییس جمهور قرار
گرفته اصال درکی از اقتصاد و تورم ندارد و برای همین
هم دستوری میزان تورم را اعالم میکند.

شما فرض ميكنيد كه ميتوان در شرایط فعلی
اقتصادغيرسياسيداشتهباشیم؟
عس�گراوالدي :بله به راحتي .اگر ما صادقانه وضعیت

مفتح :اینکه مدام
میگویندچرا
دولت فالن کار را
انجام نداده ،نشان
میدهد قالب
ذهنیای که شکل
گرفته و ریشه
نزدیک به  84سال
در اقتصاد کشور
ما دارد خودش
مانع از شکلگیری
نهادهامیشود.
به همین دلیل که
میبینیم وقتی قرار
است انتقاد شود
اسم آن «دولت»
میشود و وقتی
قرار است پیشنهاد
داده شود به عنوان
«پدر» از آن یاد
میشود
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اقتص��ادی و میزان تورم را با مردم مطرح کردیم حتما
مردم خودش��ان را آماده خواهند کرد .مگر غیر از این
است که هشت سال جنگ را همین مردم اداره کردند؟
آمارهاي دنيا نشان ميدهد در سال هزار ميليارد دالر از
منازل مردم كاال به جبههها بردهايم .اما االن باور کنید
که این کارها برای مردم خیلی سخت خواهد بود .خدا
نکند چیزی پیش بیای��د .االن این وضعیتی که ما در
مورد حقوق بگیرها داریم؛ تمام افرادي كه درآمدشان
زير 500هزار تومان اس��ت با مش��كل مواجه هستند
چون نميتوانند با تورم مقابله كنند .چرا نتوانستهايم
تورم را مهار كنيم؟ درس��ت است كه تحريم اثر داشته
اما ما كه صادراتمان دوبرابر شده و توليدمان كم نشده
است .اشتغالمان كم شده چون به جاي توليد از خارج
كاال وارد کردهای��م .بايد كاري كنيم كه عوامل خارجي
به كش��ور ما بيايند تا ارز خرج كنند نه اينكه ما برويم
و ب��ه ناچار پول خرج كني��م .زماني كه آقاي كاظمپور
اردبيلي وزير بود اين نكته را به ايش��ان يادآوري كردم
كه خارجيها را مجبور كنيم كه براي خريد به كشور ما
بيايند .وقتی آنها به کشور ما بیایند ،مجبورند برای اینکه
دست خالی برنگردند از ما خرید کنند و برای گذراندن
سفرش��ان در کش��ور ما هم ارز وارد ایران میکنند اما
اگر ما به کش��ورهای دیگر برویم همین روند معکوس
میشود و ارز از کشور خارج میکنیم.

براي بخش خصوصي در سال آينده چه رهنمودي
داريد؟
عسگراوالدي:صحبتهايآقايمفتحراتاييدميكنم.

بايد بين تش��كلها و اتاق انس��جام به وجود بياوريم.
وقتي از بخش خصوصي دعوت ميكنند و فقط يك
نفر به عنوان متكلم وحده صحبت ميكند اين درست
نيست چون دردي از ما دوا نميشود .هر دو ماه يك
بار تش��كلها در اتاق دور هم جمع ميش��وند .به هر
كدام دو دقيقه زمان داده ميش��ود كه مشكالتشان
را بگويند اما اينها فايده ندارد چون بخش خصوصي
را وارد بازي نميكنند .بخش خصوصي به ش��رطي
كه با آن مشورت شود میتواند نظر كارشناساني كه
در بدنه دولت هس��تند و دستوري عمل ميكنند را
تصحیح و تعدیل کند .اگر كارشناس واقعي باشد ايراد
كار را ب��ه مافوقش گزارش ميدهد .در پایان هم باید
بگویم که تعزيرات هيچگاه جوابگو نيست .كااليي كه
با قيمت پايين توليد ميش��ود به مرور و با واسطهها
قيمت باالتري پيدا ميكند و بعد هم تقلبي آن وارد
بازار ميشود.

هم خوب ،هم بد
وضعیت بورس تهران در سال  1391و پیشبینی بورس
در سال  1392از نگاه آمار

مهدی شبانی
مدیرعاملکارگزاری
فیروزهآسیا

ش�اخص کل بورس تهران در انتهای بهمن ماه  1391به  38739واحد رس�ید که نش�ان
دهنده رش�د  49/5درصدی از ابتدای سال جاری است .اما آنچه بیش از این رشد شایان
توجه است نوسانات شاخص در طول سال است که در نمودار زیر مشخص است .همان طور
که قابل مش�اهده است ،شاخص کل پس از رشد حدود  8درصدی در فروردین ماه ،روند
کاهشی مالیمی را تا اواخر مرداد ماه تجربه کرد ولی پس از آن با یک روند افزایشی سریع،
رشدی حدود  25درصدی را در کمتر از  40روز تجربه نمود .پس از یک دوره کوتاه رشد در
ابتدای آبان ماه و سپس روند خنثی در بقیه این ماه ،روند افزایشی مجدد شاخص کل در
آذر ماه آغاز شد و در این ماه رشدی  23درصدی را تجربه نمود .پس از آن روند شاخص
با نوساناتی همراه بود ولی در دو ماه آخر دوره مورد بررسی تقریبا روند تعادلی را تجربه
نمود .نکته مهم در مورد روند شاخص در یازده ماه مورد بررسی ،اثرپذیری قابل توجه آن
از نوسانات نرخ ارز است که در ادامه در مورد آن بحث خواهیم نمود.

مهمترین عامل اثرگذار بر بورس تهران در س��ال ،91
نوسانات قابل توجه نرخ برابری ریال در برابر ارزهای خارجی
بود .روند کاهش ارزش پول ملی که از مهر ماه  1390آغاز
شده بود و موجب افزایش نرخ دالر تا حدود  18000ریال
در اوائل س��ال  1391ش��د ،موجب شد تا بانک مرکزی با
هدف کنترل نقدینگی و مدیریت این نوس��انات ،سیاست
پیش فروش س��که را در دستور کار قرار دهد که هرچند
در ابتدا چندان مورد توجه فعاالن بازار سرمایه نبود ولی با
افزایش قیمت دالر در بازار و همزمان رشد قیمت جهانی
طال و چشمانداز افزایش قیمت سکه ،برخی از فعاالن بازار
بخشی از منابع خود را به آن سمت هدایت نمودند .همزمان
با این تحوالت ،مذاکرات مقامات کشورمان و گروه  5+1در
نیمه اول س��ال  1391در استانبول ،بغداد و مسکو نیز در
جری��ان بود که در این دوره ب��ازار روندی خنثی را تجربه
نمود چرا که فعاالن بازار در انتظار مش��خص شدن نتایج
مذاکرات و تصمیم گیری در مورد ورود منابع بیش��تر به
بازار بودند .با توقف مذاکرات روند نزولی بازار شکل گرفت و
بخشی از فعاالن بازار در جستجوی فرصتهای مناسبتر
سرمایهگذاری ،بخشی از منابع خود را از بازار سرمایه خارج
نمودند .با شکلگیری مجدد روند صعودی در قیمت دالر
در مرداد ماه ،توجه فعاالن بازار به اثرات اهرمی قابل توجه
افزایش نرخ ارز بر درآمدهای آن دسته از شرکتهایی که
محصوالت خود را صادر میکنند ،جلب شد .بدینترتیب
روند صعودی در بازار با افزایش قابل توجه قیمت س��هام
ش��رکتهای پتروشیمی ،معدنی و فلزی شکل گرفت .در
این مقطع افزایش قیمت فروش محصوالت ش��رکتهای
تولیدکنن��ده این گ��روه از کاالها در بورس کاال را ش��اهد
بودیم .همچنین ش��رکتها در صورته��ای مالی خود نرخ
تسعیر ارزهای حاصل از صادرات محصوالت خود را معادل
قیمتهای اتاق مبادالت – که تازه ش��کل گرفته بود -در
نظر گرفتند که موجب تعدیل سود آنها شد و روند افزایشی
مجدد قیمت در آذر ماه را شکل داد .پس از برقراری تعادل
در بازار ارز و شکل گیری اتاق مبادالت ارزی ،که تا حدود
زیادی موجب کنترل نوسانات نرخ ارز شد ،نوسانات قیمت
سهام ش��رکتهای صادرکننده نیز به شکل متعادلتری
درآمد که در قسمت پایانی نمودار مشخص است .با نگاهی

به شاخص صنایع در بورس میتوان به وضوح مشاهده کرد
که افزایش ش��اخص کل به دلیل افزایش قیمت سهام آن
دسته از شرکتهایی بوده است که درآمدهایشان با افزایش
قیمت دالر رشد داشته است .جدول صفحه مقابل وضعیت
ش��اخص صنایع منتخب ب��ورس در دوره مورد بررس��ی
را نش��ان میدهد .ارزش ب��ازار بورس در انتهای بهمن ماه
 1391به  1745تریلیون ریال رسید .ارزش بازار در انتهای
س��ال  1282 1390تریلیون ریال بود که رش��دی 36/1
درصدی داش��ته است .با توجه به اینکه ارزش اسمی بازار
(جمع ارزش اسمی س��هام پذیرفته در بورس) از  434به
 500تریلیون ریال در انتهای بهمن ماه رسیده است ،شاهد
هستیم که نسبت ارزش بازار به ارزش اسمی از  2/9به 3/5
واحد افزایش یافته است که نشان دهنده رشد قیمتها در
بازار است .نکته قابل توجه دیگر اینکه نسبت  P/Eبازار که
در انتهای س��ال  1390معادل  6/05بوده است ،در انتهای
بهمن ماه به  5/63کاهش یافته است .این امر نشان دهنده
این است که افزایش متوسط قیمت سهام در بازار کمتر از
افزایش سود شرکتها بوده است.
از ارزش  1745تریلی��ون ریال��ی ب��ازار ،صنعت فلزات
اساسی با ارزش بازاری معادل  367تریلیون دالر بزرگترین
گروه س��هام در بازار میباشد .سهم این گروه از کل ارزش
بازار بورس معادل  21درصد بوده است .شرکت ملی صنایع
مس ایران که در این گروه طبقهبندی میش��ود با ارزش
بازاری معادل یک سوم ارزش بازار صنعت فلزات اساسی به
عنوان بزرگترین شرکت بورس تهران از نظر ارزش بازار قرار
داش��ته است .پس از فلزات اساسی ،دو صنعت محصوالت
ش��یمیایی و اس��تخراج کانههای فلزی به ترتیب با ارزش
بازاری معادل  231و  203تریلیون ریال در رتبههای بعدی
از این نظر قرار داش��تهاند .ارزش بازار این س��ه صنعت در
انته��ای بهمن ماه  1391معادل  45/9درصد از کل ارزش
بازار بورس تهران را تشکیل داده است.
در س��ال  1391تنها سهام س��ه شرکت پاالیش نفت
بندرعباس ،بیمه ملت و سرمایه گذاری خوارزمی در بورس
ته��ران مورد پذیرش قرار گرف��ت و عرضه اولیه آنها انجام
شد.همچنین اوراق مشارکت ش��رکت سایپا و شهرداری
ش��یراز نیز برای اولین بار در این س��ال م��ورد پذیرش و

دادوستد قرار گرفت .اما در فرابورس ایران تعداد 18شرکت
در بازاره��ای اول و دوم و  66ش��رکت در ب��ازار پایه مورد
پذیرش قرار گرفتند ک��ه از جمله مهمترین آنها میتوان
به ش��رکتهای پاالیش نفت تهران ،ش��یراز و الوان ،نفت
پاس��ارگاد ،نفت ایرانول ،تامین م��واد اولیه فوالد صبانور و
شمال شرق شاهرود اشاره کرد.
بازار سرمایه در سال 1391

وضعیت شاخص صنایع منتخب بورس
شاخص

 30بهمن 91

 28اسفند 90

تغییر(درصد)

فرآوردههای نفتی ،کک و سوخت هستهای

149107

51773

188

فلزات اساسی

29915

16377

82/7

استخراج کانههای فلزی

12967

5762

125

الستیک و پالستیک

4631

2629

76/2

شرکتهای چند رشتهای صنعتی

3751

2325

61/3

محصوالتشیمیایی

2643

1274

107/4

بیمه

1581

1638

()3/5

مواد و محصوالت دارویی

1325

1368

()3/2

کاشی و سرامیک

689

800

()13/9

بانکداری

282

297

()4/8

خودرو و ساخت قطعات

39744

60598

()34/4
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به نظر میرس��د توجه بازار به نوس��انات ن��رخ ارز در
تصمیمگیری در مورد خرید س��هام شرکتها در ماههای
ج��اری بی��ش از حد بوده اس��ت و این امر موجب ش��ده
مباحثی چون اثرات منفی افزایش نرخ ارز بر شرکتهایی
که از تسهیالت ارزی برای اجرای طرحهای توسعه استفاده
نمودهاند یا قیمتگذاری مواد اولیه آنها بر مبنای قیمتهای
جهانی اس��ت ،چندان مورد توجه ق��رار نگیرد .هرچند با
فروکش کردن هیجانات بازار در یکی دو ماه آخر دوره مورد
بررسی ،به مرور این مباحث نیز به گزارشات تحلیلی فعاالن
بازار راه یافته اس��ت .به عالوه ابهامات مربوط به اجرای فاز
دوم هدفمندی یارانهها و نیز اصالحات در قوانین و مقررات
مربوط به مالیاتها نیز از جمله مواردی است که وضعیت
سال آتی ش��رکتها را با ابهاماتی همراه ساخته و همین
امر موجب ش��ده است که بازار در دی و بهمن ماه روندی
تعادلی داش��ته باش��د .نکته مهم دیگری که چندان مورد
توجه فعاالن بازار قرار نگرفته وضعیت نقدینگی شرکتهای
صادرکننده است .در حال حاضر شرکتهای صادرکننده
به ویژه ش��رکتهای پتروش��یمی محصوالت خ��ود را به
کشورهای مقصد صادر میکنند ولی به دلیل تحریمهای
بانکی وضع ش��ده بر اقتصاد کش��ور ،تنها بخش کوچکی
از مناب��ع حاصل از فروش محصوالت خود را وارد کش��ور
میکنند .درواقع علیرغم ثبت درآمدهای فروش و تسعیر
آن براساس نرخ ارز اتاق مبادالت یا بعضا نرخ بازار آزاد در
صورتهای مالی شرکتها ،بخش عمده این عملیات تنها
یک ثبت حسابداری است و وجه نقدی در شرکتها جاری
نمیش��ود .تداوم این وضعیت میتواند در آینده شرکتها
را با مش��کالت ج��دی نقدینگی مواجه س��اخته و تداوم
فعالیت آنها با ظرفیتهای کنون��ی را با تردیدهای جدی
مواجه سازد .سرایت مشکالت صنایع مشکل دار به صنایع
باالدستی از دیگر مواردی است که چندان مورد توجه بازار
قرار نگرفته اس��ت .به عنوان مثال صنعت خودرو به دلیل
مشکالت جدی نقدینگی و نیز مشکالت مربوط به تامین
بخشی از قطعات وارداتی با کاهش قابل توجه تولید مواجه
ش��ده و بعضا در س��ال جاری با زیان مواجه شدند که در
صورتهای مالی منعکس شده آنها به بورس منعکس شده
است .در صورت تداوم این وضعیت آن بخش از صنایع که
محصوالت خود را به صنعت خودرو میفروشند نیز بخشی
از فروش خود را از دست خواهند داد و با کاهش درآمدها و
کاهش سودآوری مواجه خواهند شد .البته اغلب شرکتها
در گزارشات منعکس شده به بازار در مورد پیشبینی سال
آینده خود رعایت احتیاط را در این مورد و نیز در مورد نرخ
تسعیر ارز انجام دادهاند.

و نتایج مذاکرات -5 /نوسانات نرخ ارز
تحوالتی چ��ون افزایش قیمت حامله��ای انرژی در
راستای فاز دوم هدفمندی ،افزایش بهره مالکانه معادن و
افزایش قیمت خوراک شرکتهای پتروشیمی میتوانند اثر
منفی بر وضعیت شرکتها و بازار سهام داشته باشند .افزایش
نرخ ارز و کاهش احتمالی تحریمها میتواند موجب افزایش
قیمتها در بازار سهام باشد .در مورد سیاستهای اقتصادی
دولت جدید نیز به دلیل نامشخص بودن آن نمیتوان در
حال حاضر اظهار نظر نمود .در مورد صنایع پیشرو به نظر
میرسد فلزات اساسی و استخراج کانههای فلزی همچنان
صنایع برتر بازار باش��ند .صنایعی ک��ه با افزایش احتمالی
نرخ ارز مرجع با افزایش درآمد مواجه خواهند ش��د ،دیگر
گزینههای احتمالی رشد در سال آتی خواهند بود که از آن
جمله میتوان به صنایع پاالیشگاهی ،برخی از شرکتهای
پیمان��کاری و تولیدکنندگان ذغال س��نگ اش��اره نمود.
همچنین صنایعی که در سال  91کاهش قابل توجهی را
تجربه نمودهاند در صورت بهبود وضعیت عملیاتی میتوانند
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به نظر میرسد عوامل موثر بر بازار در سال آتی را بتوان
در چند دس��ته زیر طبقهبندی نمود-1 :انتخابات ریاست
جمهوری و چشمانداز سیاستهای اقتصادی دولت جدید/
-2نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی-3 /تغییرات احتمالی در
قانون مالیاتها که با هدف متنوع کردن درآمدها از سوی
دولت در حال پیگیری است-4 /.تحوالت پرونده هستهای

گزینههای مناسب سرمایهگذاری در سال آتی باشند که از
آن میان میتوان به صنعت خودرو و بانکداری اشاره نمود.
صنعت سیمان نیز با توجه به طرحهای توسعهای اجرا شده
در سالهای گذشته و مازاد تولید با توجه به امکان صادرات
محصول به کشورهای همسایه از جمله صنایع مستعد رشد
هس��تند .نکته آخر اینکه افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش
پول ملی هرچند اثرات منفی بر اقتصاد کش��ور داش��ته و
دارد که بررس��ی آنها در این مجال نمیگنجد ولی قدرت
رقاب��ت محصوالت داخلی در بازاره��ای جهانی را افزایش
میدهد .این امر در س��ال جاری به طور مشخص رخ داده
و صادرات اغلب ش��رکتهای بورسی افزایش داشته است
و حتی برخی از ش��رکتهایی که پیش از این صادرکننده
محصوالت نبودهان��د ،وارد این بخش از بازار ش��دهاند .در
صورت سیاس��تگذاری صحیح در این زمین��ه میتوان از
پتانس��یل صنایعی همچون سیمان و مواد غذایی و حتی
صنعت خودرو در این زمینه اس��تفاده نمود و این صنایع
میتوانند از جمله صنایع پیشرو سالهای آتی باشند.

37

آیندهنگریهای اقتصادی

اجالس داووس

متفکران و پیشگویان جهان
در اجالس داووس
آینده را چگونه دیدند؟

آیندهنگریهای داووس

نگر
آینده
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اوایل هر سال میالدی گروهی از نخبگان سیاسی
و اقتصادی دنیا در داووس س�وئیس جمع میشوند و
به مذاکره ،مباحثه و سخنرانی میپردازند .خوشبختانه
س�خنرانیهای داووس  -ب�ر خلاف مذاک�رات آن -
محرمانه نیس�ت و برای عموم منتش�ر میشود و این
یعن�ی داووس عمال یک�ی از بهترین نق�اط دنیا برای
یافتن پیشبینیه�ای افراد متخص�ص در حوزههای
اقتص�اد و سیاس�ت به حس�اب میآید .ب�ا اینکه در
تاریخ داووس پیشبینیهای اشتباه هم کم نبوده ،اما
نگاهی به پیشبینیهای مهم هر س�ال میتواند به ما
در تصمیمگیریه�ای اقتصادیم�ان کمک کند .حاال
فرصتی است چند دقیقهای بحثهای بیپایان درباره
ی�ورو و بدهیهای دولتیه�ای اروپای�ی و امریکایی
را فرام�وش کنی�د .کم�ی ه�م ب�ه آین�ده بپردازیم.
گردهماییهای س�االنه مجمع جهان�ی اقتصاد که در
داووس برگزار میش�ود همیش�ه ویترین جدیدترین
پژوهشها ،روندها و ایده بوده است و شرکتکنندگان
نخبه آن سالهاست که بیترس و واهمه به پیشبینی
روندهای آتی میپردازند .اگر چه در طول این سالها
وقایع مهم�ی بودهاند ک�ه در داووس اصال پیشبینی
نشدهاند  -مثل بهار عربی  -اما پیشبینیهای داووس
اهمیت خود را از دست ندادهاند.

پیشبینیهای داووس همیشه درست نیست

اندرو راس سارکین
تحلیلگرارشد
نیویورکتایمز

در داووس
پیشبینیهای
درست مشهوری
هم انجام شده
است .نوریل
روبینیاقتصاددان
و استاد دانشگاه
ایرانیاالصل
ساکننیویورک
که حاال به عنوان
«دکتربدشگون»
معروف است در
سال ۲۰۰۷در
داووس گفت:
«ریسک آغاز نوعی
بحران روز به روز
افزایشمیيابد».
البته همان موقع او
را به خاطر منفی
بافی مورد انتقاد
قرار دادند

نگر
آینده
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امس��ال هم طبق روال س��الهای گذش��ته ،تعداد متنابهی چند ماه پس از سفر به داووس در پیشبینیاش تجدیدنظر جالب اینجاست که او یک سال بعد از پیشبینیاش دفاع کرد
و گفت« :پیشبینی من در سه فصل اول سال گذشته درست
پیشبینی در مجمع جهانی اقتصاد انجام شد و عده زیادی کرد و به مشتریانش گفت اوراق سهام خود را بفروشند).
در این میان تصمیم گی��ران مجمع جهانی اقتصاد هم بود .من یک فصل اشتباه کردم ».البته نباید از حق بگذیریم
از عالقمن��دان به اقتصاد و سیاس��ت دنیا این آیندهنگریها
را با اش��تیاق دنبال کردن��د .اما بهتر اس��ت موقع خواندن گافهای آین��ده نگران��های میدهند .در س��ال ۲۰۰۱آنها که در داووس پیشبینیهای درست مشهوری هم انجام شده
پیشبینیهای داووس احتیاط به خرج دهید .درست است گروهی از مدیرعامالن ش��رکتها را گرد هم جمع کردند تا است .نوریل روبینی اقتصاددان و استاد دانشگاه ایرانیاالصل
که تعدادی از بزرگترین نامهای سیاس��ت و اقتصاد دنیا هر به عنوان متخصص در مورد «ش��کل و شمایل شرکتهای ساکن نیویورک که حاال به عنوان «دکتر بدشگون» معروف
سال میهمان داووس برفخیز میشوند ،اما شاید ندانید که قرن بیستویک» سخنرانی و بحث کنند .در میان آنها کن اس��ت در س��ال ۲۰۰۷در داووس گفت« :ریسک آغاز نوعی
پیشبینی و تحلیل موضوعات روز دنیا دغدغه اصلی خیلی از لی ،مدیرعامل شرکت انرون ،کارلتون اس فیورینا مدیرعامل بحران روز به روز افزایش میيابد ».البته همان موقع او را به
آنها نیست .گروهی از آنها فقط در داووس جمع میشوند تا هیولت پاکارد و دیوید اچ کومانسکی مدیرعامل موسسه مالی خاط��ر منفی بافی مورد انتقاد قرار دادند و مایکل لوییس از
مریل لینچ حضور داشتند .احتماال خبر دارید که چه بر سر شبکه بلومبرگ نوشت :این اساتید دانشگاه فقط نکات منفی
مذاکره کنند و تجارت انجام دهند.
به هر حال در داووس بحثهای آینده نگرانه و حساسیت این افراد و شرکتهای آنها آمد .اولی پیش از رفتن به زندان را میبینند .عنوان مقال��ه او این بود« :داووس برای بزدلها،
زای فراوانی در حوزههای اقتصاد ،سیاست و تکنولوژی انجام به خاطر فساد مالی مرد ،دومی چنان وجهه شرکتش را نابود کودنها و شکاکان بیهوده گو است».
روبینی در آن زمان بحرانی شدن بازار مسکن امریکا را -
میشود و اگر فکر میکنید میتوانید با خواندن آنها از خرد کرد که پس از اخراج آنتی استیوجابز لقب گرفت و سومی هم
جمعی گروهی نخبه بهره بگیرید کمی اشتباه میکنید .عقل پس از ضرری هنگفت مجبور شد شرکتش را به بنک آو امریکا که زمینه ساز بحران اقتصاد جهان شد  -درست پیشبینی
حکم میکند که به خاطر اعتبار پیشبینی کنندهها درباره بفروشد .و بعد ،در داووس  ،۲۰۰۸یعنی حدود ۸ماه پیش از کرده بود ،اما آیا او عظمت این بحران را حدس زده بود؟ نه.
پیشبینیهای داووس جدیتر فک��ر کنیم ،اما با اطمینان سقوط برادران لیمن  -یکی از بزرگترین بانکهای امریکا  -و حتا او هم نمیدانست که جهان درگیر چه بحرانی میشود.
میت��وان گفت تعداد پیشبینیهای معروف اش��تباهی که پس از آن آغاز رکود اقتصاد دنیا ،فکر میکنید فرد برگستن جالب اینجاس��ت که او سال گذشته در داووس باز هم نقش
تحلیلگر مشهور و رئیس موسسه تحقیقاتی اقتصاد بینالملل دکتر بدشگون را بازی کرد و پیشبینی کرد که اقتصاد یونان
داووس انجام شده بیشتر از پیشبینیهای درست آن است.
مثاله��ای فراوانی میتوان��م بزنم ،آن ه��م از آدمهای در واشنگتن ،درباره اوضاع اقتصاد چه گفت؟ او گفت« :حتی تا پایان سال سقوط میکند و پرتقال کشور بعدی است .خب
پراعتبار .مثال بیل گیتس ،بنیانگذار مایکروسافت که بیش نمیتوان تصور کرد که دوباره وارد یک رکود جهانی شویم ».اینطور نشد.
در هم��ان س��ال ،ماری��و دراگ��ی رئی��س
از ی��ک دهه اس��ت در اجالس داووس ش��رکت
بانکمرکزی اروپایی پیشبینی درستی انجام داد:
میکند پیشبینیهای اشتباه معروفی دارد .او در
روبینی :آینده تاریک روشن اروپا
«ما مطمئن هس��تیم که از پرتاب شدن به یک
س��ال ۲۰۰۳در داووس گفت« :این بر و بچههای
نوریل روبینی ،اقتصاددان که به خاطر پیشبینی
بحران بس��یار عظیم مالی اعتباری جان سالم به
گوگل ،آنها بیش��تر ب��ه دنبال میلیاردر ش��دن
درس�ت سقوط بازار مسکن امریکا و آغاز رکود
در بردهایم ».البته خود دراگی در به پایان رسیدن
هستند یا ش��هرت در حد ستارههای راک .صبر
جهانی به دکتر بدشگون معروف شده ،در داووس
نسبی بحران در ماههای بعد نقشی حیاتی بازی
کنید ببینیم در دو یا س��ه سال آینده هم هنوز
امسال حاضر بود و درباره بحران اقتصادی اروپا
کرد .ممکن اس��ت بگویید درست و غلط از آب
میخواهند این کس��ب و کار را داشته باشند یا
سخنرانی کرد .روبینی گفت که در حال حاضر
درآم��دن این پیشبینیه��ا اثباتکننده چیزی
نه ».بیل گیتس سال بعد در داووس پیشبینی
بحران منطقه یورو کوچکتر از تابستان گذشته
نیستند و نمیتوان با چند مثال از اعتبار داووس
مش��هور دیگری انجام داد و گفت دو سال دیگر،
به حساب میآید و این خوب است .اما وضعیت
کاس��ت یا بر اعتبار آن افزود .درست میگویید.
اثری از هرزنامههای ایمیلی (اسپم) نخواهد بود!
سیاسی در اروپا میتواند طی ماههای آینده بدتر از حاال شود .این پیشبینیها
درس��ت اس��ت که نمیت��وان از پیشبینیهای
پیشبینیهای بیل گیتس این مشکل بزرگ را
از مردی به بدبینی روبینی تقریبا مثبت به حساب میآیند.
مختلف داووس میانگین گرفت ،اما میشود خلق
داش��ت که تاریخ دقیق زمان وقوع پیوستن آنها
و خوی هر س��ال داووس را سنجید و خوشبینی
را ه��م تعیین میکرد .اما پیشبینیهای کلیتر
دراگی :پایان بحران
یا بدبینی مجموعه تحلیلگران را مشخص کرد.
اقتصادی هم در داووس اشتباه از آب در میآیند.
ماریو دراگ�ی ،رئیس تاثیرگذار بانکمرکزی
موسسه انگلیسی پرایس واترهاوس کوپرز چندین
در سال ،۲۰۱۱در آستانه آنچه که بعدا به بحران
اروپایی خوشبینتر از بقیه شرکتکنندگان
س��ال است که در ش��ب اول گردهمایی داووس
عظیم اقتصادی اروپا تبدیل شد و موجودیت یورو
در داووس ب�ود و گف�ت که ب�ه احتمال زیاد
نظر شرکتکنندگان را در مورد دورنمای اوضاع
را مورد تهدید جدی قرار داد ،کریس��تین لگارد،
بدتری�ن بخشه�ای بحران منطق�ه یورو به
اقتصاد جهان در ماههای آینده میپرسد .درست
وزیر دارایی وقت فرانسه گفت« :من فکر میکنم
پایان رس�یده و از دید او «اروپا وارد دورهای
اس��ت که در س��ال ۲۰۰۸پیشبینیها درست
منطقه یورو مشکالت را پشت سر گذاشته است.
از احیای اقتصادی میشود ».به گفته دراگی
از آب در نیامد ،اما در س��الهای ۲۰۱۰ ،۲۰۰۹
اینقدر اروپا و منطقه یورو را دست کم نگیرید!»
«ح�اال زمان اجرای قوانین تازهای اس�ت که
و  ۲۰۱۱میانگی��ن پیشبینیه��ا تقریبا با آنچه
مخت��ص
البت��ه پیشبینیه��ای اش��تباه
توس�ط بانکمرک�زی اروپایی و دیگر نهادها تنظیم میش�وند و به این
که بعدا در واقعیت اتفاق افتاد همس��و بود .البته
تحلیل
کوهن،
سیاستمداران نیست .ابی جوزف
ترتیب فضای اقتصادی اروپا از سال پیش بهتر خواهد بود».
پیشبینیهای فردی داووس اس��ت که همیشه
پرسابقه بازار در موسسه مالی گلدمن ساکس در
مورد توجه قرار میگیرد .مثال فراموش نمیکنم
سال ۲۰۰۰در داووس در زمان اوج بازار تکنولوژی
میر:اینترنتشخصی
که در س��ال ۲۰۰۸پیتر شوارتز آینده نگر حوزه
جهانی پیشبینی کرد که سال ۲۰۰۰سالی عالی
ماریسا میر ،رئیس کنونی پایگاه اینترنتی یاهو و
تکنولوژی و پال س��افو استاد دانشگاه استنفورد
ب��رای بازار بورس خواهد بود و ش��اخص س��هام
عضو بلندپایه سابق گوگل هم در داووس امسال
اعالم کردند که انتش��ار روزنامهها تا سال۲۰۱۴
اس��تاندارد اند پور رشدی 10درصدی را به خود
حضور داشت و درباره تکنولوژی سخنرانی کرد.
متوقف خواهد ش��د .خب ،تا س��ال ۲۰۱۴چند
خواهد دید .اما حباب دات کام ترکید و شاخص
میر گفت اینترنت در ماهها و سالهای پیش رو
ماهی بیش��تر باق��ی نمانده و خوش��بختانه این
کذایی سقوطی ۹درصدی کرد و این سقوط تا دو
شخصیتر و نزدیکتر به افراد خواهد شد و ما
پیشبینی ه��م به جمع پیشبینیه��ای ناکام
سال بعد هم متوقف نشد :این شاخص مجموعا
آرامآرام «ب�ه کمک اینترن�ت در خودمان و در
داووس اضافه خواهد شد.
۳۴درصد سقوط کرد( .خوشبختانه خانم کوهن
عالیقمان جستوجو خواهیم کرد».
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سال تاثیر
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 ۱درجه سانتیگراد

هوا

توفانهای شدیدتر ،آتش سوزی در جنگل ها ،خشکسالی ،سیل و موجهای گرمای بیشتر
تغییرات در دسترسی به آب،
یک میلیارد نفر در معرض خطر

شهرهای بزرگ در سراسر
دنیا در معرض رفتن زیر آب
کاهش تولیدات کشاورزی در کشورهای توسعه یافته

آب

تهدید ذخایر آب محلی به حال
ذوب شدن یخچالهای طبیعی

غذا

کاهش تولیدات کشاورزی در کشورهای درحال توسعه
تعداد بیشتری از گونههای جانوری در
معرض انقراض قرار میگیرند

خسارت غیرقابل جبران به
اکوسیستمهایگوناگون

اکوسیستم
جامعه

بیش از یک میلیارد نفر مجبور به مهاجرت میشوند  -افزایش احتمال منازعات میان آنها

چشم انداز ریسکهای جهانی در هر حوزه

از افراد خواسته شده بود در مقیاس از  ۱تا  ۵نسبت به احتمال و تاثیر هر کدام از این ریسکها نمره بدهند
جدول  4اقتصاد

 -۱عدم توازن مزمن بودجهای (کسری بودجه شدید)
 -۲عدم توازن مزمن در بازار کار (بیکاری فراگیر و مداوم)
 -۳تغییرات شدید قیمتی در حوزههای انرژی و کشاورزی

8

1

3
2

 -۴کاهش شدید روند رشد یک اقتصاد مهم در حال توسعه

5

4

نگر
آینده

 -۵سقوط نظام مالی بینالمللی

4

7

6

 -۶نادیده گرفتن سرمایهگذاری در امور زیربنایی

10

3/5

9
3

-۷کاهش شدید منابع مالی بانکها و بازارهای مالی

شماره هجدهم  /ویژه نوروز 92

 -۸نابرابری شدید درآمدی

2/5

 -۹عواقب منفی پیشبینی نشده تشدید نظارت بر نظام مالی دنیا
 -۱۰تورم یا رکود غیرقابل مهار

احتمال وقوع ریسک در ده سال آینده

میزان تاثیر ریسک در صورت وقوع

40

جدول  2مهمترین پنج ریسک جهانی به لحاظ میزان تاثیر

4

یافتههای
گزارش امسال
نشان میدهد که
بحراناقتصادی
طوالنیمدتدنیا
باعث شده توانایی
بازرگانان در مقابله
با چالشهای و
خطراتمحیط
زیستی به شدت
پایین بیاید و این
روند ادامه خواهد
یافت

عدم توازن مزمن بودجه ای
افزایش انتشار گازهای گلخانه ای

گزیده کتابچه پیشبینیهای داووس ۲۰۱۳
مجمع جهانی اقتصاد در هشتمین «گزارش ساالنه
ریسکهای جهانی» خود هشدار میدهد که به خاطر
ضعف مداوم اقتصادی بین المللی ،توانایی ما در مقابله
با چالشهای محیطی پایی��ن آمده و این یعنی جهان
در معرض ریس��کهای بزرگتری قرار دارد .این یکی از
یافتههای کلیدی نظرسنجی از بیش از  ۱۰۰۰صنعتگر،
دولتمرد و استاد دانش��گاه است که در اجالس داووس
 ۲۰۱۳ش��رکت کردند و به این س��وال پاسخ دادند که
در طول  ۱۰س��ال آینده کدام  ۵۰روند مردم دنیا را در
معرض خطرات جدی قرار خواهد داد .از آنها خواس��ته
ش��د در مقیاس از  ۱تا  ۵نسبت به احتمال و تاثیر هر
کدام از این ریسکها نمره بدهند .پیشبینیهای امسال
داووس به صورت کتابچه به چندین زبان منتشر شد و
آنچه در پی میآید گزیدهایست از مهمترین بخشهای
این گزارش.
در جهانی که س��رعت تحوالتش به شدت افزایش
یافته و کش��ورهای مختلف روز به روز به هم وابستهتر
میش��وند ،دولتم��ردان ،تجار و مردم عادی بیش��تر از
گذش��ته با ریس��کهایی مواجه میشوند که طبیعتی
پیچیدهتر از قبل دارند و تاثیرشان فراگیرتر و جهانیتر
است .فهم و پیشبینی این ریسکها و چگونگی واکنش
به آنها ساده نیست و حتی با تجربهترین سران تجاری
دنیا هم نمیتوانند به تنهایی با آنها روبرو شوند« .گزارش
ریسکهای جهانی  »۲۰۱۳پنجاه ریسک جهانی را از
لح��اظ تاثیر ،احتمال و ارتباط آنه��ا با هم در افقی ۱۰
ساله بررسی میکند .این ریسکها در پنج حوزه دسته
بندی ش��ده اند :اقتصادی ،محیط زیستی ،ژئوپلتیک،
اجتماع��ی و تکنولوژیک��ی .در این گ��زارش بخصوص
ارتباط این ریس��کها با هم مورد بررس��ی جدی قرار
گرفته اس��ت .یافتههای گزارش امسال نشان میدهد
که بحران اقتصادی طوالنیمدت دنیا باعث شده توانایی
ما در مقابله با چالشهای و خطرات محیط زیستی به
شدت پایین بیاید و این روند ادامه خواهد یافت .به عالوه
ش��کاف ثروتمند و فقیر (اختالف ش��دید درآمدی) به
همراه بدهیهای فزاینده و کمرشکن دولتی (عدم توازن
مزمن بودجهای) خطرناکترین ریسکهای بینالمللی
به حس��اب میآیند .جهان در سالی که گذشت شاهد
چندین بالی طبیعی بود (از توفان سندی در آمریکا تا
سیل بزرگ چین) و به همین خاطر پاسخدهندگان به
نظرسنجی داووس ،افزایش انتشار گازهای گلخانهای را
سومین ریسک بزرگ دنیا در ماههای آینده به حساب
آوردن��د .جالب اینکه جنگهای س��ایبری هم یکی از
مخاطرات مهم سالهای آینده شناخته شده اند.

نابرابری شدید اقتصادی
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تقریباحتمی
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به شدت نامحتمل
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در ماههای آینده

جدول  1مهمترین پنج ریسک جهانی به لحاظ احتمال وقوع

جدول  5محیط زیست

 -۱باکتری مقاوم در برابر آنتی بیوتیک
 -۲شکست دولتها در مقابله با گرمایش زمین

2

7

6

 -۴سوءمدیریت در استفاده شدید از منابع طبیعی و آب

5

 -۵گسترش بیبرنامه شهرها

3
1

4
8
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9
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 -۶تداوم وضعیتهای غیرمعمول آب وهوایی

3

 -۷گسترش انتشار گازهای گلخانهای
-۸انقراض گونههای جانوری
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3
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-۱۰آسیب پذیری در برابر توفانهای خورشیدی
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 -۹تداوم ناتوانی در برابر زلزله و عوامل ژئوفیزیکی
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جدول  6ژئوپلتیک

 -۱بیثباتی شدید کشورهای پراهمیت
 -۲پخش شدن سالحهای کشتار جمعی

5
4
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 -۴ناتوانی دیپلماسی در حل بحرانها
-۵ناتوانی کامل سازمان ملل

4

2
1
9
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 -۷فساد مالی فراگیر حاکمان

6
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 -۸تروریسم
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3
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 -۹ملی کردن صنایع مختلف و جلوگیری از صادرات
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 -۳گسترس جرایم سازمان یافته در مقیاس جهانی
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 -۳آلودگی چارهناپذیر آب و هوا

4
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-۱واکنش شدید به جهانی سازی
 -۲بحران کمبود مواد غذایی
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-۵افزایش مبتالیان به بیماریهای مزمن

2
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-۶گسترش افراط گرایی مذهبی
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-۷مهاجرت بیرویه
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-۸رشد یا کاهش سریع جمعیت کشورها
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 -10بحران منابع آب
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-۹آسیبپذیری در برابر بیماریهای واگیردار
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-۳سیاستهای بیاثر علیه مواد مخدر غیرقانونی
-۴سوء مدیریت در چگونگی برخورد با پیرشدن جمعیت
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جدول  ۸تکنولوژی

-۱واکنش شدید به جهانی سازی
 -۲بحران کمبود مواد غذایی

4
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-۶گسترش افراط گرایی مذهبی
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-۷مهاجرت بیرویه
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7
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 -10بحران منابع آب

2/5

-۹آسیبپذیری در برابر بیماریهای واگیردار

احتمال وقوع ریسک در ده سال آینده

داووس امسال در حالی به پایان رسید که شماری از تحلیلگران
از جو آرام آن و خوش بینی ش��رکتکنندگان نس��بت به وضعیت
خراب اقتصاد جهان ابراز ش��گفتی کردند .این روند باعث شد حتا
اکس��ل وبر ،رئیس بانک سوئیسی  UBSدر سخنرانی پایانی خود
در مجم��ع جهانی اقتصاد بگوی��د« :از دید من حس و حال اصلی
شرکتکنندگان در داووس امسال ،رضایتمندی و خرسندی است.
حسی آنقدر خوب که نمیتواند واقعی باشد ».اظهارات وبر از آنجا
اهمیت دارد که بانک  UBSبزرگترین بانک کش��ور س��وئیس به
حساب میآید و در بیش از  ۵۰کشور دنیا شعبه دارد .تعداد زیادی از
شرکتکنندگان در این اجالس چهار روزه پیشبینی کردند بدترین
بخشهای بحران مالی دنیا به پایان رسیده است و همزمان شاخص
بازارهای بورس دنیا افزایش خوبی نشان داد .وبر اما هشدار داد که
حتا یک واقعه پیشبینی نش��ده میتواند این روند و حس مثبت
به بازارها را تغییر دهد« :خیلی اوقات وقایع سیاس��ی را نمیتوان
پیشبینی کرد .مثال اگر نتیجه انتخابات پاییز آینده آلمان آنطوری
نباشد که انتظار داریم آن وقت اوضاع دوباره به هم میریزد».
وبر که در جلسه «دستورکار جهانی برای ۱۲ماه آینده» سخن
میگفت تاکید کرد« :ترس من از این اس��ت که سال ۲۰۱۳تکرار
 ۲۰۱۲باشد .سال ۲۰۱۲خوب شروع شد و شرکتها عملکرد مالی
خوبی داشتند اما ناگهان بازارها به هم ریخت چون احتمال اخراج
یونان از منطقه یورو پیش آمد ».کریستین الگارد ،یکی از مدیران
صندوق بینالمللی پول هم جزء بدبینان داووس به حساب میآمد
و احیای اقتصاد دنیا را «ش��کننده و کم رم��ق» توصیف کرد .لی
دائوکویی ،اقتصاددان برجسته چینی هم مهمترین ریسک اقتصاد
جهانی در سال ۲۰۱۳را «اختالف نظر در امریکا بر سر بدهیهای
دولتی» عنوان کرد و نسبت به خطرات آن هشدار داد .لی که پیشتر
به بانک خلق چین مش��اوره میداده ،گفت« :در منطقه یورو وعده
دادهان��د که کاری خواهند کرد و اصالحات را پیش خواهد بود .اما
در امری��کا حتا وعدهای هم ندادهاند .اگر در امریکا ش��اهد حرکت
قابلتوجهی نباش��یم و وضع تغییر نکند۳۰ ،درص��د احتمال آن
وجود دارد که اوضاع به تابستان ۲۰۱۱شبیه شود ،یعنی زمانی که
سرمایه گذاران دچار هراس شدند و بازارهای بورس ضربه شدیدی
خوردند».
فردریکو کورادو ،رئیس شرکت برزیلی تولیدکننده هواپیماهای
امبرائر نیز معتقد بود س��ران تجاری دنیا به مثبت بودن دورنمای
اقتصادی جهان اطمینان دارند« :شرکتها مقادیر فراوانی پول نقد
دارند .امیدوارم این خوش بینی نسبت به آینده باعث شود آنها به
بازار اطمینان کنند و دوباره دست به سرمایهگذاری بزنند .فراموش
نکنیم که اقتص��اد دنیا به کمک احتی��اج دارد .بیکاری همچنان
معضلی واقعا بزرگ به حساب میآید ،واقعا بزرگ».

تعداد زیادی از
شرکتکنندگاندر
این اجالس چهار
روزهپیشبینی
کردندبدترین
بخشهایبحران
مالی دنیا به پایان
رسیده و همزمان
شاخص بازارهای
بورس دنیا افزایش
خوبی نشان داد.
وبر اما هشدار داد
که حتا یک واقعه
پیشبینینشده
میتواند این روند
و حس مثبت به
بازارها را تغییر
دهد
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-۸رشد یا کاهش سریع جمعیت کشورها

روایتی از رئیس بزرگترین بانک سوئیس

نگر
آینده

-۵افزایش مبتالیان به بیماریهای مزمن
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-۳سیاستهای بیاثر علیه مواد مخدر غیرقانونی
-۴سوء مدیریت در چگونگی برخورد با پیرشدن جمعیت

داووس امسال
زیادیخوشبینانهبود
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آیندهنگریهای اقتصادی

اجالس داووس

نتایج نظرسنجی از مدیرعامالن حاضر در مجمع جهانی اقتصاد ۲۰۱۳
موسسه انگلیس��ی پرایس واترهاوس کوپرز طبق
سنتی هر ساله ،از افراد دعوت شده به داووس سواالت
مشترکی پرس��یده اس��ت و از آنها خواسته دورنمای
تج��ارت و وضعیت شرکتش��ان را در ماههای آینده
پیشبینی کنند .آنها پاسخهای شرکتکنندگان را روی
نمودار بردهاند تا میانگین پاسخها یا خرد جمعی داووس
بهتر مشخص ش��ود .جالب اینجاست که اگر چه این
مدیران عامل بیشتر به پیشبینی وضعیت شرکتهای
خود در ماههای آینده پرداختهاند ،اما با نگاهی دقیقتر
به پاسخهای آنها میتوان متوجه شد چقدر اطمینان
به بازارهای دنیا برگشته و این شرکتهای بزرگ چه
احساسی به آینده دارند .آنچه در پی میآید گزیدهای
اس��ت از گزارش امسال پرایس واترهاوس کوپرز .برای
تنظیم این گزارش با ۱۳۳۰مدیرعامل از ۶۸کشور دنیا
مصاحبه شده است.
دورنمای اقتصاد دنیا هنوز روشن نیست و مدیران
جدول شماره یک

چقدر مطمئنید که میزان درآمدهای شرکت شما در ۱۲ماه آینده افزایش خواهد یافت؟
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این تهدیدات احتمالی سیاسی و اقتصادی در کدام یک از مناطق دنیا شما را بیشتر نگران میکند.

آفریقا و آسیا
اقیانوسیهمیانگینجهانی

نگر
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عامل ش��رکتهای بزرگ در برابر این فضای غیرقابل
پیشبینی وظیفه دش��واری را پیش رو دارند .منطقه
یورو هنوز در باتالق رکود دست و پا میزند و براساس
پیشبینیها رش��د اقتصاد امریکا در سال ۲۰۱۳فقط
کمی بیش��تر از ۲درصد اس��ت .اوضاع در بازارهای رو
به رش��د  -که قبال موتور محرک اقتص��اد دنیا بودند
–س��ختتر خواهد شد و کند ش��دن رشد اقتصاد در
کش��ورهای بریکس (برزیل ،روس��یه ،هن��د ،چین و
آفریقایجنوبی) نشانه همین روند است.
با آنکه اوضاع بازارها در کشورهای گوناگون خوب به
حساب نمیآید ،مدیران عامل حاضر در داووس بیشتر
از سال گذشته نسبت به وضعیت اقتصاد خوشبینند:
۵۲درصد آنها معتقدند که اقتصاد دنیا در ۱۲ماه آینده
شاهد تغییر نخواهد بود و فقط ۲۸درصد میگویند که
اقتصاد دنیا در یک سال آینده کوچکتر خواهد شد .در
سال ۲۰۱۲حدود  ۴۸مدیرانعامل شرکتهای بزرگ
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با آنکه اوضاع
بازارها در
کشورهای
گوناگون خوب به
حسابنمیآید،
مدیران عامل
حاضر در داووس
بیشتر از سال
گذشته نسبت به
وضعیتاقتصاد
خوشبینند:
۵۲درصد آنها
معتقدندکه
اقتصاد دنیا در
۱۲ماه آینده شاهد
تغییر نخواهد بود
و فقط ۲۸درصد
میگویندکه
اقتصاد دنیا در یک
سال آینده کوچکتر
خواهد شد.
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منطقهای که باعث کمترین نگرانی
شده است
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88
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رشد
بیثبات اقتصادی

منطقهای که باعث بیشترین
نگرانیمیشود

معتقد بودند اقتصاد دنیا دچار انقباض خواهد شد.
ب��ا ای��ن همه ای��ن مدیران نس��بت ب��ه وضعیت
ش��رکتهای خود اطمینان چندانی ندارند و امس��ال
هم مثل س��ال گذش��ته اکثر آنها اعتقاد ندارند که در
۱۲ماه آینده درآمدهای شرکتش��ان افزایش خواهد
یافت .مدیرعاملهای اهل اروپای غربی بیشتر از بقیه
بدبین هس��تند و فقط  ۲۲درصد آنها کامال معتقدند
ک��ه میتوانند درآم��د شرکتش��ان را در این ۱۲ماه
افزایش دهند .جالب اینجاس��ت که ۵۳درصد مدیران
عامل شرکتهای بزرگ در خاورمیانه و امریکای التین
مطمئناند که درآمد شرکت در ۱۲ماه آینده افزایش
خواهد یافت.
ب��ا این حال وقتی نظر آنها را درباره آیندهای دورتر
میپرس��یم کمی خوشبینتر میش��وند۴۶ :درصد
کامال مطمئن اند که طی سه سال آینده کسب و کار
شرکتشان گسترش خواهد یافت .بر این اساس خوش
بینی نسبت به آینده بلندمدت در کشورهای عضو گروه
 E7بیشتر از باقی دنیاست۵۸ :درصد در برابر ۴۶درصد.
(کشورهای چین ،هند ،برزیل ،مکزیک ،روسیه ،اندونزی
و ترکیه عضو  E7به حساب میآیند).
آنها حق دارند که محتاط باش��ند .بر اساس نتایج
یک تحقیق ،بین س��الهای  ۱۹۷۰ت��ا  ۲۰۱۱میزان
بالیایی که بشر مسئول آنها بوده ۳برابر شده ،اما میزان
بالیای طبیعی ۷برابر شده است .در همین دهه گذشته
ما ش��اهد تعداد بسیار زیادی تحول بزرگ بودهایم که
پیشبینی نشده به حس��اب میآمدند و باعث به هم
ریختن برنامههای بلندمدت مدیران شرکتهای بزرگ
شدند .در میان این تحوالت میتوان به حمالت یازدهم
س��پتامبر ،حمله امریکا به عراق و افغانستان ،سونامی
در جنوب شرقی آسیا ،توفان بزرگ کاترینا در امریکا،
زمینلرزه اندونزی ،معرفی آیفون ،سقوط بازارهای مالی
دنیا و زمینلرزه و سونامی وحشتناک ژاپن اشاره کرد.
این یعنی ریسکهای غیرمحتمل دیگر غیرمحتمل
به حساب نمیآیند و دنیا وارد دورانی شده که نمیتوان
در آن واقعا برای آینده بلندمدت نقشه کشید .مدیران
شرکتهای بزرگ این را به خوبی درک کردهاند.
از ای��ن مدیران درب��اره آنچه ک��ه در ۱۲ماه آینده
بیشتر نگرانش��ان میکند پرسیدیم .بیشترین عامل
نگرانی مدیران شرکتهای بزرگ دنیا بروز ناآرامیهای
اجتماعی در کشورهایی است که در آنها حضور دارند
(۷۵درصد)۶۷ ،درصد نگران رکود در امریکا هس��تند،
نگرانی از حمله س��ایبری و قط��ع اینترنت ۶۳درصد،
بالیای طبیع��ی ۵۶درصد ،فروپاش��ی منطق��ه یورو
۵۳درص��د و باالخره کاهش روند رش��د اقتصاد چین
باعث نگرانی ۵۱درصد مدیران شده است.
در پایان ،از شرکتکنندگان در نظرسنجی درباره
خطرات کسب و کار در نقاط مختلف دنیا هم پرسیدیم
و از آنها خواس��تیم احتمال بروز چهار ریس��ک را در
مناطق مختلف اعالم کنند.

نتیجه گیریهای جلسات داووس

10تکنولوژی پُرآتیه ۲۰۱۳
برای رویارویی با چالشهای جدید باید از تکنولوژیهای
جدید استفاده کنیم .در جلسه «شورای برنامه جهانی برای
تکنولوژیه��ای در حال رش��د» در مجمع جهانی اقتصاد
امسال ،شرکت کنندگان  ۱۰روند تکنولوژیک پرآتیهای را
شناسایی کردند که میتوانند در دهههای پیش رو به رشد
اقتصاد جه��ان کمک کنند .بخصوص که جمعیت جهان
در حال افزایش اس��ت و میزان تقاضا ب��رای مواد خام به
سرعت باال میرود .از دید اعضای شورای برنامه جهانی ،این
تکنولوژیها در سالهای اخیر پیشرفتهای چشمگیری
داشته اند و انتظار میرود در به زودی وارد فاز استفاده در
مقیاس باال شوند.
شارژ از راه دور خودروهای برقی

تکنولوژیهای بیسیم حاال میتوانند انرژی
الکتریک��ی را به خودروه��ای در حال حرکت
برس��انند .در قدم بعدی ماش��ینهای برقی،
سیم پیچهای متحرک که در زیر کف ماشین
ج��ای گرفته اند نی��رو را از طریق میدانهای
الکترومغناطیس��یای دریافت میکنند که به
کمک کابلهایی که زیر جاده نصب شده اند
ایجاد شده اند .در این میان باتری ماشین هم
به همین روش شارژ میشود تا در مناطقی که
این میدانها وجود ندارند مورد اس��تفاده قرار
گیرد .این نوع خودروها هم اکنون در سئول،
پایتخت کرهجنوبی در حال آزمایشند.
چاپ سه بعدی و کارخانه داری مدرن

چاپ سهبعدی اجازه ساخت اجسام سخت
واقعی را از فایل کامپیوتری دیجیتال میدهد و
این بدون تردید باعث انقالبی در صنعت خواهد
شد چرا که برای تولید وسایل نیازی به حضور در
کارگاه و کارخانه نخواهد بود .هم اکنون نمونههای
اولیه پرینترهای سهبعدی با قیمتهایی باال به
فروش میرسند اما بدون تردید با گذشت زمان
قیمتها پایین خواهد آمد.
ماده خود بهبود دهنده

پاالیش کم هزینه آب

تغییر و استفاده از دی اکسید کربن

تاثیر تکنولوژی بر اقتصاد و زندگی

رساندن مواد مغذی به خود مولکولها

در اجالس امسال داووس الرا تایسون ،استاد اقتصاد دانشگاه کالیفرنیا ،برکلی
از تاثیرات گسترش تکنولوژی سخن گفت« :یکی از بزرگترین نگرانیهای ما
باید تاثیر تکنولوژی بر مساله بیکاری باشد .تکنولوژی متاسفانه بیکاری میآورد.
با پیشرفتهای علم و تکنولوژی تعداد زیادی از مشاغل منسوخ خواهند شد.
البته همه جنبههای این روند هراس آور نیست».
سباستین ترون ،استاد علوم کامپیوتری در دانشگاه استنفورد و رئیس پروژه
ماش��ینهای بدون راننده شرکت گوگل هم در داووس گفت به نظر میرسد
پیشبینی سرگئی برین  -یکی از بنیانگذاران گوگل  -که تا پنج سال آینده
مردم عادی هم س��وار ماشینهای بیراننده خواهند شد ،به حقیقت خواهد
پیوست .ترون البته نسبت به مشکالت این طرح بلندپروازانه آگاه بود« :البته
طول میکشد که این تکنولوژی همگانی شود و بدون تردید باید به سواالت
جذابی در مورد امنیت ،حریم خصوصی و ایمنی کلی سیستم پاسخ بدهیم.
اما اگر قرار باشد که تا پنج سال آینده ماشینهای بدون راننده برای مشتریان
معمولی در دسترس باشند ،فکر میکنم کال حدود ۱۵سال طول میکشد تا
بتوانید این ماشینها را بخرید».
در این میان س��رعت پیش��رفت تکنولوژی و احتمال کند شدن آن یکی
از مباح��ث مورد بح��ث در داووس بود .بحث بر س��ر یکی از مش��هورترین
پیشبینیهای درست در حوزه تکنولوژی است که به قانون مور معروف شده.
گوردون مور ،یکی از بنیانگذاران شرکت عظیم اینتل ،زمانی گفته بود قدرت
کامپیوترها تقریبا هر دو سال دو برابر میشود .پیشبینی مور تاکنون درست
از آب درآمده و حاال ما ش��اهد کامپیوترهایی هستیم که به راحتی در جیب
جا میگیرند (همان تلفنهای هوشمند) ،چیزی که در گذشته حتا خیالش را
هم نمیکردیم .اما مساله اینجاست که قانون مور تا چه زمانی درست میماند؟
پال جیکوب ،مدیرعامل شرکت کوالکام که در داووس حاضر بود زیاد خوشبین
نیست« :به نظر من قانون مور فقط تا چند نسل دیگر دوام میآورد .من نگرانم.
چند س��ال دیگر ،اگر کسی پیدا نشود که روند را تغییر بدهد ،ما دیگر از این
دو برابر و چند برابر کردن قدرت کامپیوترها دست خواهیم کشید .این به چه
دردی میخورد وقتی نمیتوانیم مورد استفاده قرارش دهیم؟»

تکنولوژیهای
حسگرهای زندگی سالم
اس��تفاده روز افزون از سنسورها (حسگرها) در حال رشد»
در علم پزش��کی باعث تغییرات بزرگی در حوزه در مجمع
سالمت شده است .مثال همین حاال حسگرهایی جهانیاقتصاد
در ب��دن کار میگذارند تا به طور مداوم عملکرد
امسال ،شرکت
بدن را رصد کنند :ضربان قلب را بگیرند ،میزان
اکسیژن یا قند خود را بررسی کنند و در صورت کنندگان۱۰
لزوم هش��دار دهن��د و مثال درخواس��ت تزریق روندتکنولوژیک
انسولین کنند .این تکنولوژیها روز به روز ارزانتر پرآتیهای را
و در دسترستر میشوند .یک مثال دیگر استفاده شناساییکردند
از این تکنولوژی ،نصب حسگر روی خودروهاست
که میتوانند در
که باعث افزایش امنیت جادهای میشود.
دهههای پیش رو
تزریق دارو به کمک مهندسی نانو
اگر مواد دارویی را دقیقا در سطح مولکولی و به رشد اقتصاد
در نزدیکی یا روی سلولهای بیمار انجام دهیم جهان کمک کنند.
شانس درمان موثر را باال برده ایم و احتمال بروز
تاثیرات ناخواس��ته جانبی را کاهش داده ایم .در بخصوص که
حال حاضر در آزمایش��گاههای پزش��کی شاهد جمعیت جهان در
چنین اتفاقی هستیم و باید گفت پس از نزدیک حال افزایش است
به یک دهه پژوهش ،این رویکرد جدید در آستانه و میزان تقاضا
ورود به دنیای پزشکی قرار دارد.
برای مواد خام به
نسل چهارم رآکتورهای اتمی
راکتورهای اتمی کنونی فقط  ۱درصد انرژی سرعت باال میرود
بالقوه موجود در اورانیوم را اس��تفاده میکنند و
باقیمانده را که آلوده به رادیواکتیو است به عنوان
«زبال��ه» اتم��ی تحویل میدهند .نس��ل جدید
رآکتوره��ا و تکنیکهای بازیافت که به «اتم »۲
مشهور شده با صرفه جویی در اورانیوم ،کاهش
ش��دید میزان زبالهها و همچنین کاهش میزان
سمی بودن آنها ،به پایان رسیدن ذخایر اورانیوم
دنیا را چندین قرن به عقب میاندازد .به همین
خاطر مس��ئله زبالههای اتم��ی از دیگر چالش
مهمی برای محیط زیست نخواهند بود.
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کمب��ود آب ش��یرین یک��ی از بزرگترین
مش��کالت مردم در بس��یاری از نقاط دنیا به
حس��اب میآید .در حال حاضر بش��ر توانایی
گرفتن آب ش��یرین از آب شور دریاها را دارد
ام��ا روش فعلی ب��ه ش��دت نیازمند مصرف

دانش��مندان از مدتها پیش وعده کش��ف راهی برای
ذخیره و تجزیه دیاکس��یدکربن را میدادند اما این روش
هن��وز به لحاظ تجاری به صرفه نیس��ت و حتی نمیتوان
در مقیاس یک نیروگاه بزرگ از آن اس��تفاده کرد .یکی از
پرآتیهترین این روشها استفاده از باکتری فتوسنتزیای

حتی در کش��ورهای توسعهیافته هم میلیونها نفر از
مردم از سوءتغذیه ناشی از کمبود مواد مغذی در رژیمهای
غذاییشان رنج میبرند .دانشمندان به کمک تکنیکهای
جدید ژنومیک (تجزیه و تحلیل دادهها و اطالعات ژنتیکی)
توانس��تهاند در ژنهای��ی که اطالعات مربوط به س��اخت
پروتئینه��ا را دربردارند تغیی��رات بدهند و آن
دسته از پروتئینها را که برای بشر مهمتر است در جلسه
جایگزین قبلیها کنند .با تغییرات گس��تردهتر «شورای برنامه
میتوان حتی دیابت را کنت��رل کرد و چاقی را جهانی برای
کاهش داد.

نگر
آینده

یکی از مهمترین خصوصیات ارگانیسمهای
زنده توانایی آنها در بهبود آسیب فیزیکی است.
یکی از رونده��ای جدید در علم بیومیمتیک
س��اخت مادهای غیرزنده است که این توانایی
را داشته باشد که در صورت ضربه خوردن ،پاره
شدن یا بریده شدن بتواند خود را درمان کند.
چنین مادهای میتواند باعث طوالنیتر شدن
عمر دستگاهها و همچنین کاهش تقاضا برای
مواد خام شود.

انرژی -بخصوص سوختهای فسیلی -است .خوشبختانه
تکنولوژیه��ای نوظهور که هنوز به مرحل��ه ورود به بازار
نرس��یده اند اما پاالیش آب را با ح��دود  ۵۰درصد انرژی
کمتر انج��ام میدهند .این تکنولوژیها از روند اس��مزی
معکوس بهره میگیرند.

است که روی آن تغییراتی دادهاند تا بتواند در سیستمهای
ارزانقیم��ت مبدل خورش��یدی ،دی اکس��ید کربن را به
سوخت یا مواد شیمیایی مایع تبدیل کند .این روش تا دو
س��ال آینده در مقیاس بزرگ مورد آزمایش و بهرهبرداری
قرار خواهد گرفت.
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از سرمایهگذاری تا مالیات
بررسی الیحه مالیاتی دولت که در پایان سال  1391همچنان در مجلس ماند
اليح��هاي كه دولت در زمينه ماليات به مجلس داده،
بحث مهم ماليات را به ميان كشيده است و در شرايطي
كه درآمدهاي نفتي دولت با مشكل مواجه شده ،به همان
نسبت نیز بر اهميت مالياتها نيز افزوده ميشود .ماليات
پول زور يا نوعي از بهترین سرمايهگذاري است؟
چيست؟ ِ
پول زور باشد و
واقعيت آن است كه ماليات هم ميتواند ِ
فرار از پرداخت آن نوعي زرنگي و حتي افتخار محسوب
ش��ود ،و هم ميتواند بهترین نوع از سرمايهگذاري مشاع
باشد كه فرار از پرداختن آن دزدي محسوب گردد .فرض
كنيم كه در يك جامعه امروزي ماليات نباشد ،چه خواهد
ش��د؟ با فرض فق��دان منابع درآم��دي ديگر مثل نفت،
جامعهاي كه در آن ماليات نباشد ،به طبع ،حكومت هم
نخواهد بود ،عدالت و حقوق هم ديده نميشود ،آموزش
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و بهداشت و راه و ...خيلي چيزهاي ديگر هم نخواهد بود.
در چنين جامعهاي همه ضرر ميكنند ،و توليد و بهبود
اقتصاد ه��م امكانپذير نخواهد بود .جامعه بدون ماليات
جامعهای ب َ َدوي اس��ت كه ابعاد جامعه در حدود چند ده
تن و معيشت آنان از طريق گردآوري دانه و شكار تأمين
ميش��ود .ولي به موازاتي كه جوام��ع بزرگتر و نيازمند
زيرساختهاي متعدد ميشوند ،تأمين اين زيرساختها
نيازمند به منابع مالي است ،و از اينجا ضرورت اخذ پول
و ماليات آغاز ميگردد .اگرچه در جوامع غير دموكراتيك
نيز براي تأمين اين زيرس��اختها نيازمند گرفتن پول از
مردم هس��تند ،ولي به دليل آنك��ه اين كار از طريق یک
منطق اقتصادي روش��ن و نيز پاسخگويي و قانونمندي
پول زور مينامند ،در حالي كه در
انجام نميگردد ،آن را ِ

جوامع مدرن و پيش��رفته اخذ ماليات كام ً
ال قاعدهمند و
براس��اس قانون و ضوابط است ،ضمن آنكه حكومتها به
عنوان كارگزار مردم ،امين آنان در نحوه تخصيص و هزینه
کردن اين مالياتها هستند .در واقع وقتي كه مرز ميان
پول زور" ،تبديل به
دولت و مردم برداشته شود" ،گرفتن ِ
"پرداختن ماليات" ميشود .در اين جوامع فرار از ماليات
نه زرنگي اس��ت و نه افتخار ،بلکه خیانت و دزدی است،
ماليات تبديل به يكي از نواميس جامعه مدرن ميشود،
و اتفاقاً یکی از ش��دیدترین مجازاتها برای کسانی است
که دس��ت به حیلههای مالیاتی میزنند و از پرداخت آن
فرار میکنند.
اگر ماليات نوعي از سرمايهگذاري است ،حد مطلوب
آن چگونه تعيين ميش��ود؟ يكي از مهمترين اختالفات

مي��ان احزاب موج��ود در جوامع پيش��رفته ،درباره اين
حد مطلوب اس��ت ،برخيها خواه��ان كاهش و برخي
ديگر طرفدار افزايش ماليات هس��تند .دو عامل بر نقطه
حد مطلوب تأثيرگذار اس��ت .عامل اول زمينههاي است
ك��ه دولت بايد متولي آن باش��د .برخي از زمينهها مثل
تأمين امنيت و اجراي قان��ون و عدالت مختص وظايف
دولت است .برخي از موارد مثل آموزش ،محيطزيست و
بهداشت ،مورد اختالف است ،يا حداقل حد دخالت دولت
در ای��ن موضوعات مورد اختالف اس��ت .بنابراين هرچه
وظايف دولت بيشتر شود ،نياز بيشتري به منابع مالي از
جمله ماليات خواهد داشت .عامل ديگر اندازه بهينه براي
صرف هزينه در وظايف دولت اس��ت .براي نمونه فرض
كنيم كه آموزش ابتدايي جزو وظايف دولت باشد ،و بايد
ب��راي آن ماليات پرداخت کرد ،ولي اين پرس��ش را نيز
بايد پاس��خ داد كه حد بهينه هزينه در آموزش ابتدايي
كه بيشترين بهرهوري را براي جامعه داشته باشد چقدر
است؟ بنابراين اساس پرداخت ماليات بر منطقي و قابل
دفاع بودن هزينههاي دولتي است .به عبارت ديگر بيش
از هر چيز حد و حدود وظايف دولت بايد تعيين ش��ود.
قاعده كلي اين اس��ت كه وظاي��ف تصديگري برعهده
مردم و وظايف حاكميتي برعهده حكومت است .در انجام
امور تصديگري ،اصل برعهده مردم بودن آنها اس��ت،
مگ��ر آنكه به داليلي خالف آن ثابت ش��ود .اين موضوع
در حوزههايي مثل آموزش ،بهداشت ،راه و زيرساختها
قابل بحث است .در مرحله بعد ،بايد روشن كرد كه چه
حدي از هزينه در اين زمينهها ميتواند ،به افزايش رشد
و بهب��ودي اقتصادي جامعه كمك كند .همچنين نحوه
هزينه كردن اين مالياتها چگونه اس��ت آيا به بهترين
شكل ممكن هزينه ميشود و هزينهكنندگان (دولت) در
برابر مالياتي كه ميگيرد پاسخگو هستند يا خير؟ نكته
ديگر اينكه آيا ماليات به صورت عادالنه و براساس قانون
اخذ ميشود يا خير؟ قانوني بودن اخذ ماليات يك نكته
ضروري اس��ت ،ولي دريافت عادالن��ه از همه افرادي كه
مش��مول ماليات ميشوند هم ضرورت دارد .نه از طريق
روشهاي مجرمانه و ن��ه از طريق روشهاي قانوني که
موجب معافيتهاي مالياتي میشود ،نبايد عدالت مالياتي
را مخدوش كرد .معافيتهاي مالياتي هم بايد براساسى
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تجربه نشان داده
در كشورهايي
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چارچوب و منطق مالياتی باش��د و به نفع رشد و توسعه
اقتصادي باشد .برای نمونه دولت برای پیشرفت اقتصاد
در برخی مناطق محروم آنجا را مشمول معافیت مالیاتی
میکند که امری پذیرفتنی اس��ت .ولی نمیتوان برخی
ش��رکتهای نیمه عمومی را به صرف این که جزو از ما
بهتران هستند معاف از پرداخت مالیات نمود .این کار هم
ظلم به سایر فعاالن اقتصادی است و رقابت اقتصادی را
مختل میکند و هم این که ظلم به مردم است .بنابر این
هر پرداختي كه از جانب مردم صورت گيرد و به صورت
نسبي چند ويژگي مذکور را داشته باشد ،ماليات است ،در
غير اين صورت و به ميزاني كه از اين ويژگيها دور باشد،
پول زور تلقي خواهد ش��د .با توجه به اين مقدمه برخي
ن��كات را درباره موضوع ماليات و اليحه مالياتي اخير در
ايران بايد مورد توجه قرار داد.
قانون مالياتها در كنار برخي از قوانين ديگر مثل
قانون مجازات ،قانون مدني و آيين دادرسي ،قانون
تجارت ،جزو قوانين اصلي اس��ت و بايد از ثبات و
پايداري مناسبي برخوردار باشد ،لذا پيشنهاد دولت براي
رسيدگي به اين اليحه در كميسيون ويژه و براساس اصل
 85قانون اساسي كه آن را از صحن علني مجلس خارج
كرده و به صورت آزمايش��ي اجرا خواهد كرد ،پيش��نهاد
درست و منطقي نيست.
حساس��يت دول��ت بر مالي��ات ب��ه دليل قطع
درآمدهاي ارزي و نفتي آن است ،و در واقع چون
روشنایی منابع نفت فع ً
ال كمسو شده ،نگاهها را به
اخذ ماليات دوختهاند ،و اين درس��ت نيست .درآمدهای
ناش��ی از ماليات و نفت دو ماهيت جداگانه دارند .دولت
گمان نكند كه با پول مالي��ات ميتواند همان رفتاري را
بكند كه با پول نفت ميكرد .اخذ ماليات بايد براس��اس
معيارهاي پيشگفته باش��د براي اخذ هر مبلغ ولو اندك
آن بايد منطق اقتصادي روشني داشت و دولت نيز باید در
برابر هزینه کردن آن پاسخگو باشد.
گرفتن ماليات در يك دولت كارگزار (نه ارباب
و ن��ه نوكر) معنا دارد ،مالي��ات را به كارگزاران
ميدهن��د تا وظاي��ف معيني را انج��ام دهند.
همچن��ان كه كارفرم��ا ،هزينه انج��ام كار را به پيمانكار
ميدهد ،از طريق مشاور هم نظارت ميكند ،رابطه دولت
و مردم و مالياتدهندگان بايد بر همين سياق باشد .دولتي
كه ماليات ميگيرد ،نميتواند خود را پدر يا قيم يا برتر از
مالياتدهنده بداند ،چرا كه در واقعیت نیز دولت نقشی جز
كارگزاری يا پيمانكاری مالياتدهندگان ندارد.
پرداخ��ت ماليات ب��ا وجود فس��اد در اليههاي
نظام اداري و اتالف منابع مالي مالياتدهندگان
در تع��ارض اس��ت .بنابراين ش��رط الزم براي
ش��كلگيري فرهنگ پرداخت ماليات ،كاهش چشمگير
فساد در نظام اداري بويژه بخش مربوط به دریافت ماليات
و نظام رسيدگيكننده به شكايات مالياتي است.
دول��ت موجود ب��ه درآمده��اي كالن نفتي و
بادآورده عادت داشته است ،و اكنون كه تأمين
درآمده��اي نفت��ي دچار اختالل ش��ده ،رو به
درآمدهاي مالياتي آورده است ،ولي نبايد ترديد نمايند
كه مالياتدهندگان زير بار چنين وضعي نخواهند رفت
كه هزينههای دولتي بزرگ ،غي��ر منعطف و ناتوان در
استفاده بهينه از منابع اقتصادي را تأمين كنند ،در چنين
وضعي هرچه اخذ ماليات بيش��تر ش��ود ،بر ناكارآمدي
اقتصاد افزوده خواهد شد.

اولويت وظيفه دولت آن اس��ت كه بخشهايي
را كه بيهيچ دليل اقتصادی مش��مول معافيت
مالياتي ش��دهاند (بنيادها ،قرارگاهه��ا و )...و نيز
بخشهاي��ي كه تحت نظ��ارت دولت نيس��تند (اقتصاد
زيرزمين��ي) را در نظام مالياتي خ��ود قرار دهد ،و چنين
نباشد كه فشار خود را بر بخشهاي در دسترس و شفاف
و مولد جامعه اعمال كند.
چگونگ��ی و میزان گرفتن ماليات بحث اصلي
نيس��ت ،بلكه بحث اصلي می��زان و چگونگی
هزينههاي دولت است .فقط از زاويه هزينهها
و توجيهپذيري آنهاست كه ميتوانيم به ضرورت تأمين
آن و اخذ ماليات برس��يم .متأس��فانه در فضاي كنوني
كش��ور ،كمتر توجهي به مسأله هزينهها و خدماتي كه
دولت بايد در اختي��ار مردم و توليدكنندگان قرار دهد،
صورت ميگيرد.
موض��وع تأمين زيرس��اختهاي نرماف��زاری و
س��ختافزاري براي اخذ ماليات بايد در اولويت
قرار گي��رد .براي نمونه اش��كاالت متعددي به
وضعيت ماليات بر ارزش افزوده در ايران وارد اس��ت .اين
ماليات كه اوج تجربه نظام مالياتي در كشورهاي پيشرفته
اس��ت ،در ايران به نحو ناقص و در برخي موارد هم غلط
انجام ميش��ود .به همين دليل اس��ت كه دولت در برابر
اعتراض برخي اصناف از جمله طالفروش��ان كوتاه آمده
است .همچنين ضعف دولت الكترونيك و شفاف نبودن
كامل نقل و انتقاالت پولي ،بايد بيش از پيش مورد توجه
قرار گيرد.
فرهنگ و ادبيات سياسي درباره ماليات بايد تغيير
كند .مردم بايد بدانند كه ماليات يكي از بهترين
انواع سرمايهگذاريهايي است كه انجام ميدهند،
و باعث رشد اقتصادي بيشتر و روانسازي فضاي كسب
و كارشان ميشود .مردم بايد به پرداخت ماليات افتخار
كنند و مبلغ پرداختی آن را نشانهاي از ميزان مشاركت
خ��ود در بهبود جامعه بدانن��د ،در این صورت ثروتمند
بودن ،چون مترادف با پرداخت بيش��تر ماليات اس��ت،
ميتواند افتخارآميز هم باش��د .تنه��ا در جامعهاي كه
افراد ثروتمند از زير بار ماليات فرار ميكنند ،ثروتمندي
موجب بدبيني و سوءظن مردم ميشود .متأسفانه طي
س��الهاي اخير ،افراد تازه به دوران رسيدهاي كه ره صد
س��اله را يك شبه پيمودند ،چنان زياد شدند كه اعتماد
مردم و صاحبان واقعی سرمايه و كارآفرينان را نسبت به
منطق و سالمت امور جاري و پرداختهای قانونی دچار
شك و ترديد نموده است.
بخش خصوصي به همان ميزاني كه از پرداخت
پ��ول زور فرار ميكند ،خواه��ان تعيين ماليات
ِ
عادالنه و اقتصادي و پرداخت آن با تمام شرايط و
الزامات آن از جمله پاسخگويي دولت ،شفافيت در هزينهها
و بري بودن از فساد اداري است ،و اين مسأله را نه تنها به
ضرر اقتصاد و درآمد خود نميداند ،كه به نفع همه مردم
و خودشان هم ميداند .تجربه هم نشان داده است كه در
كشورهايي كه نظام مالياتي عادالنهاي برقرار است ،فضاي
كسب و كار براي فعاالن بهتر است .پس اگر دولت در پي
پ��ول زور ،آنچنان كه در تاريخ اين
دوري گزيدن از اخذ
ِ
كشور ش��اهدش بودهايم است ،و خواهان گرفتن ماليات
اس��ت ،در اين صورت بخش خصوصي باید با تمام توان
مشاركت فعاالنهاي را براي گام برداشتن در اين مسير از
خود نشان دهد.
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الیحه مالیات

ذرهبین

مجیدرضا حریری
عضوهیات
نمایندگاناتاق
تهران

الیحه پر دردسر
اگر قرار است قانون تغییر کند باید از وصله و پینه کردن قوانین موجود جلوگیری شود
الیحه پر دردسر اصالح نظام مالیاتی فرصت زیادی
از نماین��دگان مجل��س و بخش خصوص��ی گرفته و
ایرادهای فراوانی به مواد مختلف این الیحه وارد است.
فرار سرمایه ،مغایرت با اصول قانونی و محدود ساختن
فعاالن عرصه تولید و صنعت از انتقادهای اصلی است
که بخش خصوصی فع��ال در اتاقهای بازرگانی ایران
و تهران بر این الیحه وارد کردهاند .ش��رایط اقتصادی
کشوربه گونهای است که درصورت تصویب این الیحه،
بسیاری از حوزههای تولید و صنعت تحت تأثیر آن قرار
خواهند گرفت .با همه اینها تجربه حضور نمایندگان
اتاقهای ایران و ته��ران در مجلس برای بحث درباره
ک��م و کیف این الیحه تجربه مثبت��ی از البیگری با
نماین��دگان م��ردم و اتفاق نظر بر س��ر منافع بخش
خصوصی بود و تا به اینجای کار ش��اهد توجه مثبت
نمایندگان به دغدغههای بخش صنعت و تولید کشور
بودهایم .این تجربه نشان داد که اتاق بازرگانی میتواند
اه��داف صنفی را از طریق البیگ��ری با مراکز قدرت
تامی��ن کند .نکته درسآموز این اس��ت که در الفبای
اقتصادی اصوال هیچگاه تقابل جواب نداده است .الیحه
پیش��نهادی از سوی دولت در بخش مالیات نشان داد
که رفتار اقتصادی دولت از منطقهای اقتصادی به دور
بوده چرا که مواد مختلف الیحه جای س��وال و تردید
داش��ته و نتوانسته دغدغه صنعتگران را پاسخ دهد .از

اینها گذشته مش��کل اصلی ما در سالهای گذشته،
مربوط به دریافت مالیاتهای غیر مستقیم بوده که در
این الیحه به آن توجه چندانی نش��ده است .دولت به
عنوان قوه مجریه باید مظهر احترام به قوانین باش��د.
چ��را که قوانین عصای دس��ت دولت ب��رای حکومت
کردن اس��ت .تصور این است که الیحه مالیاتی به این
زودیها برای تصویب به صحن علنی مجلس نخواهد
آمد چرا که همین حاال هم بس��یاری از قوانین پایهای
اقتصاد مانند قوانین گمرکی و چند الیحه و طرح مهم
اقتصادی دیگر در انتظار تصویب و نهایی شدن است.
نکته دیگر اینکه قوانین کلی با دید عمومی اقتصاد باید
بر اساس استراتژی معین و مبتنی بر تعریف درستی
از اقتصاد باش��د .اما میبینیم که الیحه مالیاتی اخیر
دولت ،نه الیحه ای برای سروسامان دادن به وضعیت
دریافت مالیات از همه الیههای پیدا و پنهان سودآوری
در جامعه که دس��تورالعمل یا ش��یوه نامه چگونگی
اخذ مالیات بر مردم اس��ت .از اینها گذش��ته جامعه
در محاصره سیاس��تها و برنامهه��ای محدود کننده
برای بخش تولیدی کش��ور بوده و بحران اقتصادی و
ناآرامی در فضای اقتصادی موج میزند و تحریم و سوء
تحریمهایی که از س��وی برخی مدیران اعمال ش��ده
نگرانیه��ای جدی برای اقتصاد ایران به وجود آورده و
با این حال به جای پرداختن و تصحیح قوانین پایه از

قوانین کار و تجارت گرفته تا قوانین گمرکی و مالیاتی،
دولت ِ
وقت مجلس قانونگذار را صرف بررس��ی الیحه
ای کرده که متن و فحوای آن نشان دهنده این است
که فیالف��ور و با هدف افزایش درآمدهای مالی دولت
تنظیم شده است .الیحهای مانند الیحه مالیاتی باید
در فضای آرام و کارشناس��انه و با نگاه و دیدی وسیع
به وضعیت اقتصادی کشور بررسی شده و با مشاهده
جنبههای مختلف حلقه زنجیر توسعه اقتصادی کشور،
جل��وی پراکندگی و ارایه لوایح کارشناس��ی نش��ده
گرفته ش��ود .البته به جای لوایح که فرصت چانه زنی
مجلس و بخش خصوصی در آن فراهم ش��ده ،بخش
تولید کشور این روزها بیش از هر چیز دیگری نگران
دستورالعملهایی است که به شکل انحصاری در اختیار
دولت بوده و گاه عدم ورود کارشناس��ی درآن تبعات
منفی فراوانی به دنبال دارد .بخش خصوصی از تصویب
یک الیحه مشخص در حوزه مالیات حمایت میکند اما
از شفاف نبودن مسائلی که تاکنون گرفتارش بودهایم
نگرانی دارد و امیدوار است که پیشنهاد چنین لوایحی
به افزایش دامنه این عدم ش��فافیت کمک نکند .اگر
قرار است قانون تغییر کند باید از وصله و پینه کردن
قوانین موجود جلوگیری ش��ود و البته پیش از اصالح
طرح جامع مالیاتی الزم است ،استراتژی توسعه کشور
مشخص باشد.

سهم ما از مالیات چقدر است؟
درحال حاضر مالیات نقش قابل توجهی در اقتصاد کشور و تامین مالی هزینههای دولت ایفا نمیکند

محمد رضا عبدي
معاونپژوهشی
برنامهریزی و امور
بینالمللسازمان
امورمالیاتی
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روند تغییرات ترکیب درآمدهای مالیاتی کشور طی دوره
 68تا  90گویای این واقعیت است که سهم مالیاتهای
مستقیم از 55 .5درصد در سال  68به  61/3درصد در
سال  90افزایش یافته اس��ت .این شاخص با افزایش
فش��ار بر بخش مولد اقتصاد در مقابل کاهش فشار بر
بخش غیرمولد محقق شده است.
سهم مالیات بر ثروت از  15درصد مالیاتهای سال
 1368به  6درصد در سال  1390کاهش یافته و سهم
مالی��ات بر درآمد اش��خاص حقیقی نی��ز از  34درصد
مالیاتهای مستقیم در سال  68به  23درصد در سال
 90کاهش یافته اسیت .در مقابل سهم مالیات اشخاص
حقوق��ی از  52درصد در س��ال  1368ب��ه  72درصد
مالیاتهای مستقیم در سال  1390افزایش یافته است.
در دوره تحت بررسی سهم مالیات بر کاال و خدمات
از  34درصد مالیاتهای غیرمستقیم در سال  68به 22
درصد در سال  1378کاهش یافته است .اما با اجرای
قانون مالیات بر ارزش افزوده این روند تغییر تغییر یافته
به طوری که این مقدار  43درصد در سال  93افزایش
یافته است .همچنین س��هم مالیات بر واردات که در

س��ال  68بالغ بر  66درصد مالیاتهای غیرمس��تقیم
بود ،با نوس��اناتی تا  1387به  78درصد افزایش یافته
و از این س��ال با روند نزولی به  57درصد در سال 90
رسیده است.
بررس��ی روند نس��بت مالیات ب��ه جی.دی.پی در
کشورمان طی س��الهای  90 - 1384نشان میدهد
که این نس��بت همواره بین  6تا  8درصد در نوس��ان
بوده است .در حالیکه میانگین نسبت مالیاتی در برخی
کشورهای مورد بررسی در این مطالعه طی سالهای
 2002ال  2010بالغ بر  17.9درصد و در همین مدت
میانگین این نسبت در ایران  6/8درصد بوده است .نرخ
رش��د درآمدهای مالیاتی نیز در بسیاری از سالهای
دوره  90 - 1384از نرخ رشد هزینههای جاری دولت
بیش��تر بوده و نس��بت مالیات به هزینههای جاری از
 40/7درصد در س��ال  1384به  47/1درصد در سال
 1388رس��یده و ط��ی س��الهای  1389و  1390به
 43درصد کاهش یافته اس��ت .این در حالی است که
میانگین این نس��بت در کشورهای منتخب بیش از
 76درصد است.

س��هم درآمدهای مالیاتی از منابع بودجه عمومی
از 28 /6درص��د در س��ال  84به بیش از  30درصد در
سال  90افزایش یافته است .اما میانگین سهم مالیات
از درآمدهای دولت در کشورهای منتخب بیش از 68
درصد است .برخی نیز بیش از  90درصد از درامدهای
مالیاتی از محل مالیات تامین میکنند.
به دلیل وضع کلی ساختار اقتصادی کشور در دهه
اخیر و دورههای قبلی شاخصهای فوق وضع مناسبی
نداش��ته که البته این مس��اله بر ناکارآمدی برنامه در
دولتهای خاصی داللت نداشته است.
اگ��ر دولت در ط��ول س��الهای  1384تا  90کل
هزینههای ج��اری خود از مح��ل درآمدهای مالیاتی
تامین مالی میکرد ،بایس��تی نسبت واقعی مالیات به
تولید ناخالص داخلی به طور متوسط به  16.1درصد
میرسید .این نسبت ،نسبت مالیاتی مطلوبی است که
دولت برای پوش��ش هزینههای ج��اری خود از محل
درآمدهای مالیاتی باید به آن دس��ت پیدا میکرد .به
این ترتیب متوسط نس��بت مالیات به تولید ناخالص
داخلی یا نس��بت مالیاتی مطلوب ح��دود  9.2درصد

وقتی نظام مالیاتی از توان اقتصادی عقبتر است
چرا مالیات در ایران نقش تاثیرگذاری در اداره کشور و تامین مالی بودجه ایفا نمیکند؟
سیاستهای تحریم اقتصادی علیه جمهوری اسالمی
ایران با وجود تحمیل هزینههای قابل توجه ،آغاز دیگری
از تبلور توانمندی نظام را فراهم آورده اس��ت .با وجود
موفقیتهای دولت در بسیاری از بخشهای اقتصادی
کشور ،التهابهای تورمی ،عدم پایداری درآمدهای نفتی
به دلیل تحریمهای جاری و تاثیر آن در تامین تعهدات
گسترده دولت به عنوان یک مشکل اساسی پیش روی و
به عنوان اولویت کاری دولت در آمده است .از این منظر
ایجاب میکند وابس��تگی تامین اعتبارات هزینهای از
محل درآمدهای پرنوسان و غیرقابل اطمینان حاصل از
فروش نفت ،با پیشبینی تمهیدات الزم برای جایگزینی
با سایر منابع داخلی کشور ،رهایی یابد .یکی از اصلیترین
این منابع جایگزین ،درآمدهای مالیاتی است .مالیات به
دلی��ل کارکردهای چندگانهای که دارد ،میتواند نقش
تاثیرگ��ذاری هم از جنبه سیاس��تگذاری برای تقویت
تولید ملی ( کارکرد اقتصادی) و هم از جنبه تامین مالی
بودجه دولت ( کارکرد بودجهای) و س��رانجام از جنبه
تامین عدالت (کارکرد توزیعی) داشته باشد.
نظ��ام مالیات��ی کش��ور ظرفیتهای زی��ادی برای
شکوفایی دارد و چنانچه این ظرفیت بالفعل شود ،بدون
تردید بخش قابل توجهی از مشکالت کشور حل خواهد
شد .مطالعات نش��ان میدهد که در ش��رایط کنونی،
اقتصاد ایران توان دس��تیابی به ش��اخص  16درصدی

(نس��بت مالیات به تولید ناخالص داخلی) را در اختیار
دارد ،بدون اینکه در کارکرد فعاالن اقتصادی و بنگاههای
کشور اخالل ایجاد شود.
اقتصاد ایران با تولید ناخالص داخلی  331میلیارد
دالری ( ب��ه قیمته��ای جاری بین الملل��ی ) و 839
میلیارد دالری بر اس��اس ش��اخصهای برابری قدرت
خرید ( )PPPهجدهمین اقتصاد قدرتمند جهان است.
اما با این حال ،مالیات و نظام مالیاتی آن متناس��ب با
توان اقتصادی آن توسعه نیافته است .سهم پایین نسبت
مالیات به تولید ناخالص داخلی که در حال حاضر حدود
 7درصد اس��ت ،1در بهترین ش��رایط از  8درصد فراتر
نرفته است .نسبت پایین مالیات به هزینههای جاری
ک��ه طبق آمارهای موجود درس��ال  90ح��دود 43.6
درصد بوده و س��رانجام نسبت پایین مالیات به بودجه
عمومی دولت که در حال حاضر حدود  30درصد است،
از مش��کالت تاثیرگذار در این زمینه است .همچنین
اینها از مهمترین ش��اخصهایی هس��تند که نشان
میدهد مالیات در ایران همانند س��ایر کشورهای دنیا
نقش تاثیرگذاری در اداره کش��ور و تامین مالی بودجه
ایفا نمیکند .این در حالی است که شاخصهای متناظر
در کشورهای توسعه یافته و حتی کشورهای در حال
توسعه با شاخصهای متناظر آن در ایران فاصله بسیار
زیادی دارند .بر این اساس اصالح نظام مالیاتی موجود

فاصله دارد .نظام مالیاتی کشور را میتوان مشتمل بر
س��ه رکن اصلی تولید ملی ( نحوه توزیع آن ،قوانین و
مقررات مالیاتی و سازمان وصول مالیات) دانست که در
هر یک یکی ارکان ،موانع و مش��کالتی برای دستیابی
به سیستم مالیاتی مطلوب وجود دارد .مهمترین موانع
نظام مالیاتی کشور از منظر تولید ملی و نحوه توزیع آن
از این قرار هستند:

آن اش��اره کرد که البته تمامی این نهادها از پرداخت
مالیات معاف اند.

ترکیب نامناسب تولیدملی و توزیع درآمد کشور

بخش کشاورزی و صادرات غیر نفتی طی سالهای
 84تا  90به طور متوس��ط از سهمی برابر  9.3و 5.5
درص��د از تولی��د ناخالص داخلی برخ��وردار بوده اند.
بنابراین مجموعه س��همی ح��دود  15درصد از تولید
ناخالص داخلی کش��ور از مالیات معاف هستند و تنها
 85.2درصد از تولید ناخالص داخلی کش��ور مشمول
مالیاتاست.همچنیندرخصوصمعافیتهایمالیاتی
بخش نفت نیز تردیدهای زیادی وجود دارد و چنانچه
ارزش افزوده این بخش را نیز در نظر نگیریم ،حدود 39
درصد اقتصاد کشور از مالیات معاف میشود.
حجم به نسبت باالی اقتصاد زیرزمینی

پیچیدگی قوانین و مقررات مالیاتی ،ضعف ضمانتهای
اجرایی قوانین مالیاتی ،محدود بودن پایههای مالیاتی و
معافیت گسترده مالیاتی و اثر بخشی پایین برخی از
مشوقهای مالیاتی در کنار ساختار نامناسب نرخهای
مالیاتی اشاره کرد.
با بررسی عملکرد شاخصهای نظام مالیاتی مشهود
است که در شرایط کنونی مالیات نقش قابل توجهی
در اقتصاد کش��ور و تامین مالی هزینههای دولت ایفا
نمیکند .پایین بودن نس��بت مالیات به جی.دی.پی
صرف نظر از از اینکه به معنی کم اهمیت بودن نقش
مالیات در تصمیمگیریهای اقتصادی افراد و بنگاهها
است ،در سطح کالن اقتصادی نیز به معنی عدم امکان
سیاستگذاری و تخصیص منابع از طریق سیاستهای
مالیاتی اس��ت .عالوه بر ای��ن یکی از پیامدهای پایین
بودن نس��بت مالیات نس��بت به هزینهه��ای جاری،
افزایش فش��ار بر منابع غیرمالیات��ی نظیر درآمدهای
نفتی ،افزایش اس��تقراض از بانک مرکزی است که به
نوب��ه خود به افزایش پایه پولی و ب��ه تبع آن افزایش
تورم دامن خواهد زد .از سوی دیگر نسبت پایین تامین
هزینههای عمومی از طریق مالیات به عنوان یک منبع
پای��دار تامین مالی بودجه از طریق تحمیل فش��ار بر
ساختار هزینهها ،نقش سیاستهای مالی دولت به ویژه
در بخش تامین زیر ساختهای توسعه را تضعیف کرده
و یکی از اصلیترین عناصر توسعه در اقتصاد کشور را از
ایفای نقش اساسی خود باز میدارد.

نگر
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بر اساس مطالعات موجود ،دولت از حدود  24درصد
از تولید ناخالص داخلی کشور به دلیل فعالیتهای غیر
رسمی ،نامنظم ،ثبت نشده و قاچاق نمیتواند مالیات
دریافت کند .برآوردهای انجام ش��ده در سازمان امور
مالیاتی نش��ان میدهد که دولت تنها به دلیل قاچاق
کاال ساالنه به طور متوسط دوازده میلیارد ریال مالیات
از دس��ت رفته دارد .این مبلغ در س��ال  88افزون بر
بیست هزار میلیارد ریال است.
اما از مهمترین موانع نظام مالیاتی کش��ور از منظر
قوانی��ن و مقررات مالیاتی میتوان ب��ه مواردی چون

پینوشت:

 -1نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی با احتساب
مالیات بر واردات است .شایان ذکر است که درآمدهای
مالیاتی در کشورهای توس��عه یافته شامل درآمدهای
حاصل از بیمههای اجتماعی و عوارض نیز است .اما در
این گزارش درآمدهای حاصل از بیمههای اجتماعی و
عوارض در درآمدهای مالیاتی منظور نشده است.
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تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده و بر
این اس��اس با وجود اینکه ارزش افزوده بخش مشاغل
به طور میانگین  26رصد جی.دی.پی محاس��به شده
است .اما س��هم مالیات پرداختی توسط این بخش از
مالیاتهای مستقیم تنها  8.9درصد بوده است .این در
حالی اس��ت که طی این دوره اشخاص حقوقی (بدون
نفت) که س��همی معادل  25.6درصد تولید ناخالص
داخلی را داشته 68.5 ،درصد مالیات مستقیم ( بدون
مالیات نفت و تسعیر نرخ ارز) را به خود اختصاص داده
است .به همین خاطر بخش اشخاص حقوقی به دلیل
داشتن فعالیتهای مالی به نسبت شفاف بیشترین بار
مالیاتی را در اقتصاد کش��ور متحمل میشوند .این در
حالی است که در نهادهای عمومی با گردش مالی باال
بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور و ارزش افزوده آن
توسط برخی نهادهای عمومی-دولتی ایحاد میشوند
که از جمله ای��ن نهادها میتوان به بنی��اد جانبازان،
آستانهای مقدس ،قرارگاه خاتماالنبیا و موارد مشابه

سهم باالی بخشهای معاف از مالیات
( محدود بودن پایههای مالیاتی)

یریزی یک نظام کارآمد و سیستماتیک از الزامات
وپ 
موفقیت در مسیر تعیین شده و تامین درآمدهای مورد
نیاز است که باید حساسیت و اهمیت آن در باورهای
ملی و حمایتهای مس��ووالن کش��وری و با برقراری
تعامل مطلوب با دس��تگاههای اجرایی کشور مرتبط با
امر مالیات ،ایجاد و تقویت شود.
علی عسگری
تحول نظام مالیاتی در برنامه کاری دولت درسالهای
رییس کل سازمان
اخیر در قالب پیاده راهس��ازی و توسعه قانون مالیات بر
امورمالیاتیکشور
ارزش افزوده ،اصالح قانون مالیاتها مس��تقیم و پیاده
سازی و اجرای طرح جامع مالیاتی به عنوان اساسیترین
محورهای تحول نظام مالیاتی از س��وی س��ازمان امور
مالیاتی در حال پیگیری اس��ت .برنامهه��ا ،اقدامات و
فعالیتهای این سازمان به گونهای سازماندهی شده که
تحقق تکالیف و الزامات را میس��ر ساخته و درآمدهای
مالیاتی را به عنوان منبع با ارزش دولت نهادینه کند .از
این رو فرصت به دست آمده را باید مغتنم شمرد.
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الیحه مالیات

ذرهبین

سیاست
علیه
سیاستهای
مالیاتی
میزگرد آیندهنگر برای بررسی
الیحه مالیاتی با حضور
طالییزاده و پدرام سلطانی

سلطانی:
بیش از هر چیز
ما باید روی دو
بخشمتمرکز
شویم،نخست
الیح�ه مالیاتی این روزها در کمیس�یونهای اقتصادی مجلس در حال بررس�ی که در آن تمام تجربه مالیاتنویس�ی در ایران کنار گذاش�ته شده و موارد دستوری
بسط و گسترش
است .برخالف دولت ،مجلس�یها چندان عجلهای برای بررسی این الیحه ندارند و جایگزین مصالح اقتصادی کشور ش�ده .او همچنین به سیاست یک بام و دو هوای
نظام جامع مالیاتی این روزها چشم به راه بودجه  92هستند .قرار بود الیحه مالیاتی منابع مالی متکی دولت اشاره کرده و تاکید دارد که دولت هم میخواهدمانند نیجریه و ونزوئال بازیگر
و اطالع رسانی تا به نفت بودجه  92را به س�مت درآمدهای مالیاتی تغییر جهت دهد؛ اما حاضران در اصلی اقتصاد باش�د و هم مطابق استاندارهای روز جهان مالیات بگیرد .طالییزاده،
بر اساس آن نوری میزگرد آیندهنگر متفقالقول بر این باورند که ایده دولت محقق نخواهد شد و تصویب مشاور مالیاتی اتاق تهران نیز در این نشست تاکید دارد که نگاه الیحه جدید ،نگاه
الیحه به این زودیها امکانپذیر نخواهد بود .پدرام سلطانی ،عضو هیات نمایندگان مبتنی بر جرمانگاری بوده و به تبعات و هزینههای اجتماعی اجرای چنین الیحهای
بر بخشهای
اتاق تهران که به نمایندگی از اتاق ،نشستهای مشترکی با نمایندگان مجلس داشته ،توجه نشده و گویا تنها تامین منابع مالی دولت به عنوان یک اصل بی چون و چرا در
زیرزمینی الیحه پیشنهاد شده به مجلس را حاصل یک کار ضربالعجلی دو ،سه ماهه میداند دستور کار است.
اقتصاد ما تابانده
سیاس�تهای مالیاتی در ایران را چگونه میتوان
نس��بت به مالیات وجود داشته و در قرن اخیر هم نگاه به س��متی هدایت ش��د تا مالیاتهای مستقیم از 64
شده و دومین تعبیر و تفس�یر و تحلی�ل کرد ،به دیگر س�خن
دومی به وجود آمده که ماحصل انقالب صنعتی است درصد به  25درصد برای ش��رکتها و  35درصد برای
راهکار اصالحی نظام اقتصادی ما در دهههای اخیر کدام سیاست
و تالشاش بر بهبود محیط کسب وکار متمرکز شده .اش��خاص حقیقی کاهش یابد و نتیجهاش را در آمار و
نیزگسترش اخ�ذ مالیات را دنبال ک�رده و تا چه میزان در این
این نگاه ،ایده کس��ب درآمد از مالیات را که همواره در ارقام وصول مالیات دیدیم ،یعنی این چرخش نه تنها
بخش موفق بودهاست؟ اصوال چه رویکردهای در
تاریخ امور مالیه هدف اصلی تلقی میشد ،تغییر داده و وضعیت عمومی جامعه و تولید را بهبود بخشید که به
مالیاتهای
نظامه�ای اخذ مالیاتی جهان وج�ود دارد و ما در
بر بهبود محیط کس��بوکار تاکید دارد .این تفکر تا به افزایش سطح درآمدهای دولت ،افزایش تولید داخلی و
غیرمستقیمو
کجای این مسیر قرار گرفتهایم؟
امروز رقیب قدیمیاش را در کنار خود احساس کرده و ناخالص ملی منجر شد.
کدامیکازسیاستهایمالیاتیدولتهایخاتمی،
اجرای قانون طالییزاده :تا آنجایی که من در جریان هس��تم شاید اغلب در میان طیفهای مختلف سیاسی شکل متفاوتی
هاشمی و احمدی نژاد توانسته کمک کننده نظام
مالیات بر ارزش بت��وان گفت در تدوین نظامهای مالیات در کش��ور ما به خود گرفته است .چنانچه اختالف نظر مالیاتی آمریکا
مالیاتی در کش�ور و در نهایت همراه تولیدکننده
افزوده است بیش��تر بحث درآمده��ا مطرح بوده و سیاس��تگذاری که به تعبیری داشت این کشور را به سمت پرتگاه مالی

نگر
آینده
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اجتماعی در حاش��یه مانده اس��ت .البته برخی اوقات
هم سیاس��تگذاری معافیت مالیات��ی کوتاهمدت برای
برخی گروهها اعمال ش��ده اما رویک��رد عمده نگاه به
درآم��د بوده و در قانون جدید ه��م به نظر میآید که
این بحث به شکل جدیتری دنبال میشود .یعنی نگاه
عمده در الیحه مالیاتی تازه دولت اخذ درآمد است نه
سیاستگذاری که در نهایت شهروند و مسائل اجتماعی
جامعه نیز مورد توجه قرار گرفته باشد.
پدرام س�لطانی :مالیات ابزار مالی��ه دولت برای تامین
هزینهها اس��ت و از سدههای گذشته همواره این نگاه

میبرد ریشه در اختالف دیدگاه بین جمهوریخواهان
و دموکراتها داشت .چنانچه جمهوریخواهان معتقدند
که سادهسازی و کاهش مالیاتها منجر به توسعه تولید
و رونق اقتصادی و افزایش اشتغال و در نتیحه آن افزایش
درآمدهای مالیاتی دولت میشود اما دموکراتها که از
طیف چپ اقتصادی و فک��ری بر آمدهاند نگاه دیگری
دارند .ما هنوز به س��مت نگاه بهبود محیط کسبوکار
نرفتهای��م اما اتفاقی که در دولت آقای خاتمی افتاد به
نظرم چرخش اصولی از نگاه سنتی به نگاهی دیگر در
س��اختار سنتی مالیات در کشور بود .سیاست مالیاتی

ایرانی باشد؟

طالی�یزاده :در بحث قانون مالیات بر ارزش افزوده در
زمان آقای خاتمی نرخ مالیاتی کاهش یافت اما همانطور
که آقای سلطانی به درستی اشاره کردند ،درآمدها هم
افزایش یافت .در همان دوره بود که پیشنهاد مالیات بر
ارزش افزوده به مجلس وقت تقدیم ش��د .در آن الیحه
دو سال دوره آموزش برای اجرای قانون پیشبینی شده
بود .این پیشبینی نش��ان میدهد که مسووالن وقت،
مساله را شناخته و عمق ماجرا را و اثرگذاری آن بر نظام
مالیاتی کشور را درک کرده بودند .زمانی که این قانون

چیست؟ آیا میتوان برخی شاخصهای جهانی و
عام را برای یک قانون مالیاتی خوب برشمرد که در
داخل کشور ما هم کاربرد داشته باشد؟
طالییزاده :قانون مالیاتی خوب باید به رشد اقتصادی و

عکس :امید ایرانمهر

در دولت آقای خاتمی معوق ماند ،در دولت بعدی مهلت
آم��وزش برای اجرای قانون را به س��ه ماه تقلیل دادند
و ب��ه همین خاطر اهداف من��درج در مالیات بر ارزش
افزوده محقق نشد و میبینیم هنوز آنهایی که اظهارنامه
میدهند رقم پایینی را شامل شده و درآمدهای مورد
نظر از مالیات بر ارزش افزوده نیز هنوز محقق نش��ده
است .اما در دولت فعلی شتاب دولت جای سئوال دارد.
دولت به جز س��رعت و پرکاری باید به تبعات و مسائل
اجتماعیچنینپیشنهادهاییبرایاقشارمختلفجامعه
دقت کند ،یعنی اینطور نباشد که طرحی پیشنهاد شده
و درنتیجه آن برای بسیای از شهروندان مشکالت عمده
به وجود آید و کسبوکار امنیت خود را از دست بدهد.
در م��ورد هزینههای اجتماعی ک��ه در الیحه مالیاتی
تقدیم ش��ده از دولت به مجلس مغفول مانده میتوان
به جرم انگاری این الیحه اش��اره ک��رد ،چنانچه امروز
آنهایی که اظهار نامه مالیاتی خود را به طور منظم برای
دستگاهها ارایه میکنند ،بسیار کم هستند و از سوی
دیگر درآمدهای مورد نظر از مالیات ارزش افزوده محقق
نشد و کماکان فشار این سیاستهای نادرست بر بدنه
تولید کشور وجود دارد.

درحال حاضر هدف از تدوین الیحه قانون مالیاتی

نگر
آینده

فضای کس��بوکار و ای��ده تازه نظ��ام مالیاتی جهانی
مورد تاکید قرار گرفته اس��ت .طبقه متوس��ط افرادی
هستند که درآمدشان را از سرمایهداران و شبکه تولید
به دس��ت میآورند و به همین خاطر اگر شرایط تولید
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فکر میکنید مالیاتها باید تنها از س�رمایهدارها
اخذ شود یا دیگر طبقات اجتماعی .به ویژه اینکه
تا چه میزان میتوان طبقه متوسط را در پرداخت
مالیاتها سهیم کرد؟
س�لطانی :این همان نکته ظریفی اس��ت که در بهبود

در کش��وری مهیا شود به تبع طبقه متوسط وضعیت
بهتر و به سامانتری خواهد داشت .اتفاق مهمتر اینکه
هزینههای عمومی و تعهدات دولت در قبال شهروندان
نیز بیش از گذشته تامین خواهد شد .دولتها در برابر
بیماری ،بیکاری و وضعیت شهروندان مسوولاند و وقتی
طبقه متوسط از اشتغال و درآمد برخوردار باشد به تبع
این سهم شراکتی دولت در پرداخت برخی یارانهها به
ش��هروندان کاهش یافته و در نهایت جامعه به سمت
و سوی مناسبتری حرکت خواهد کرد .نگاه به بهبود
فضای کسبوکار تنها بحث درآمدهای مالیاتی نیست
بلک��ه بهبود وضعیت طبقهه��ای اجتماعی و وضعیت
اقتصادی یک کشور نیز در این زمینه مدنظر است .در
اقتصاد ما باید نخس��ت نسبت به ایجاد طبقه متوسط
اقدام کرده و بعد آن را فربه کنیم .طبقه فردوست باید
تنکتر ش��ده و در همین حال طبقه متوسط بزرگتر
ش��ود .اقتصاد چین نمون��ه خوبی ب��رای توضیح این
مثال است .کش��ور چین در سالهای پیش رقمی در
حدود 900تا  800میلیون نفر زیر خط فقر داش��ت و
حاال در سال به طور متوسط  200الی  300میلیون نفر
شهروند چینی از زیر خط فقر نجات یافته و خودشان
را در ابعاد یک طبقه متوسط تعریف میکنند .بنابراین
دولت توانست بدون پرداخت مستقیم پول به شهروندان
تنها با بهبود فضای کسبوکار وضعیتی را سامان دهد
که در آن طبقه متوسط فربهتر شده و از تعداد فردوستان
جامعه کاسته شد .در حال حاضر چین با دو هزار و 400
میلیارد دالر ذخایر ارزی بزرگترین ذخایر ارزی جهان را
در اختیار دارد و تفاضا برای پول ملی چین هم به شدت
افزایش یافته است.

روانسازی کسبوکار کمک کند .همچنین دولت باید
سیاست مالیات بر مصرف را به جای مالیات بر تولید در
دستور کار قرار داده تا در نهایت این سیاست به افزایش
درآمدهای دولت منجر شود .افزایش درآمد دولت باید
به جای فش��ار بر تولید به رونق کسبوکارهای وابسته
بوده و کمترین هزین��ه اجتماعی را برای جامعه در بر
داشته باشد .از سوی دیگر یک قانون مالیاتی خوب باید
فرهنگ مالیاتپردازی را جایگزین مالیات گریزی کند
و از تنوع نرخهای مالیاتی برخودار باشد .در همین حال
وجود موارد و تبصرههای دست و پاگیر مانع شکلگیری
تولید و صنعت شده و نظام مالیاتی باید کمترین موانع
را پی��ش روی تولیدکنندگان قرار دهد .دولت به جای
آنکه دستگاهها و افراد جامعه را  -مانند آنچه در مالیات
بر ارزش افزوده صورت گرفته -مامور وصول مالیات کند
باید با ابزارهای قانونی در این زمینه وارد شود .از سوی
دیگر قانون مالیاتی باید در راستای جرمزدایی حرکت
کند .متاس��فانه الیحه پیش��نهادی دولت اکثر فعاالن
اقتص��ادی را مجرم مالیاتی در نظر گرفته و مجازات و
جریمهها با میزان تخلفها تناسب ندارد .از سوی دیگر
قان��ون مالیاتی مطلوب باید نس��بت به ایجاد امنیت و
آرامش در فضای کسبوکار اقدام کند.الیحه پیشنهادی
دولت که این روزها در کمیسیونهای اقتصادی مجلس
در حال بررس��ی اس��ت ،دارای حداقل پتانس��یلها و
اس��تانداردهای ذکر ش��ده است .به همین خاطر بعید
میدانم که عقالی اقتصادی جامعه اجازه دهند تا این
الیحه با این نقصانها به شکل قانون در آید.
سلطانی :برای نقد الیحه الزم است تا از گزارش سازمان
امور مالیاتی کش��ور که در شهریور  91منتشر شده و
تصادفی هم دست ما رسیده نکاتی را برای شما بگویم
تا بر اس��اس گزارشی که خود سازمان منتشر ساخته
نسبت به نقد الیحه اقدام کرد .در این گزارش قید شده
که س��هم مالیاتهای مستقیم از  55.5درصد در سال
 68به  61.3درصد در سال  90رسیده که این افزایش
در شرایطی رخ داده که نرخهای مالیاتی در اصالحیه
قانون مالیات مستقیم در سال  81کاهش یافته است.
بنابراین این آمار نشان میدهد که وصول مالیات ارتباط
مستقیمی با ضرایب مالیاتی ندارد .نکته دوم اینکه نرخ
رش��د درآمدهای مالیاتی در بسیاری از سالهای دوره
 1384تا  1390از نرخ رش��د هزینههای جاری دولت
بیشتر بوده که این جمله بسیار معنادار است .چرا که
در این سالها بودجه دولت بسیار انبساطی بوده و رشد
یافته اما با وجود آن رشد درآمدهای مالیاتی بیش از آن
بوده و نشان میدهد که اصالح نظام مالیاتی ما بدون
اینکه نیازی به اصالح قانون باشد ،بر پایه همان اصالحیه
قبلی ،نرخ رشد را به سمتی افزایش میدهد که اتکای
درآمدهای دولت به مالیات افزایش پیدا کند .نکته دیگر
اینکه سهم درآمدهای مالیاتی از منابع بودجه عمومی
از  28.6در س��ال  84به بیش از  30درصد در س��ال
 90افزای��ش یافته .یعنی کاهش اتکای به نفت هم با
وجود آن بودجه در کشور اتفاق افتاده .همچنین یکی
از مهمترین موانع نظام مالیاتی کش��ور در این گزارش
حجم گسترده اقتصاد زیرزمینی اعالم شده .به شکلی

طالییزاده:
بند بند الیحه
پیشنهادیاز
سوی دولت
مورد انتقاد ما و
دیگرکارشناسان
اقتصادی بوده و
به ویژه در شرایط
اقتصادکنونی
ایران تصویب
آن بدون جرح
و تعدیل جدی
موجب افزایش
مسائل دست و
پاگیر در حوزه
مالیاتهاخواهد
شد ،به همین
خاطر امیدوارم
عقالیاقتصادی
هرطور که شده
جلویتصویب
چنین طرحی را
بگیرند
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الیحه مالیات

ذرهبین

که بر اس��اس مطالعات موجود ،دول��ت از  24درصد از
تولید ناخالص داخلی کش��ور به دلیل قاچاق و اقتصاد
زیرزمینی و اقتصاد غیر رس��می و ثبت نشده مالیات
اخ��ذ نمیکند .نکته دیگر وج��ود نهادهای عمومی با
گردش مالی باال اس��ت .بخش عمده بنیادها ،آستانها
و قرارگاه خاتماالنبیا از پرداخت مالیات معافاند .اگر این
عدد را به عدد پیش اضافه کنیم میتوان گفت که 40
درصد از اقتصاد کشور ما از پرداخت مالیات معاف بوده
و یا از پوشش مالیاتی بهرهمند نیستند .در همین چند
نکته میتوان فهمید که مشکلی که در نظام مالیاتهای
مستقیم ما وجود دارد مشکلی نیست که در این الیحه
پوشش داده شود.
ای�ن تعبیر که دول�ت میخواه�د از این الیحه به
عنوان اهرمی برای باال بردن سطح درآمدهای خود
استفاده کند تا چه میزان صادق بوده و تحلیل شما
در این زمینه چیست؟ به ویژه اینکه بودجه هنوز
به مجلس نیامده و سهم درآمدهای مالیاتی تعیین
شده در بودجه  92هنوز مشخص نیست.
طالییزاده :در ابتدا بحثی که مطرح بود ،بحث کاهش

سلطانی :در حال
حاضر ما سیاست
یک بام و و دو
هوا را برگزیده و
دولت میخواهد
هم مانند نیجریه
و ونزوئال بازیگر
اصلیاقتصادباشد
و هم تمام منابع
نفتی و پتروشیمی
را در اختیار
داشته باشد .در
همان حال انتظار
داریم که بر اساس
استانداردهای
جهانی از
شهروندان و
تولیدکنندهخود
مالیات بگیریم و
مانند نروژ درآمد
مالیاتی باالیی به
دست آوریم

نگر
آینده
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درآمدهای ارزی و به تب��ع کاهش درآمدهای دولت و
راهکاری برای جبران این کسری بود و به همین خاطر
شعار معروف جایگزینی درآمدهای مالیاتی به جای در
آمدهای نفتی سر زبانها افتاد .این الیحه با این هدف
تدوین ش��د و دولت هم اصرار داشت که پیش از ارایه
بودجه س��ال  92بتواند بر مبنای آن قانون درآمدهای
مورد نظر خود را کس��ب کند اما در عمل بر مشکالت
و نواقص و ایرادهایی ک��ه بخشهای اقتصادی به این
قانون وارد کردند موجب شد که طرح از حالت فوریت
خارج ش��د و به همین خاطر در زمان مقرر بدون شک
به تصویب نخواهد رسید .البته دولت تالش کرد تا این
طرح را به شکل اصل  85قانون اساسی و تصویب یک
کمیسیون خاص اجرایی کند که این ترفند دولت هم
راه به جایی نبرد و به همین خاطر احتمال اینکه الیحه
مالیاتی به بودجه سال  92برسد تقریبا بعید است.

پیش�نهاد آیندهنگرانه ش�ما برای ب�رون رفت از
مشکالت مالیاتی کشور و سروسامان دادن به نظام
دریافت درآمدهای مالیاتی چیست؟
سلطانی:برای تاباندن نور بر حوزههای تاریک و زیرزمینی

اقتصاد ایران پیش از هر چیز دیگر باید طرح جامع نظام
مالیاتی به درس��تی اجرایی ش��ود ،با اجرای این طرح
میتوان اقتصاد زیرزمینی را به جمع مالیاتدهندگان
اضاف��ه کرد .دولت ادعا کرده که در این الیحه مواردی
را دیده که ب��ه آن نیاز دارد .ما تاکید داریم که آنها در
قانون برنامه پنجم دیده شده و بگذارید تا همان اجرایی
شود .الیحه در بخشهایی اختیار بیشتری به سازمان
امور مالیاتی میدهد اما مادامی که طرح جامع مالیاتی
اجرایی و تجربه نشده و نقایص آن استخراج نشود ،چه
بسا مشکالتی مطرح شود که اصوال در این الیحه دیده
نشده است .همچنین اگر دو سال بعد سازمان مالیاتی
متوجه شود که مسائلی باید به این قانون اضافه شود،
الیحه به قانون تبدیل شده و دیگر نمیتوان به راحتی
موارد جدید به این قانون اضافه کرد .اما نکته دیگری که
باید به آن اشاره کنم ،بحث اجرای کامل قانون مالیات
بر ارزش افزوده است .در همین گزارش که سازمان امور
مالیاتی ارایه کرده ،اعالم ش��ده که به طور متوسط در
دنیا بی��ش از  60درصد درآمدهای مالیاتی دولتها از

محل مالیاتهای غیر مستقیم حاصل میشود اما این
نس��بت برای کشور ما بر عکس است .به عبارتی بیش
از دو س��وم مالیاتهای مستقیم را اشخاص حقوقی و
بنگاهها پرداخت میکنند و بار نظام مالیاتی کش��ور ما
روی دوش تعداد محدودی از بنگاهها بوده و اخذ مالیات
غیر مستقیم هنوز توسعه نیافته که دلیل اصلی آن هم
عدم اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده و برخی
احکام اجرایی برنامه توسعه پنجم است .حتی اگر دولت
قانون ارزش افزوده را اجرایی کند ما به هدفمان در این
برنامه رسیدهایم .نکته دیگر اینکه مالیات به جز قانون،
فرهنگ میخواهد و در کنار فرهنگ هم اقتصادی که
بتواند اصول مالیات را پشتیانی کند .ما هم در فرهنگ
مالیاتی مش��کل داریم و هم اقتصادمان تحمل تغییر
در پرداخت مالیاتهای مس��تقیم را ن��دارد و توصیه
من این است که ش��رایط اقتصادی کشور برای تغییر
قانون مالیاتهای مستقیم مناسب نیست .از عادالنهتر
ش��دن نظام مالیاتی و اصالح برخی موارد بعد از دولت
بیش��ترین نفع را میبرد .بیش از دو س��وم را صنعت و
تولید و خدمات پرداخت میکند .به همین خاطر اگر
این بار روی بدنه بیشتری پرداخت شود اما ما خودمان
اذعان داریم.

آقای طالیی زاده شما هم با رویکرد آقای سلطانی
در این زمینه موافقید؟ پیشنهاد آیندهنگرانه شما
برای اصالح قانون مالیاتی کشور چیست؟
طالییزاده :اگر اصالح ساختار در سازمان امور مالیاتی

انجام ش��ود توقع و خواس��ته دولت برای کسب درآمد
محقق خواهد ش��د و برنامه پنجم هم در فصل اصالح
 119ت��ا  121به طور دقی��ق راهکارهای بهبود فضای
وصول مالیات و شفافسازی را پیشبینی کرده است.
به عنوان مث��ال در ماده  121پیشبینی ش��ده که تا
س��ال دوم تمام اصناف بزرگ صندوقهای مکانیزه را
برای دریافت و پرداخت نصب کنند تا میزان درآمدها
شفاف شود اما در سال دوم اجرای برنامه توسعه پنجم
هستیم و هیچ آماری نیست که چند درصد این طرح
محقق شده است .اگر امکانات و پیشبینیهای مندرج
در قانون برنامه پنجم توسعه برای وصول مالیات اجرایی
ش��ود ،بخش عمدهای از خواس��ت دولت برای تامین
درآمدها محقق خواهد شد اما تا به حال گزارش شفافی
از پیشبینیهای برنامه پنجم و امور محقق شده ارایه
نشده است.

آیا اصوال ب�ه هزینههای اجتماعی تصویب چنین
الیحهای فکر شده است؟
طالی�یزاده :گاهی تصمیمهایی گرفته میش��ود که

ممکن اس��ت با یک جمله مس��ائل پیچی��دهای برای
کشور به همراه داشته باشد .در قانون مالیاتها بندی

را آوردهاند که در هنگام معامله مس��تغالت ،که تا االن
ارزش مالیاتی مالک وصول مالیات بوده ،ارزش مالیات
به ن��رخ ارزش روز تعیین ش��ود .این جملهای س��اده
اس��ت اما وقتی بخواهند این مساله را عملیاتی کنند،
معلوم نیس��ت که در واقعیت چه تبعات و مسائلی در
پی خواهد داش��ت .ما با س��ازمان مالیاتی این نکته را
مط��رح کردیم و گفتند که ح��دود ده برابر تاثیر دارد
ام��ا من گفتم که ب��رآورد ابتدایی نش��ان میدهد که
افزایش نرخ مالیات بدون ش��ک افزایش صد درصدی
در بر خواهد داش��ت .افزایش مالیات باید برای جامعه
قابل تحمل باشد و در یک چارچوب استاندار گنجانده
ش��ود .در همین راستا و برای بررسی مسائل مربوط به
ارزش معامالتی که برای معامالت در دفترخانهها ثبت
میش��ود و از سوی دیگر برای جلوگیری از اجحاف به
قشرهای آسیبپذیر از دفتر دکتر فرزین خواستیم که
در این باره تحقیق کنند .بر اساس آمار به دست آمده از
پژوهش دفتر ایشان ،متوسط تاثیر اجرای این طرح در
ارزش معامالتی که برای معامالت در دفترخانهها ثبت
برای نرخ مستقالت ثبت ش��ده رقمی در حدود 118
برابر ش��د ،تازه این نرخها مربوط به مورخ ده شهریور
سال  90است .مثال در ملکی نبش خیابان تابناک که
رقمی حدود  30هزارتومان بود ،این رقم با احتس��اب
این شاخص مالیاتی متری چهارمیلیون و نیم میشود.
یا در میدان ونک از  45هزارتومان میش��ود  6میلیون
توم��ان .خود آقایان دوباره بررس��ی کردند که این کار
روی  15بخ��ش دیگر جامعه نیز اثرگذار بوده و به جز
آن بر همه قوانینی که متکی بر افزایش ارزش مالیاتی
اراضی است نیز تغییرات گستردهای ایجاد خواهد شد.
از جمله میتوان به تاثیر مالیات بر ارزش معامالتی بر
تبصره یک ماده  100قانون شهرداری ،تبصره دو ماده
 100قانون نوسازی شهرداری ،ماده یک قانون نوسازی
ش��هری وعمران ،ماده یازده قانون نوس��ازی و عمران
شهری ،تبصره نه ماده نه قانون زمین شهری و ماده 24
آیین نامه اجرایی و وصولی دفترخانهها اشاره کرد .همه
اینهایی که اینجا مثال زدم ،نتیجه مطالعه خودشان
است .به همین خاطر تاکید دارم که اثراث اجتماعی این
قانون به هیچ روی دیده نشد .در بخش جرایم مالیاتی
نیز گاهی در اظهارنامه مالیاتی برخی تخلفها به سهو
و گاهی به عمد صورت میگیرد که نحوه برخورد قانونی
با متخلفان مالیاتی بسیار سوال برانگیز است .اگر به آمار
برگردیم ،کمتر از ده درصد مورد از گزارش مالیاتی ارایه
شده به دفاتر مالیاتی مورد قبول ممیزان قرار میگیرد
و آنها  90درصد گزارشها را غیر قابل قبول میدانند.
ح��اال  90درصد بقیه بر اس��اس آنچه در الیحه جدید
آمده ،مجرم اقتصادی میش��وند .البته ممکن اس��ت
که اش��تباه به خطای کارپرداز یا حسابدار و یا یکی از
کارمندان بازگردد و این آدم حداکثر میتواند متخلف
اقتصادی باشد اما بر اساس الیحه جدید این فرد مجرم
اقتصادی تلقی ش��ده و از کس��ب و کار محروم شده و
راهی زندان خواهد ش��د .همه اینها یعنی ما به هیچ
روی به هزینههای اجتماعی الیحه نیندیش��یدهایم و
برنامه ای برای آن ارایه نکردیم.
نظامهای مالیاتی موجود در کشور در کدام دورهها
تاثیرگذاریبهتریداشتهاند؟
س�لطانی :برای مقایس��ه تصمیم اخیر دول��ت ،فاصله

چشمگیری میان این دولت با اقداماتی که دولتهای قبلی

انجام دادند وجود دارد .ما در شرایطی هستیم که دولت
میخواهد درآمدها را افزایش دهد اما نمیتواند به نفت
تکیه کند .البته احکام مالیاتی قانون برنامه پنجم را همین
دولت پیش��نهاد کرده و اغلب آنها راستای سیاستهای
پیشین مالیاتی دولتهای گذشته بود .در همین دولت
هم در دو سال پیش طرح تحول نظام مالیاتی در سازمان
امور مالیاتی و سازمان دارایی دنبال شد ،در آن زمان هم
رویکرد دولت خیلی رویک��رد بگیر و ببند و معطوف به
کسب درآمدهای مالیاتی نبود .به همین خاطر این الیحه
را حاصل یک کار ضربالعجل دو ،سه ماهه میدانم که در
آن تمام تجربه مالیاتنویسی در ایران کنار گذاشته شده
و بنا است تا به شکل دستوری مواردی اجرایی و اصالح
ش��ود تا در نهایت مالیات در کوتاهترین زمان جایگزین
درآمدهای نفتی دولت شود .اقتصادی که بیش از  5دهه
بر درآمدهای ناشی از نفت وابسته بوده و به این سیستم
خو گرفته و ساز وکار اقتصاد ما بر اساس آن چیده شده،
نمیتواند به این س��ادگی به سمت تامین منابع مالی از
درآمدهای مالیاتی برود .به همین خاطر اصالح تدریجی
در اقتصاد و فرهنگ اقتصادی حاکم بر نهادهای تجاری
الزمه چنین فرآیندی اس��ت .مادامی که دولت خودش
بزرگتری��ن بازیگ��ر اقتصادی اس��ت نمیتواند الیحهای
دس��توری برای افزایش درآمدهای خود بیاورد .این یک
پارادوکس عجیب است که دولت میخواهد هم مطابق
اس��تانداردهای روز دنیا از ما مالیات بگیرد و هم حاضر
نیس��ت اتکای خودش را به درآمدهای نفتی نه از حیث
بودجهای که از حیث یک بازیگر اقتصادی کمتر کند.

اگر بخواهیم به نظامهای مختلف دریافت مالیات
در کشورهای دیگر اشاره کنیم ،فکر میکنید نظام
مالیاتی کدام کشورها شبیه وضعیت ایران بوده و
الگوب�رداری از آن در ش�رایط فعلی یا به کار نظام
سیاستگذاری مالیاتی در ایران میآید؟
س�لطانی :اقتص��اد ای��ران را باید با کش��ورهای نفتی

آقای س�لطانی ش�ما که به عنوان نماین�ده اتاق
بازرگانی در جلس�ههای مش�ترک اتاق و مجلس
حضور دارید ،آیا به جرح و تعدیل و اصالح الیحه
مالیاتیجدیدامیدوارید؟
سلطانی :بر اس��اس گزارش امور سازمان مالیاتی که در

شهریور سال جاری منتشر ش��ده جدول مقایسهای با
سایر کشورها وجود دارد که بر اساس آن سهم مالیات بر
درآمد ایران از درآمدهای مالیات مستقیم  62درصد بوده
و در مقام نخس��ت قرار گرفته و کشورهای پیشرفتهای
چون آفریقای جنوبی ،ژاپن ،چین ،آلمان ،اتریش ،آمریکا،
ایتالیا ،فرانس��ه ،سنگاپور و دیگر کشورها در مرتبههای
بعدی قرار گرفتهاند .در کشورهایی که مالیات رکن اصلی
درآمد کشور است ،سهم درآمد دولتها رقمی در حدود
از  19تا  57درصد اس��ت .به همی��ن خاطر تاکید دارم
که مشکل ما مشکل مالیات مستقیم نیست .چنانچه در
جدول مقایسهای دیگری در همین گزارش سهم مالیات
بر کاال و خدمات یعنی همان سهم مالیات غیر مستقیم
ایران  9درصد بوده در حالیکه کش��ورهای دیگر در این
بخ��ش آماری باالت��ر از  20درصد را به خود اختصاص
دادهاند .از اینها گذشته سهم مالیات بر واردات هم متعلق
به مالیاتهایی است که آمار اخذ آن در ایران بسیار باالتر
از کشورهای دیگر بوده و همین تعرفههای باال در پیوند
ما با اقتصاد جهانی و محیط کسبوکار مشکل ساز شده
است .خوش��بختانه متخصصان در حوزههای اقتصادی
حاضر در مجلس از ابتدا نسبت به الیحه احساس نگرانی
داشتند و جلسههای آشنایی با موضوعهای مالیاتی برای

مرک�ز پژوهشهای مجلس نی�ز در همین زمینه
گزارش تحقیقی انجام داده است ،آیا از نتایج این
تحقیقمطلعهستید؟
سلطانی :بله؛ نتایج تحقیق مرکز پژوهشها در همین

زمینه به تازگی انتش��ار یافته که در آن س��ه موضوع
اساسی را هشدار داده است .در مجموع میتوان گفت
که مرکز پژوهشها موافق با مالیات بر ثروت ،مالیات بر
سرجمع درآمد و موافق تعریف جرم و جرم زایی در این
الیحه نیست .ما هم در این سه بخش هم نظر هستیم
و امیدواریم که نتایج این پژوهش از س��وی نمایندگان
مورد توجه قرار گیرد.

به طور کلی فکر میکنید که نظام مالیاتی کش�ور
بی�ش از ه�ر زم�ان دیگ�ری نیازمند اتخ�اذ چه
رویکردی در نظام مالیات گیری خود است؟
س�لطانی :اگ��ر اصالحی در نظام مالیاتی کش��ور الزم

نگر
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باش��د بیش از هر چی��ز دیگر ما بای��د روی دو بخش
متمرکز شویم ،نخست بس��ط و گسترش نظام جامع
مالیاتی و اطالع رس��انی است تا بر اساس آن نوری بر
بخشهای زیرزمینی اقتصاد ما تابانده ش��ده و دومین
راهکار اصالحی نیز گسترش مالیاتهای غیر مستفیم
و اج��رای قانون مالی��ات بر ارزش افزوده اس��ت .البته
پرداخت مالیات از س��وی سازمانها و نهادهای معاف
از مالیاتهای مس��تفیم هم حائز اهمیت است که در
این الیحه به آن پرداخته ش��ده و اگر جبنه شرعی آن
حل ش��ود ،اجرای آن به عادالنهتر شدن نظام مالیاتی
ما کم��ک خواهد کرد .وقتی میخواهیم رفرم مالیاتی
در کشور اتفاق بیفتد باید بدون گلچین کردن ،اجزای
آن روشها و پایههای مالیاتی منس��وخ را حذف کنیم
نه اینکه سیاس��ت یک بام و دو هوا را در پیش بگیریم.
بر این اساس باید ماده  104که مربوط به مالیاتهای
تکلیفی است حذف شده و جایگزینی برای آن در نظر
گرفته شود .چرا که در مالیاتهای تکلیفی اصل عدالت
به عنوان یکی از پایههای اصلی اخذ مالیات رعایت نشده
و برخی از بنگاهها باید بخشی از درآمدشان را فیالفور
به عنوان مالیات علیالحساب به دولت تحویل دهند اما
بخش دیگری با بهرهمن��دی از برخی روابط اظهارنامه
را  4ماه بعد از پایان س��ال مالی تقدیم میکند و ماهها
هم برای پرداخت مالیات مورد نظر فرصت دارند .نکته
پایانی اینکه اخذ مالیات تکلیفی در جهان منسوخ شده
تنها در سود بانکی و سود سهام لحاظ میشود.
طالییزاده :بند بند الیحه پیش��نهادی از سوی دولت
مورد انتقاد ما و دیگر کارشناس��ان اقتصادی بوده و به
ویژه در ش��رایط اقتصاد کنونی ایران تصویب آن بدون
جرح و تعدیل جدی موجب افزایش مس��ائل دست و
پاگیر در حوزه مالیاتها خواهد ش��د ،به همین خاطر
امیدوارم که عقالی اقتصادی هرطور که ش��ده جلوی
تصوی��ب چنین طرح��ی را گرفته و اگ��ر عالقهای به
تصویب آن دارند ،دست کم مواد مندرج در آن به شکل
جدی مورد بازنگری قرار گیرد.

طالییزاده:
شتاب دولت جای
سئوال دارد .دولت
به جز سرعت و
پرکاری باید به
تبعات و مسائل
اجتماعیچنین
پیشنهادهایی
برای اقشار
مختلفجامعه
دقت کند ،یعنی
اینطور نباشد که
طرحیپیشنهاد
شده و درنتیجه
آن برای بسیاری
از شهروندان
مشکالتعمده
به وجود آید و
کسبوکارامنیت
خود را از دست
بدهد
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خاورمیانه مقایسه کرد نه با کشورهای اروپایی .منظورم
از کشورهای نفتی ،آنهایی است که نفت بخش عمدهای
از تولید ناخالص ملیشان را تشکیل داده و دولت بازیگر
اصلی اقتصاد آن کشورها است .در حال حاضر دو مدل
اصلی و کالن در نظام مالیاتی کشورهای مختلف جهان
در حال اجرا است .یکی مدل کشورهای کوچک حاشیه
خلیج فارس که تا حد زیادی اخذ مالیات از شهروندان را
کنار گذاشته و یا آن را به رقم اندکی رساندهاند .دلیل این
سیاستگذاری این بوده که دولت به عنوان بازیگر اصلی
اقتصاد پذیرفته که وقتی همه چیز را در اختیار گرفته و
دیگر نمیتواند انتظار دریافت مالیات داشته باشد .گروهی
دیگر هم کشورهایی هستند که درآمدهایی مالیاتیشان
را از بخش تولی��د و بخشهای مختلف جامعه دریافت
میکنند .البته در این میان میتوان به کشور نروژ اشاره
کرد که درآمد نفتی داشته و با این حال تمام این بخش
از درآمد خود را در قالب ثروت بیننسلی پسانداز و اعتبار
آن را در سراسر جهان سرمایهگذاری کرده است و آن را
به هیچ روی به اقتصاد خود تزریق نمیکند .واضح است
که تزریق درآمد نفتی به بودجه کشورهای حوزه خلیج
فارس آسیبهای مختلفی از جمله فضای رانت ،رقابت
ناعادالنه و بیماری هلندی را به وجود آورده .حاال بحث
من این اس��ت که ما باید یکی از این دو مدل را انتخاب
کرده و در یک بازه بلندمدت برای آن برنامهریزی کنیم.
در حال حاضر ما سیاست یک بام و و دو هوا را برگزیده و

دولت میخواهد هم مانند نیجریه و ونزوئال بازیگر اصلی
اقتصاد باش��د و هم تمام منابع نفتی و پتروشیمی را در
اختیار داشته باش��د .در همان حال انتظار داریم که بر
اساس استانداردهای جهانی از شهروندان و تولیدکننده
خود مالیات بگیریم و مانند نروژ درآمد مالیاتی باالیی به
دس��ت آوریم .دولت باید نق��ش خود را به عنوان بازیگر
اصلی اقتصاد در کشور به رسمیت شناخته و دست کم
در چنین فضایی به مدل کشورهای حوزه خلیج فارس
نزدیکتر شود.
طالییزاده :متاس��فانه راجع به سیس��تمهای مالیاتی
دیگر کشورها مطالعه منسجمی نداشتم ،اما شنیدهام
ک��ه کش��ورهای موفقی مانند ترکی��ه و چین توجه و
تاکیدش��ان بر تولید بوده و حداکثر جوایز و تسهیالت
برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شده به شکلی که در
چین تا  17درص��د جایزه صادراتی و در ترکیه تا 20
درصد جوایز صادراتی برای تولید کننده اختصاص یافته
است .چنین تش��ویقهایی بدون تردید موتور محرک
صادرات و تولید در کشورهای ذکر شده خواهد بود.

نمایندگان برگزار شد که در آن نمایندگان به اطالعات
خوبی درباره نظامهای مالیاتی دست یافته و به تبع نقد
شفافتری نسبت به این الیحه ارایه کردند .تا به اینجای
کار روند بررسی الیحه در مجلس به سمتی میرود که
اصالح��ات جدی روی آن ص��ورت خواهد گرفت و این
الیحه با تامل و صبر و حوصله نمایندگان مورد رسیدگی
قرار خواهد گرفت.
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الیحه مالیات

ذرهبین

محمود شکری
نمایندهمجلسو
معاوناسبقسازمان
امورمالیاتی

اجرایی شدن الیحه مالیاتی زیرساخت میخواهد
نگاه نماینده مجلس :پاسخ به پرسشهای آیندهنگر
نمایندگان بخش خصوص�ی بارها و بارها تاکید
کرده اند که الیحه مالیاتی کشور مخالف بندهای
مختلف قانون اس�ت .ش�ما چه مشکالت حقوقی و
ساختاری در این الیحه میبینید؟

1

بررسی تقاضای دولت مبنی بر رسیدگی به الیحه یک
فوریتی اصالح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶
و اصالحات بعدی آن طبق اصل  ۸۵قانون اساس��ی ،در
دستور کمیسیونهای اقتصادی مجلس قرار گرفته و در
حال حاضر نیز در کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور
نمایندگانی از بخش خصوصی در حال بررس��ی است .به
اعتقاد ما الیحه اصالح قانون مالیاتهای مستقیم مغایر با
اصل  ۸۵قانون اساسی است .براساس بخشی از اصل 85
قانون اساس��ی ،مجلس میتواند در موارد ضروری اختیار
وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم قانون
اساسی به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند .در این
ص��ورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین میکند
به صورت آزمایش��ی اجرا میش��ود و تصویب نهایی آنها
با مجلس خواهد بود .خوش��بختانه با آگاهی نمایندگان؛
درخواس��ت دولت ب��رای تصویب الیحه بر اس��اس اصل
 85ب��ا مخالفت  172نماینده مواجه ش��د .الیحه اصالح
مالیاتهای مس��تقیم قانونی دائمی است و هیات رئیسه
نیز با توجه به این استناد شورای نگهبان اجازه نداد تا این
الیحه بر اس��اس اصل  ۸۵تصویب شود .ما همواره برای
قانونهای آزمایشی به اصل  ۸۵رجوع میکنیم اما الیحه
اصالح قانون مالیاتهای مس��تقیم قانونی است دائمی و

با اصل  ۸۵مغایرت دارد .الیحه اصالح قانون مالیاتهای
مستقیم به دنبال این است که برخی از مواد آن را اصالح
کند بلکه یک قانونی نیست که بخواهیم آن را به صورت
آزمایش��ی در کشور اجرایی کنیم .البته از اینها گذشته
ش��ورای نگهبان نیز در این مورد وارد ش��ده و ازآنجا که
الیحه اصالح مالیاتهای مس��تقیم قانونی دائمی است
اجازه نخواهد داد تا الیحه اصل  ۸۵تصویب شود.
بنابرپیشبینیآیندهنگرانهتاننرخهایمالیاتی
در اصلاح قانون جدید مالیات�ی چه تغییری
خواهند داشت؟

2

نرخه��ای مالیاتی در اصالح قانون جدید نه تنها اضافه
نمیش��ود ،بلکه در برخی موارد مانند نرخ مالیات حقوق
و دس��تمزد کاهش یافته اس��ت .پیش از این نرخ حقوق
کارمن��دان دولت  10درصد و کارکنان بخش خصوصی از
 420هزار تومان باالتر مش��مول  10درصد مالیات بود که
اکنون این نرخها در مورد کارکنان دولت و بخش خصوصی
همسنگ شده و عدالت مالیاتی رعایت شده است .همچنین
مالی��ات بر جم��ع درآمد در الیحه اص�لاح قانون مالیاتی
پیشبینی ش��ده که البته اجرای این مالیات جدید نیاز به
زیرساخت و تهیه طرح جامع اطالعات مالیاتی دارد .درآمد
س��االنه تا این سقف مش��مول  15درصد مالیات و درآمد
 50تا  100میلیون تومان در س��ال مشمول  20درصد و
درآمد مازاد بر  100میلیون تومان در س��ال مشمول 25
درصد مالیات خواهد شد .مالیات بر جمع درآمد فعال تا 3
س��ال قابل اجرا نیست ،و باید طرح جامع مالیاتی و شبکه

اطالعات مالیاتی و سیستمهای مختلف برقرار شود .مالیات
بر جمع درآمد در تحقق عدالت بسیار مهم است و این نوع
مالیات ،حقوق مردم است که باید گرفته شود ،چون در یک
جا مانند حقوق کارگر و کارمند مالیات به درستی گرفته
میش��ود و در مورد مالیات بر جمع درآمد هم باید گرفته
شود ،اما این کار نیاز به زیرساخت و اطالعات و ابزار دارد.

3

آیا پیشبینیتان این اس�ت ک�ه قانون جدید
مالیاتی در دولت فعلی اجرا بشود؟

اگر قانون جدید مالیاتهای مستقیم به تصویب رسد،
فک��ر نمیکنم تا  3س��ال آینده مالیات ب��ر جمع درآمد
امکان اجرا داشته باشد ،چون هنوز زیرساختهای مورد
نیاز برای اجرایی شدن آن فراهم نیست .البته به منظور
بررسی منطقهای و مقایسهای آن ،مرحله آزمایشی طرح
جامع مالیاتی از اسفند ماه سال جاری در  3استان تهران،
اصفهان و کرمانشاه آغاز شده تا نتایج این اجرای آزمایشی
از س��وی کارشناس��ان و ارزیابان مورد بررسی قرار گیرد.
اجرایی شدن الیحه مالیاتی بستگی به برنامههای کاری
دارد و از نظر کارگروه مالیاتی در کمیس��یون اقتصادی تا
یکی دو ماه دیگر بررسی الیحه جدید قانون مالیاتهای
مستقیم به پایان خواهد رسید .تصويب اين قانون ارتباطي
به بودجه سال  92ندارد ،اما تالش ميشود هر چه سريعتر
اين اليحه به تصويب نهايي برس��د .برنامه زمانی آن نیز
بستگي به برنامههاي کاري دارد و از نظر کارگروه مالياتي
در کميسيون اقتصادي تا دو ماه آينده اليحه جديد قانون
مالياتهاي مستقيم به پايان ميرسد.

چرا تعجیل در تصویب؟
دولت برای تصویب هر چه سریعتر الیحه پیشنهادی مالیاتی از هیچ اقدامی فروگذار نکرده است

جالل یحییزاده
فیروزآبادی
عضوکمیسیون
اقتصادی
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از هن��گام ارائه الیحه تازه مالیاتی از س��وی دولت به
مجلس ،برای بررس��ی الیحه نشس��تها و جلس��ههای
مختلفیباحضورنمایندگاناتاقبازرگانی،بخشخصوصی
و نماین��دگان دولت برگزار ش��ده و ابعاد مختلف الیحه
پیشنهادی مورد ارزیابی نمایندگان قرار گرفته است .نکته
عجیب این است که دولت برای تصویب هر چه سریعتر
الیحه از هیچ اقدامی فروگذار نکرده است ،مسئلهای که
شائبه سوءبرداش��ت از الیحه را برای نمایندگان مجلس
به وجود آورده اس��ت .حرص و طمع دولت برای تصویب
زودهنگام الیحه پیشنهادی با تمام ایرادهایی که بخش
خصوصی بر آن وارد دانسته؛ جای سوال دارد .اینکه چرا
دولت با وجود این همه الیحه و طرح در اختیار کمیسیون
اقتصادی تالش داشت تا با اصل  85کردن الیحه بخواهد
از طریق تصویب آن در یک کمیس��یون خاص ،تصویب
آن را جلو بین��دازد ،برای نمایندگان س��وال ایجاد کرد.
مساله این اس��ت که دولت چطور میخواهد با الیحهای
که از کمترین سبقه مطالعات کارشناسی برخوردار بوده،
به فکر جایگزینی برای درآمدهای نفتی در کشور باشد.
امیدواری این است که وضع به سمت و سویی پیش رود

که نمایندگان الیحهای را در کمیسیون اقتصادی بررسی
کنند که در نهایت به پیشبرد برنامههای جایگزین اقتصاد
نفتی ایران منتج ش��ود اما برنامههای خلقالساعه دولت
چنین رهآوردی برای مجلس��یان ندارد .در نشستهای
مشترک کمیسیون اقتصادی وزیر اقتصاد ،مسوول امور
مالیاتی کش��ور و تنی چند از نمایندگان اقتصادی دولت
حض��ور داش��تند .نتیجهگیری نماین��دگان از مجموعه
نشستها این بود که دولتیها نتوانستند از مواد مندرج
در الیحه دفاع حائز اهمیتی ارایه دهند .برآیند نمایندگان
مجلس این بوده که مجلس و دولت و هیچ نهاد دیگری
نباید در این شرایط بحرانی اقتصاد کشور ،باری بر بارهای
بخش خصوص��ی اضافه کند و لذا نماین��دگان از امکان
نظارت��ی خود بر امر قانونگذاری اس��تفاده کرده و جلوی
تصویب چنین قانونی را گرفته اند .تصویب نهایی الیحه
دولت منوط به جرح و تعدیل فراوان پیشنهاد شده است.
کمیسیون اقتصادی مجلس بر این باور است که در شرایط
تحری��م نباید اقدامی صورت گیرد که بخش خصوصی و
اقتصاد داخل احس��اس کند که در این وضعیت فشار و
تحریمهای خارجی ،قرار اس��ت از داخل نیز علیه بخش

خصوصی فش��ار وارد شود .ش��رایط و فضای کشور به
گونهای اس��ت که بخش خصوصی با طرح این الیحه
در کمیسیون اقتصادی احساس ناامنی اقتصادی پیدا
کرده بود .کش��ور در حوزههای قانونگ��ذاری مالیاتی
نیازمند پیشنهادهایی است که بتواند به شفافسازی
وضعی��ت مالیاتها منجر ش��ده و از هرگون��ه فرار و
کج��روی در حوزههای پرداخ��ت مالیاتی جلوگیری
کند .الیحه با انبوهی از ایرادهای کارشناسی به دولت
بازخواهد گشت تا تغییرات موردنظر در آن لحاظ شود.
از اینها گذشته فوریت دولت برای تصویب این الیحه
در راس��تای تامین منابع مالی دول��ت در بودجه 92
نیز از دس��تور کار خارج اس��ت و به همین خاطر آنها
فرصت بیش��تری برای کار روی این الیحه و برطرف
کردن ایرادهای وارد شده بر آن دارند .سرنوشت لوایحی
مانند الیحه اصالح نظام مالیاتی کشور نشان از آن دارد
که گاهی منافع اقتصادی کشور در سایه خواستههای
کوتاهمدت و ضربالعج��ل دولت قرار گرفته و اهداف
اصلی سیاستهای اقتصادی کشور از دستور کار خارج
میشود.
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فرید زکریا در گفت و گو با چند تحلیلگر برجسته
شبینی میکند
وقایع ماههای آینده را پی 
فرید زکریا ،روزنامهنگار هندی ـ امریکایی است که در
حال حاضر در تایم و واشنگتنپست یادداشت مینویسد
و مجله فارنپالسی در سال  ۲۰۱۰نام او را در فهرست صد
متفکر برتر دنیا قرار داد .آنچه در پی میآید گزیده یکی
از برنامههای اوست که در آن به همراه چند تحلیلگر به
شبینی وقایع سال جاری پرداخته است .الزم به ذکر
پی 
است که نگاه این تحلیلگران به هر حال نگاه امریکایی
به قضایاست و این مصاحبه را با هدف آشنایی با این نوع
نگاهمنتشرمیکنیم.

هاس :آن کشوری
که در اروپا باید
مراقبشباشیم
یونان نیست است
و فرانسه است.
دیر یا زود ما با
بحران واقعی
روبرو خواهیم
شد .آقای اوالند،
رئیسجمهور
فرانسه این کشور
را به سمتی
میکشاند که به
لحاظاقتصادی
به شدت بی ثبات
خواهد شد
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شبینی وقایع ماههای آینده میپردازیم .دنیا در سال آینده
فرید زکریا :به پی 
شبینیها تیم قدرتمندی را کنار
چه ش��کلی خواهد بود؟ من برای این پی 
هم جمع کرده ام .ریچارد هاس ،آن مری اسالتر و یان برمر .از آنها خواهم
خواست که در جام جهان نما نگاه کنند و بگویند سرنوشت بشار اسد در
ماههای آینده چه خواهد شد؟ ایران به کدام سمت خواهد رفت و آیا باالخره
منطقه یورو دچار تجزیه خواهد ش��د یا ن��ه .در مورد آینده اقتصاد امریکا
شبینی بزنند
هم حرف خواهیم زد .اما قبل از آنکه از دیگران دست به پی 
من در مورد آینده اقتصاد امریکا حرف خواهم زد .به نظر من واشنگتن از
یک بحران به بحران بعدی تلوتلو خواهد خورد و فقط با ضربهای مشکالت
را  -حل نش��ده  -به کمی آنطرفتر شوت میکند و خبری از اصالحات
اساسی در حوزههای مالیات ،انرژی و مهاجرت نخواهد بود .و این به شدت
نگران کننده خواهد بود چون باعث میشود بحرانهای بعدی چالشهای
عمیقتری ایجاد کنند .چندین دهه است که رشد اقتصاد امریکا کند شده
و احی��ای پس از رکودهای پیاپی با افزایش بیکاری و کاهش دس��تمزدها
همراه بوده اس��ت .به نظر میرسد انقالب اطالعاتی و جهانی شدن باعث
افزایش فشار بر کشورهایی نظیر امریکا شده که مردم در آنجا درآمد باالیی
داشتهاند .این روندهای جدید روز به روز سرعت بیشتری میگیرند و البته
نداشتن استراژی برای احیای بلندمدت رشد باعث خواهد شد که تمامی
مشکالت امریکا  -از جمله کسری بودجه و بدهی عظیم دولت  -بدتر شوند.
تمرکز دولت اوباما تاکنون بر افزایش مالیاتها و کاهش هزینههای دولتی
بوده است ،اما به نظر من آنها باید بر اصالحات و سرمایهگذاری در اقتصاد
امریکا تمرکز کنند .عموما وقتی کشوری دچار مشکالت اقتصادی میشود
بانک جهانی یا صندوق بینالمللی پول به آنها پیشنهاد میکنند که باید از
طریق طرحهای ریاضت اقتصادی به ثبات مالی برسید و کسری بودجه را
کاهش دهید .اما این فقط بخشی از راه حل اصلی است .از دید من ،کلید
احیای رشد اقتصادی ،اول انجام اصالحات ساختاری است که باعث رقابتیتر
ش��دن اقتصاد میشود و دوم سرمایهگذاری در نیروی انسانی و غیرانسانی
است که نسل بعدی رشد را تضمین میکند .امریکای عصر اوباما  -و البته
قبل از او  -هیچ کدام از این دو راه حل امتحان نش��ده است.بی توجهی به
سرمایه انسانی بزرگترین ضربه را در بلندمدت به رشد کشور میزند .ما قبال
رتبه اول دنیا را در حوزه فارغ التحصیالن جوان دانشگاهها داشتیم .ما حاال
در دنیا چهاردهم هس��تیم و سال آینده رتبه بدتری خواهیم داشت .اخیرا
روزنامه واشنگتن پست با ازرا ووگل استاد مشهور دانشگاه هاروارد انجام داد
شبینی کرده بود ژاپن به اقتصاد شماره یک دنیا تبدیل
که در دهه  ۸۰پی 
خواهد شد .ووگل در این مصاحبه توضیح میدهد اگر چه معجزه اقتصادی
ژاپن واقعیت داشت ،او هیچ وقت فکر نمیکرد سیستم سیاسی ژاپن این
چنین درجا بزند و نتواند چالشهای دهه  ۹۰اقتصاد را حل کند و رکود را
تا امروز کش بدهد .امروز ژاپن کشور ثروتمندی است که آیندهای نامعلوم
در پیش دارد .س��رانه تولید ناخالص داخلی ژاپن در دنیا بیس��ت و چهارم
اس��ت و اوضاع آنها بدتر هم خواهد شد .بدهیهای دولت در سال گذشته
حدود  ۲۳۰درصد تولید ناخالص داخلی بود و این فاصلهای با فاجعه ندارد.
به همین خاطر امیدوارم که  ۲۰سال دیگر مردم نگویند اقتصاد امریکا در
دورهای عالی عمل میکرد اما سیس��تم سیاس��ی امریکا کم آورد و ایاالت
متحده هم مثل ژاپن شد .خب...آینده دور را رها میکنیم و به
سال آینده میپردازیم .در ماههای بعد در نقاط مختلف دنیا
منتظر چه تحوالتی باشیم؟ بهتر است جام جهان نما را در
اختیار چند متخصص آینده نگری بگذاریم .امروز در کنار
من دو رئیس سابق مرکز سیاستگذاری وزارت امور خارجه
امریکا حضور دارند .آن مری اسالتر که در حال حاضر
اس��تاد دانشگاه پرینستون اس��ت و ریچارد هاس
که حاال رئیس ش��ورای روابط خارجی به حساب
میآید .ب��ه همراه آنها یان برمر رئیس موسس��ه
تحقیقاتی اوراسیا میهمان من است .اوراسیا یکی
از معتبرترین شرکتهای مشاورهای در امر ریسک
سیاسی و اقتصادی در دنیاست.
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اسالتر:کارخانهها
آرام آرام به امریکا
باز میگردند و
اوضاع دالر و
بازار کار به جایی
رسیده که تولید
در داخل امریکا
بیشتر از تولید در
خارج و کشورهای
ارزان قیمت سود
دارد .توفان سندی
هم باعث شده
که دولت و مردم
متوجهشوند
کهزیرساختها
چقدراهمیت
دارند و احساس
میکنم امریکا آرام
آرام همان کشور
تولید کننده و مولد
سابق خواهد شد
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بحث اول :آینده سوریه

زکریا :با بشار اسد و جنگ داخلی سوریه آغاز میکنیم .ما
شبینی کردیم
سال گذشته در برنامه ویژه سال ۲۰۱۲پی 
که اس��د تا پیش از آغاز س��ال ۲۰۱۳میرود و البته عده
زیادی از تحلیلگران منطقه با ما موافق بودند .اما اینطور
شبینی امسال عملی میشود؟
نشد .به نظرتان این پی 
آن ماری اسلاتر :به نظر من ما به پایان بازی در سوریه
نزدیک میشویم .دولت اس��د حتما کنار خواهد رفت و
مساله اصلی زمان این کناره گیری است .مساله اینجاست
که اسد واقعا در مسیر رفتن قرار گرفته است .پس این بار
من با اطمینان میگویم امکان ندارد دولت بش��ار اسد تا
پایان  ۲۰۱۳بر س��ر کار باشد .البته فکر نکنید پایان این
جنگ داخلی سرنوشتی عالی در انتظار سوریه است .اصال
معلوم نیس��ت در آن زمان دولتی وجود داشته باشد که
بتواند جایگزین او بشود.
زکریا :اصال چرا او اینقدر دوام آورده؟ البته سوریها ارتش
قدرتمندی دارند و آنها با شورشیان شوخی ندارند.
ریچ�ارد هاس :این یکی از دالیل پیروز نش��دن س��ریع
شورشیان اس��ت .دلیل دیگر این است که سوریه دولتی
واقعی دارد .س��وریه مثل لیبی نیست .به عالوه آنها عراق
و وقایع بعد از فروپاشی رژیم گذشته را دیدهاند .ماجرای
شیعه و سنی را در عراق دیدهاند .عالوه بر این دولت اسد
حمایت روس��یه ،چین و ایران را پشت خود دارد .ضمنا
اپوزیسیون سوریه هم از صدها گروه کوچک تشکیل شده
و اصال خیلی س��خت است که همه آنها را زیر چتر واحد
اپوزیسیون قرار داد .اما من با نکته اصلی صحبت آن ماری
کامال موافقم .کشور  -به لحاظ احساسی  -به جایی رسیده
که کنار رفتن دولت اسد اجتناب ناپذیر است .فقط معلوم
نیست که این مس��اله چه زمانی اتفاق میافتد و معلوم
نیست که پس از سقوط اسد کشور وارد چه وضعیت بدی
خواهد شد.
زکریا :به نظر ش��ما این وضعیت چق��در بد خواهد بود؟
بهخصوص که تیم شما تحقیق جامعی روی سوریه انجام
داده است.
یان برمر :به احتمال خیلی زیاد ،در صورت عقب نشینی
بش��ار اس��د هیچ دولت موثری وجود نخواهد داشت که
جایگزین او شود .بعد مساله آوارگان و پناهجویان را نباید
نادیده گرفت که در حال حاضر حدود نیم میلیون نفر از
آنها در اردن ،ترکیه ،عراق و شمال آفریقا زندگی میکنند.
سلفیها و دیگر مخالفان مذهبی اسد را هم به این معادله
اضافه کنید تا ببینید پس از س��قوط اس��د حتا احتمال
شلوغی در اردن و عراق هم وجود دارد .چه اسد در پایان
س��ال ۲۰۱۳بر سر کار باش��د و چه نباشد خشونتهای
قومی در این کش��ور به ش��دت افزای��ش خواهد یافت و
روزهای سختی در انتظار مردم این کشور است.
اسلاتر :این کامال درس��ت اس��ت .همین ح��اال اگر به
پناهجویان س��وری توجه کنید میبینید که آرام آرام در
حال بی ثبات کردن مناطق مرزی اردن هستند .ترکیه هم
به خاطر کردهای سوریه دچار دردسرهای جدی خواهد
ش��د و اوضاع لبنان همین حاال هم به خاطر تنش بر سر
حمایت کردن یا نکردن از اسد به هم ریخته است .بی ثباتی
در س��وریه باعث بی ثباتی جدی در منطقه خواهد شد و
ما همین حاال نش��انههای مهم آن را میبینیم .همه اینها
 بهخصوص قدرت گرفتن کردهای س��وریه  -بزرگترینکابوس دولت ترکیه به حساب میآید .دولت عراق هم با به
هم ریختن سوریه دچار دردسرهای جدی میشود.

بحث دوم :ایران و امریکا

زکریا :حاال به ایران بپردازیم .تنش میان دو طرف ادامه
دارد .فکر میکنید کار ایران و امریکا به کجا میکشد؟
هاس :من فکر میکنم ایران بمب نخواهد ساخت اگر چه
آنها در برنامه اتمی شان پیشرفت خواهند کرد و دانش و
ظرفیت این کار را خواهند داشت .آنها نمیخواهند وارد
جنگ شوند.به هر حال در سال ۲۰۱۳بحثهای جدی
زیادی در اینباره خواهد شد.
اسلاتر :عقیده من متفاوت اس��ت .اوباما در حوزه خلع
سالح اتمی با دیگر روسای جمهور امریکا فرق میکند.
او قبل از به قدرت رسیدن گفته بود که به دنبال دنیای
بدون س�لاح اتمی اس��ت و اگر مثال  ۳۰کشور در دنیا
بمب اتم داشته باشند ما زمین را به نابودی میکشانیم.
به این خاطر مساله ایران ،مساله امنیت اسرائیل نیست.
مساله این اس��ت که از دید اوباما قرار است هیچ کشور
دیگری به قابلیت نظامی اتمی دست پیدا نکند .باید دید
آیا اوباما همان اوبامای پیش از آغاز ریاست جمهوری اش
است؟ و همچنان نسبت به این مساله حساس است یا
واقعیتهای دنیا او را تغییر داده.
برمر :البته به نظرم به احتمال زیاد ش��اهد توافق اتمی
میان امریکا و ایران نخواهیم بود .درست است که همه
درباره دیپلماسی حرف خواهند زد اما حاال زمان مناسبی
برای مذاکره نیست .ایرانیها در ماه ژوئن انتخابات ریاست
جمهوری خودش��ان را دارند و امریکاییها و دیگران در
این میان آنچنان ایرانیها را بد و منفی نشان دادهاند که
حتا اگر دستیابی به نوعی توافق امکان پذیر باشد راضی
کردن افکار عمومی آس��ان نیست .در مورد مساله کنار
آمدن با ایران اتمی هم من معتقدم که بله ،ما میتوانیم
با ایران اتمی کنار بیاییم.
زکریا :پس نه حمله و نه توافق .شما موافقید؟
هاس :بله ،اما احتمال مواجهه نظامی خیلی پایین نیست..
به اعتقاد من احتمال  ۳۰تا  ۴۰درصدی وجود دارد که
اسرائیل یا امریکا دچار خبط بشوند و به تاسیسات اتمی
ایران حمله کنند.
اسلاتر :من احتم��ال باالی  ۵۰درص��د میدهم .البته
احتمال  ۵۰درصدی دستیابی به توافق اتمی هم وجود
دارد...
بحث سوم :آینده یورو و مرکل

زکریا :خب ...حاال بهتر است به باقی نقاط دنیا بپردازیم.
به نظر ش��ما بزرگترین روند س��ال ج��اری در اروپا چه
خواهد بود؟ شاهد فروپاشی منطقه یورو خواهیم بود یا
بحران اقتصادی باعث میشود اروپاییها به هم نزدیکتر
از گذشته شوند؟
اسالتر :اروپاییها به هم نزدیک میشوند .به اعتقاد من
بزرگترین ماجرای سال ۲۰۱۲که رسانهها هم به آن بی
توجهی کردند مساله یونان بود :اینکه چطور مردم یونان
با وجود برنامههای ریاضت اقتصادی با هم متحد شدند
و در واق��ع به حزبی رای دادند ک��ه مدافع باقی ماندن
یونان در منطقه یورو است .اینها نشانه دهنده شجاعت
بی س��ابقه مردم یونان است .این یعنی یونان در منطقه
یورو باقی میماند و هر چقدر هم موتور سیاسی اقتصادی
اتحادیه اروپا بد کار کند ،آنها در راه رسیدن به سیستم
مقررات بانکی متحد در منطقه یورو قدم برداشتهاند .البته
این آسان نخواهد بود و ما چند سالی با آن فاصله داریم
اما مساله اینجاست که اتحادیه اروپا به شدت قدرتمندتر

شدن و یکپارچهتر شدن حرکت خواهد کرد .چه انگلیس
با آنها باشد و چه نباشد.
زکریا :نظر شما چیست؟
هاس :به نظرم کمی خوش��بینانه است .من هم احتماال
میگویم که شاهد فروپاشی اتحادیه اروپا نخواهیم بود اما
این به معنای نزدیکتر شدن آنها به هم نیست .مساله
اینجاس��ت آن کش��وری که باید مراقبش باشیم یونان
نیست است و فرانسه است .دیر یا زود ما با بحران واقعی
روبرو خواهیم شد .آقای اوالند ،رئیسجمهور فرانسه این
کش��ور را به سمتی میکشاند که به لحاظ اقتصادی به
ش��دت بی ثبات خواهد ش��د .بودن یا نبودن یونان در
اتحادی��ه اروپا ب��رای آلمانیها آنقدر اهمی��ت ندارد .اما
بودن یا نبودن فرانسویها در اتحادیه اروپا برای آلمانها
حیاتی محسوب میشود .اصال ایده مرکزی و دینامیسم
یکپارچگی اروپایی پس از جنگ جهانی دوم حول رابطه
آلمان و فرانس��ه شکل گرفته است .پس آلمانها تمام
تالشش��ان را خواهند کرد تا فرانس��ه را در منطقه یورو
حفظ کنند .پس اروپا جان سالم به در خواهد برد اما رشد
اقتص��ادی اروپا ضعیف خواهد بود .اقتصاد اتحادیه اروپا
طی چند سال آینده همچنان ضعیف خواهد بود.
زکریا :روش��ر ش��رما ،رئیس بخش بازارهای رو به رشد
در موسس��ه مالی مورگان اس��تنلی اخی��را در مقالهای
فایننشال تایمز نوشت که اقتصاد اروپا در سال ۲۰۱۳به
حالت تقریبا عادی باز خواهد گش��ت چرا که آنها بهای
بی سیاستی سالهای قبل خود خود را پرداختهاند .آنها
اصالحات دش��واری را در ماههای گذشته انجام دادند و
امسال نوبت برداشت محصول این اصالحات است.
برمر :این ش��روع کار اس��ت .مثال اقتصاد یونان هنوز با
روزهای پیش از ش��روع بحران فاصله اساس��ی دارد اما
آنها آرام آرام رقابتیتر میش��وند و صادراتشان افزایش
خواهد یافت .صادرات اس��پانیای بحران زده هم افزایش
خواهد داشت .به همین ترتیب بخشهای عمومی ضربه
خورده کشورهای پرتقال و اسپانیا ،و حتا ایتالیا ،دوباره
جان خواهند گرفت و حتا رقابتی تر خواهند شد .البته
این روند خیلی آرامی خواهد بود .اروپا در رکود به س��ر
میبرد و بیکاری در وضعیت بی سابقهای قرار دارد .این
قرار نیست در سال ۲۰۱۳متوقف شود .به اعتقاد من در
سال ۲۰۱۳هم اروپا به سختی قدم برخواهد داشت ،اما
همین قدمها رو به جلو خواهد بود .آنها آرام آرام در مسیر
بهتری حرکت خواهند ک��رد و آنگال مرکل ،صدراعظم
آلم��ان ،مهمترین بازیگر این روند خواهد بود .مرکل در
حال حاضر در آلمان  ۷۰درصد محبوبیت دارد و با توجه
به کارهایی که تا حاال کرده و تصمیماتی دش��واری که
گرفته ،این آمار عالی اس��ت .به عالوه جالب اینجاست
که طرح نجات مالی یونان ح��دود  ۴۷درصد در آلمان
موافق دارد (در برابر  ۴۲درصد مخالف) و این برای مرکل
پیروزی بزرگی اس��ت .مغز و قلب اتحادیه اروپا فعال در
آلمان است و من به این خوشبینم.
زکریا :درست میگویید و او احتماال در انتخابات دوباره
برنده میشود.
برمر :به سادگی برنده میشود.
اسالتر :درست میگویید.
بحث چهارم :چین و ژاپن

زکریا:حاال میرسیم به چین .دولت اوباما در برابر گسترش
آرام نفوذ چین در آس��یا و باقی نقاط دنیا ،طرحی را در

امریکا به حساب میآیند ...شینزو آبه نخست وزیر ژاپن
و حزب لیبرال دموکرات در حال حاضر اکثریت قاطع را
در پارلمان در دس��ت دارد .چین همچنان با کشورهای
آس��یای جنوب ش��رقی روابط راحت��ی دارد  -و ارتباط
تجاری گرمی میان طرفین در جریان اس��ت  -اما حاال
چینیه��ا چنین نگاهی به ژاپنیها ندارند .چین و ژاپن
ب��ه یکدیگر نیاز ندارند .آنها ب��ه پول و به تکنولوژی هم
نیازی ندارند .چینیها اگر تکنولوژی بخواهند میتوانند
به تایوان و کره جنوبی روی بیاورند .پس به نظر من در
سال ۲۰۱۳احتمال آغاز تنش جدی میان چین و ژاپن
بر سر آن جزایر کذایی یا هر چیز وجود دارد .و این شاید

بزرگترین تنش ژئوپلتیکی است که در حال حاضر رو به
گسترش است و واقعا باید مراقبش باشیم .اگر دولت اوباما
از حاال روی این مس��اله کار نکند و آماده نشود میتواند
در باتالقش گیر کند.

برمر :به نظر من
در سال۲۰۱۳
احتمال آغاز تنش
جدی میان چین
و ژاپن بر سر آن
جزایر کذایی یا
هر چیز وجود
دارد .و این شاید
بزرگترینتنش
ژئوپلتیکیاست
که در حال حاضر
رو به گسترش
است و واقعا باید
مراقبش باشیم .اگر
دولت اوباما از حاال
روی این مساله
کار نکند و آماده
نشود میتواند در
باتالقش گیر کند

نگر
آینده
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پیش گرفت که «چرخش به سمت آسیا» لقب گرفت و
از دید من این طرح اوباما موفقیت آمیز بوده اس��ت .در
کشورهای آسیایی هم از اندونزی و ویتنام گرفته تا ژاپن
و چین آنها با روابط گرم تر با امریکا مشکلی نداشتهاند و
از آن استقبال کردهاند .اما مساله اینجاست که چینیها
بحث پنجم :آینده دولت اوباما
به خوبی میدانند این سیاست برای جلوگیری از پیش
زکریا :و میرسیم به س��وال آخر .هر کدام از شما لطفا
رویهای آنها بوده و آنها چرخش به سمت آسیای اوباما
کوتاه جواب دهید .آیا به نظر شما ایاالت متحده میتواند
را دوس��ت ندارند .به نظرتان اوباما با این سیاست باعث
دوباره متحد شود؟ یعنی اوباما و کنگره میتوانند با هدف
افزایش رقابت میان امریکا و چین نشده است؟
ثبات اقتصاد امریکا متحد شوند و با هم تفاهم برسند یا
هاس :ب��ه نظرم اگر ما در این سیاس��ت محدود کردن
باید شاهد تداوم بن بست کنونی باشیم .آینده را چطور
نفوذ چین زیاده روی کنیم این خطر حتمی وجود دارد
میبینید؟
که باعث افزایش تنش و رشد ملی گراییای
اسالتر :بله این روز را خواهیم دید .به اعتقاد
ش��ویم که در چین س��ابقهای طوالنی دارد.
شبینینکنید
خاورمیانهراپی 
من س��ال ۲۰۱۳سالی است که اوباما به حد
حتا کش��ورهای آسیایی هم چنین چیزی را
جام جهاننمای من خیلی وقت پیش شکسته است،
کافی احساس قدرت میکند و آنقدر در این
نمیخواهند و اصال منطقه آماده چنین روندی
شبینی خاورمیانه از دههها پیش سابقه داشته
اما پی 
چهار سال از اتفاقات درس گرفته که بتواند با
نیست .آنها نمیخواهند که مجبور شوند میان
است .یک جهانگرد فرانس��وی در خاطرات سفرش
کنگره طور دیگری برخورد کند .کشور متوجه
امریکا و چین یکی را انتخاب کنند .آنها با وجود
به خلیج فارس و بغداد در  ۱۸۸۳مینویس��د« :یک
اس��ت که در چه شرایط حساسی قرار داد و
آنکه چین را رقیب اصلی خود قلمداد میکنند
جنبش تازه نفس در افق دیده میشود...گروهی که
البته اوضاع اقتصاد آرام آرام بهتر میش��ود و
دوست ندارند ایاالت متحده محدودیت اضافی
تاکنون سرکوب شده بودند به دنبال جایگاه مناسب
همه اینها نشانههای خوبی به حساب میآیند.
ب��ر چین اعمال کند و روحیه تهاجمی آنها را
رابرت فیسک خود آمدهاند ».و یک س��ال پی��ش از آن ،دیپلماتی
کارخانهه��ا آرام آرام به امریکا باز میگردند و
شدت بخشد .دولت اوباما هم میخواهد بدون
خبرنگارروزنامه بریتانیایی در جده نوشته بود« :ایده آزادی باعث شده
اوض��اع دالر و بازار کار به جایی رس��یده که
تحریک کردن چین به این کشورها نزدیک تر
در
ایندیپندنت
حتا در مکه هم گروهی به جنب و جوش بیفتند»...
تولی��د در داخل امریکا بیش��تر از تولید در
ش��ود تا آنها در حوزههای نظامی و اتمی راه
بیش
که
خاورمیانه
و من در سال ۲۰۱۳مینویسم« :بیداری اعراب ادامه
خارج و کش��ورهای ارزان قیمت س��ود دارد.
خود را نروند و این منطقه هم از کنترل خارج
از سه دهه ساکن خواهد یافت و تقاضا برای شرافت و آزادی  -بگذارید
توفان سندی هم باعث شده که دولت و مردم
نشود .البته همه اینها خیلی نرم اتفاق میافتد
بیروتبود با کلمه «دموکراس��ی» دس��ت و پای خود را نبندم
متوجه شوند که زیرساختها چقدر اهمیت
و ب��ه همین خاطر من با عبارت «چرخش به
 باعث نابودی ش��به ثبات خاورمیانه میشود و ایندارند و به همین خاطر من احساس میکنم
سمت آس��یا» مخالفم .این خیلی تند است.
همان قدر که دول عرب حاش��یه خلیج فارس را میترس��اند واشنگتن را به
امریکا آرام آرام همان کش��ور تولید کننده و
ما بیشتر شاهد تاثیرگذاری بیشتر دینامیسم
وحش��ت خواهد انداخت .در سال ۲۰۱۳متاسفانه وضعیت فلسطین تغییری
مولد سابق خواهد شد .البته تکرار میکنم که
اقتصادی بر سیاس��ت خارجی ایاالت متحده
نخواهد کرد ،به سه دلیل :اول اینکه نه امریکاییها و نه اروپاییها جرئتش را
این روند آرام خواهد بود و ناگهانی نیست.
هستیم و این باعث همکاریهای اقتصادی و
ندارند که به مردم فلسطین کمک کنند ،دوم اینکه اسرائیلیها طبق معمول
هاس :من هم نش��انه مثبتی میبینم .رشد
تجاری بیش��تر دو طرف خواهد شد .این نوع
بدون ترس از مجازات هر کاری که بخواهند میکنند و سوم اینکه نه اوباماها،
اقتصاد احتماال امسال قدرتمندتر خواهد شد
سیاست خارجی عموما بهتر جواب میدهد.
نه کامرونه��ا و نه اوالندها هیچ کدام کوچکترین عالقهای ندارند که با البی
و فکر میکنم که به احتمال زیادی اصالحات
به هر حال ایده اصلی این اس��ت که سیاست
اس��رائیلی درگیر ش��وند و مهر «ضد یهود» بر پیشانی ش��ان بخورد .و چند
فراگی��ر در حوزه مهاجرتی در س��ال۲۰۱۳
خارجی ایاالت متحده به جای آنکه خاورمیانه
شبینی کوتاه دیگر:
پی 
تصویب خواهد شد .حتا به خاطر حمایت هر
محور باش��د ،آسیا محور  -و امریکای شمالی
س�وریه :بله ،اسد خواهد رفت ،یک روز باالخره خواهد رفت ،همان طور که
دو حزب ،این احتمال وجود دارد که ش��اهد
محور  -ش��ود .خاورمیانه عموما برای امریکا
خودش گفته .اما انتظار نداش��ته باشید که در آینده خیلی نزدیک این اتفاق
اصالحات در حوزه مالیات بردرآمد شرکتها
دردسرساز بوده و به نفع ایاالت متحده است
بیفتد .یا ماجرای سقوط قذافی اینجا هم تکرار شود .این ضرب المثل قدیمی
باشیم .اصالحاتی که به شدت مورد نیاز است.
که آرام آرام به این دو س��مت روی بیاورد که
ح��اال هم کاربرد دارد :مصر تونس نبود و یمن مصر نبود و لیبی یمن نبود و
ام��ا اگر فکر میکنید ک��ه چالشهای مالی
آینده انرژی و اقتصاد دنیا هم در آنجاست.
سوریه لیبی نیست.
دولت و مس��اله بدهیها و کسری بودجه در
زکریا :البته ما حاال نخست وزیر جدید ژاپن را
عراق :عراق در سال آینده همچنان گرفتار خواهد بود و تنشهای زیرپوست
س��ال ۲۰۱۳حل میشود اش��تباه میکنید.
داریم که واقعا ناسیونالیست به حساب میآید.
اجتماع ،آن را تحلیل خواهد برد .بعضی روزها تنشهای قومی و نژادی در عراق
دولت همچنان مش��کالت اصل��ی را نادیده
که
برم�ر :درست اس��ت .این دومین بار است
بیشتر از سوریه قربانی میگیرد اما اینها را در اخبار تلویزیونی نخواهید دید.
خواهد گرفت و پرداختن به آن را عقب خواهد
سال
او نخس��ت وزیر میش��ود و اولین بار در
عربستان :عدهای میگویند که پادشاهیهای عرب خلیج فارس در سالهای
انداخت .اما به هر حال ما در مسیر درست قرار
اولین
 ۲۰۰۶به ق��درت رس��ید .در آن زمان
آین��ده پرثبات باقی خواهند ماند .روی حرفش��ان حس��اب نکنید و اوضاع
گرفتهایم و این خیلی مهم است.
بود.
چین
سفرش به عنوان نخس��ت وزیر به
عربستان سعودی را با دقت دنبال کنید.
برمر :اوضاع اقتصاد کمی بهبود خواهد یافت
و حاال اولین س��فرش به عنوان نخست وزیر
و بخشه��ای مختلف اقتصاد انرژی خواهند
به ایاالت متحده است .احتماال یادتان میآید
گرفت و این باعث میشود کمی از فشارهای
که در اوایل س��ال ۲۰۱۲داش��تیم درباره این
سیاسی کاس��ته ش��ود .امریکا اروپا نیست.
حرف میزدیم که  ۲۰۱۲سال بزرگ گذارها
دس��تیابی به توافق آنقدرها هم اضطراری
و رایگیریه��ا خواهد ب��ود :در چین ،ایاالت
نیس��ت و احتماال در سال ۲۰۱۳شاهد
متحده ،فرانسه ،روسیه و هیچ کدام اهمیت
آن نخواهی��م بود .اما به نظر من دوره
زی��ادی نخواهند داش��ت و حتا اوضاع
دوم اوباما نسبت به دوره اول کمتر
منطقه یورو مانند گذشته خواهد بود.
دو قطبی خواهد ب��ود و کنگره و
اما در ژاپن انتخاب��ات واقعا اهمیت
دولت بهتر از قبل با هم همکاری
داشت و کسانی در آنجا پیروز شدند
خواهند داشت.
که مثل جمهوریخواهان تندرو در
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در چهار سال آینده کجا سرمایهگذاری کنیم؟

گزارش تصویری مجله بلومبرگ :بهترین بازارهای رو به رشد دنیا در سال ۲۰۱۳
بر اساس گزارش موسسه تحقیقات بازار  ،EPFR Globalسرمایهگذاران بینالمللی در
طول سال گذشته حدود  ۵۰میلیارد دالر پول خود را روانه بازارهای رو به رشد و کشورهای
در حال توسعه کردند .اما آیا همین که یک کشور جزء بازارهای رو به رشد دنیا و در حال
توسعه باشد برای سرمایهگذاری امن به حساب میآید؟ چطور تفاوت میان این کشورها را
متوجه شویم؟ آیا همین که بدانیم میزان رشد اقتصاد آنها در سال آینده باالست کافی به
حس�اب میآید؟ نویسندگان مجله بازار بلومبرگ با بررسی چندین معیار مهم و اساسی
توانسته اند بهترین بازارهای رو به رشد دنیا را مشخص کنند .این اطالعات مربوط به هر
کشور هم از پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول ،گزارشهای بانک جهانی و همچنین

 ۲۰فیلیپین

بخش آمار شبکه بلومبرگ به دست آمده است .به عالوه هنگام رتبهبندی ،وضعیت این
کش�ورها در حوزههای مورد عالقه و مربوط به س�رمایهگذاران خارجی هم مورد بررسی
قرار گرفته است :از آسان بودن سرمایهگذاری در یک کشور تا میزان فساد مالی و اداری
در دولت و مس�اله مهم آزادی اقتصادی .با نگاهی اجمالی به جدول متوجه میشویم که
کشورهای آسیایی بهترین رتبهها را از آن خود کردهاند و پس از آنها کشورهای امریکای
التین قرار گرفته اند .نکته جالب عملکرد خوب چند کش�ور آفریقایی اس�ت که حتا از
اروپاییها بهتر ظاهر شده اند .پس اگر قصد سرمایهگذاری و حضور حداقل سه چهار ساله
در بازاری خارجی را دارید حتما این گزارش را بخوانید تا به بیراهه نروید.

آسان بودن انجام کسب و کار ،رتبه۵۴ :
نمره کل از ۴۰ :۱۰۰
 ۱۷برزیل

با نگاهی اجمالی
به این جدول
متوجهمیشویم
که کشورهای
آسیاییبهترین
رتبهها را از آن
خود کردهاند
و پس از آنها
کشورهای
امریکایالتین
قرار گرفته اند.
نکتهجالبعملکرد
خوب چند کشور
آفریقایی است که
حتا از اروپاییها
بهتر ظاهر شدهاند

رش��د تولید ناخال��ص داخل��ی ( ،)GDPاز  ۲۰۱۳تا
 ۲۰.۴ :۲۰۱۷درصد
نرخ تورم ۴.۱ :درصد
میزان بدهی دولت به عنوان درصدی از تولید ناخالص
داخلی۳۶.۸ :
آسان بودن انجام کسب و کار ،رتبه۱۳۸ :
نمره کل از ۳۸.۱ :۱۰۰
 ۱۹مراکش

 ۱۴زامبیا

رش��د تولید ناخال��ص داخل��ی ( ،)GDPاز  ۲۰۱۳تا
 ۲۲.۳ :۲۰۱۷درصد
نرخ تورم ۴.۷ :درصد
بدهی دولت به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی۵۷.۳ :
آسان بودن انجام کسب و کار ،رتبه۱۳۰ :
نمره کل از ۴۰.۱ :۱۰۰
 ۱۶مکزیک

رش��د تولید ناخال��ص داخل��ی ( ،)GDPاز  ۲۰۱۳تا
 ۳۱.۳ :۲۰۱۷درصد
نرخ تورم ۵.۳ :درصد
بدهی دولت به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی۲۸.۸ :
آسان بودن انجام کسب و کار ،رتبه۹۴ :
نمره کل از ۴۳ :۱۰۰
 ۱۳نامیبیا

رش��د تولید ناخال��ص داخل��ی ( ،)GDPاز  ۲۰۱۳تا
 ۲۷.۷ :۲۰۱۷درصد
نرخ تورم ۲.۵ :درصد
میزان بدهی دولت به عنوان درصدی از تولید ناخالص
داخلی۵۷.۸ :
آسان بودن انجام کسب و کار ،رتبه۹۷ :
نمره کل از ۳۹ :۱۰۰
 ۱۸مجارستان

رش��د تولید ناخال��ص داخل��ی ( ،)GDPاز  ۲۰۱۳تا
 ۱۷.۵ :۲۰۱۷درصد
نرخ تورم ۳.۱ :درصد
میزان بدهی دولت به عنوان درصدی از تولید ناخالص
داخلی۴۳.۱ :
آسان بودن انجام کسب و کار ،رتبه۴۸ :
نمره کل از ۴۲.۱ :۱۰۰
 ۱۵آفریقای جنوبی

نگر
آینده
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نرخ تورم ۴.۹ :درصد
میزان بدهی دولت به عنوان درصدی از تولید ناخالص
داخلی۴۳.۹ :
آسان بودن انجام کسب و کار ،رتبه۳۹ :
نمره کل از ۴۲.۹ :۱۰۰

رش��د تولید ناخال��ص داخل��ی ( ،)GDPاز  ۲۰۱۳تا
 ۲۲.۳ :۲۰۱۷درصد
نرخ تورم ۵ :درصد
بدهی دولت به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی۳۰ :
آسان بودن انجام کسب و کار ،رتبه۸۷ :
نمره کل از ۴۴.۴ :۱۰۰
 ۱۲لهستان

رش��د تولید ناخال��ص داخل��ی ( ،)GDPاز  ۲۰۱۳تا
 ۱۵.۶ :۲۰۱۷درصد
نرخ تورم ۳.۱ :درصد
بدهی دولت به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی۷۵.۷ :

رش��د تولید ناخال��ص داخل��ی ( ،)GDPاز  ۲۰۱۳تا
 ۱۹.۹ :۲۰۱۷درصد

رش��د تولید ناخال��ص داخل��ی ( ،)GDPاز  ۲۰۱۳تا
 ۲۱.۲ :۲۰۱۷درصد
نرخ تورم ۲.۵ :درصد
بدهی دولت به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی۵۴.۲ :
آسان بودن انجام کسب و کار ،رتبه۵۵ :
نمره کل از ۴۷.۱ :۱۰۰
 ۱۱کلمبیا

رش��د تولید ناخال��ص داخل��ی ( ،)GDPاز  ۲۰۱۳تا
 ۲۱.۹ :۲۰۱۷درصد
نرخ تورم ۳ :درصد
بدهی دولت به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی۲۹.۲ :
آسان بودن انجام کسب و کار ،رتبه۴۵ :
نمره کل از ۴۸.۴ :۱۰۰
 ۱۰اندونزی

رش��د تولید ناخال��ص داخل��ی ( ،)GDPاز  ۲۰۱۳تا
 ۲۴.۲ :۲۰۱۷درصد
نرخ تورم ۳ :درصد
میزان بدهی دولت به عنوان درصدی از تولید ناخالص
داخلی۱۲.۹ :
آسان بودن انجام کسب و کار ،رتبه۳۷ :
نمره کل از ۵۰.۸ :۱۰۰
 ۷ترکیه

رش��د تولید ناخال��ص داخل��ی ( ،)GDPاز  ۲۰۱۳تا
 ۲۱.۲ :۲۰۱۷درصد
نرخ تورم ۵.۴ :درصد
میزان بدهی دولت به عنوان درصدی از تولید ناخالص
داخلی ۳۶.۳ :درصد
آسان بودن انجام کسب و کار ،رتبه۷۱ :
نمره کل از ۵۱ :۱۰۰
 ۶مالزی

رش��د تولید ناخال��ص داخل��ی ( ،)GDPاز  ۲۰۱۳تا
 ۳۱.۳ :۲۰۱۷درصد
نرخ تورم ۴.۶ :درصد
بدهی دولت به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی۲۰ :
آسان بودن انجام کسب و کار ،رتبه۱۲۸ :
نمره کل از ۴۹.۱ :۱۰۰
 ۹روسیه

رش��د تولید ناخال��ص داخل��ی ( ،)GDPاز  ۲۰۱۳تا
 ۲۱.۸ :۲۰۱۷درصد
نرخ تورم ۲.۵ :درصد
میزان بدهی دولت به عنوان درصدی از تولید ناخالص
داخلی۵۴.۶ :
آسان بودن انجام کسب و کار ،رتبه۱۲ :
نمره کل از ۵۱.۴ :۱۰۰
 ۵جمهوری چک

رش��د تولید ناخال��ص داخل��ی ( ،)GDPاز  ۲۰۱۳تا
 ۲۶.۶ :۲۰۱۷درصد
نرخ تورم ۶.۵ :درصد
بدهی دولت به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی۱۱.۶ :
آسان بودن انجام کسب و کار ،رتبه۱۱۲ :
نمره کل از ۴۹.۹ :۱۰۰

رش��د تولید ناخال��ص داخل��ی ( ،)GDPاز  ۲۰۱۳تا
 ۲۷.۴ :۲۰۱۷درصد
نرخ تورم ۲.۱ :درصد
بدهی دولت به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی۱۷.۲ :
آسان بودن انجام کسب و کار ،رتبه۴۳ :
نمره کل از ۵۸.۱ :۱۰۰
 ۳تایلند

سرمایهگذاران
رش��د تولید ناخال��ص داخل��ی ( ،)GDPاز  ۲۰۱۳تا بینالمللی در طول
سال گذشته حدود
 ۲۵.۹ :۲۰۱۷درصد
درصد
نرخ تورم۲.۷ :
 ۵۰میلیارد دالر
بدهی دولت به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی۴۹.۴ :
پول خود را روانه
آسان بودن انجام کسب و کار ،رتبه۱۸ :
بازارهای رو به
نمره کل از ۵۸.۷ :۱۰۰
رشد و کشورهای
 ۲کره جنوبی
در حال توسعه
کردند .اما همین
که یک کشور جزو
بازارهای رو به
رشد دنیا و در حال
توسعه باشد برای
رش��د تولید ناخال��ص داخل��ی ( ،)GDPاز  ۲۰۱۳تا
سرمایهگذاریامن
 ۲۲.۹ :۲۰۱۷درصد
به حساب نمیآید
نرخ تورم ۲.۹ :درصد
بدهی دولت به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی۲۷.۳ :
آسان بودن انجام کسب و کار ،رتبه۸ :
نمره کل از ۶۷.۴ :۱۰۰
 ۱چین

رش��د تولید ناخال��ص داخل��ی ( ،)GDPاز  ۲۰۱۳تا
 ۴۵.۹ :۲۰۱۷درصد
نرخ تورم ۳ :درصد
بدهی دولت به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی۱۴.۹ :
آسان بودن انجام کسب و کار ،رتبه۹۱ :
نمره کل از ۷۷.۵ :۱۰۰
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رش��د تولید ناخال��ص داخل��ی ( ،)GDPاز  ۲۰۱۳تا
 ۲۱.۱ :۲۰۱۷درصد
نرخ تورم ۲ :درصد
میزان بدهی دولت به عنوان درصدی از تولید ناخالص
داخلی۴۵.۵ :
آسان بودن انجام کسب و کار ،رتبه۶۵ :
نمره کل از ۵۳.۸ :۱۰۰

نگر
آینده

 ۸شیلی

 ۴پرو
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تاریک روشن اقتصاد جهان در سال جدید

پیشبینیهای اعضای بلندپایه «فارن افرز» برای ماههای آینده

شورای روابط خارجی آمریکا موسسهای تحقیقاتی است با تمرکز روی سیاست خارجی که
نافرز است و تاثیرگذارترین مرکز تحقیقاتی
در ۱۹۲۱تاسیس شد .این شورا ناشر دوماهنامه فار 
در حوزه خود به حساب میآید .در میان اعضای شورای روابط خارجی که در مجله فارنافرز نیز
ی ِزنند شماری از دولتمردان آمریکایی ،رهبران تجاری دنیا و غولهای رسانهای هم دیده
قلم م 

سال گذار

اقتصاد جهانی اگر
چه هنوز از ریسک
رکود دوباره
خالص نشده ،اما
به نظر میرسد
سال  ۲۰۱۳سال
گذار به دوران
رشد اقتصادی
متوازنتریباشد
اگر چه بیکاری و
نابرابری درآمدی
همچنانجلوی
رشد قوی را
میگیرد

نگر
آینده
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دورنم��ای اقتص��ادی ایاالت
متحده در سال  ۲۰۱۳کمی
روش��نتر اس��ت .اقتصاد به
صورتی س��اختاری ام��ا آرام،
الگوی اصالح شده و قابل دوام
رش��د را در پی��ش میگیرد.
مایکل اندرو اسپنس روند کاهش بدهیهای دولت
اقتصاددان و برنده هم س��رعت میگی��رد و این
جایزهنوبلاقتصاد باع��ث تحری��ک و در نتیجه
در سال  ۲۰۰۱افزای��ش تقاض��ای داخل��ی
میش��ود .کنگ��ره ب��ا وجود
دودس��تگی شدید ،نشان داده در مورد کاهش کسری
بودج��ه ج��دی اس��ت و ای��ن یعن��ی ممکن اس��ت
جمهوریخواهان و دموکراتها باالخره راه میانهای پیدا
کنند و با کاهش کسری بودجه و کاهش بیثباتی بازار،
راه را برای سرمایهگذاری هموار کنند.
اروپا در س��ال  ۲۰۱۲شاهد آغاز اصالحات در ایتالیا و
اسپانیا بود و تعهد مشروط اما قوی بانک مرکزی اروپایی
و هس��ته منطقه یورو درباره به ثبات رس��اندن بخش
بانکی هم به اوضاع قاره کمک کرد .البته اروپا چندین
انتخابات را پیش رو دارد و بیثباتیهای سیاسی ناشی
از این روند باعث تاثیر منفی بر رشد اقتصاد و افزایش
بیکاری (بخصوص جوانان) میشود اما ضربهای شدید
به منطقه یورو وارد نمیکند .به طور کلی بازارهای رو
به رشد دنیا اوضاع بهتری از بقیه دارند .در سال ۲۰۱۲
بحران در منطقه یورو باع��ث کاهش صادرات به این
منطقه و در نتیجه کاهش رش��د بازارهای رو به رشد
ش��د ،اما روند توس��عه را نابود نکرد .چین که در حال
حاضر با ریسکهای تغییرات در کادر رهبری را سر و
کار دارد ،حدود یک دهه است که اصالحات را به تعویق
انداخته و اگر افزایش شمار طبقه متوسط (افراد با سطح
درآمد متوسط) را به این اضافه کنید میبینید که سران
چینی روزهای آرامی نخواهند داشت .با این همه تغییر
آرام و بیدردس��ر کادر رهبری و همچنین نشانههای
اولی��ه از تعهد جدی آنها به کاهش فس��اد دولتی این
ریسک را کاهش داده است .در کل اقتصاد جهانی اگر

میش�وند و به همین خاطر عدهای شورا را به جنجال آفرینی و عدهای دیگر آنها را به توطئه
چینی برای حرکت به سمت جهان تک حکومتی متهم میکنند .به هرحال اما آگاهی از نظرات
آنها به ما در فهم آینده کمک میکند .آنچه در پی میآید بخشهایی از پیشبینیهای چند
عضو این شوراست در مورد وضعیت اقتصاد جهان در ماههای آینده.

چه هنوز از ریسک رکود دوباره خالص نشده ،اما به نظر
میرسد سال  ۲۰۱۳سال گذار به دوران رشد اقتصادی
متوازنتری باش��د اگر چه بیکاری و نابرابری درآمدی
همچنان جلوی رشد قوی را میگیرد.
دوباره بر لبه پرتگاه

چالشه��ای اصلی پیشروی
اروپا در س��ال  ،۲۰۱۳حفظ
حمایت از اصالحات اقتصادی،
باال بردن اطمین��ان به بازار و
حرکت به سمت اتحادیه مالی
و بانک��ی خواهد ب��ود .و همه
رابرت کان اینها نیازمند رش��د اقتصادی
اقتصاددان و مشاور اس��ت .به همین خاطر حق
ارشددپارتمانسیاست داریم بدبین باشیم .صندوق
مالیبانکجهانی بینالمللی پول رشد اقتصادی
سال  ۲۰۱۳اروپا را  ۰.۲درصد
پیش بینی کرده اس��ت و گروهی از تحلیلگران بخش
خصوص��ی حتی از این ه��م بدبینانهتر نگاه میکنند.
محیط بینالمللی ضعیف اقتصادی به این معناس��ت
صادرات کمتر از س��ال  ۲۰۱۲موتور رشد خواهد بود.
تقاضای داخلی هم به شدت پایین است که متاسفانه
ه��م از روند حرکت اروپا به س��مت یکپارچگی مالی
ضربه خواهد خورد و هم از نظام مالی تضعیفشدهای
که هنوز دلش نمیآید به مردم وام بدهد .سیاستمداران
اروپایی به مردم وعدههای اقتصادی فراوانی میدهند و
خواهند داد ،اما همه چیز خیلی کند انجام میشود و
به نظر نمیرس��د تا سپتامبر  - ۲۰۱۳زمان انتخابات
آلم��ان  -خبر خاصی اتفاق بیفتد یا آلمان با تمام قوا
وارد عمل شود .اصالحات در حوزه بانکی هم با چنین
س��رعتی پیش خواهد رفت و اگر چه اروپاییها بر سر
یک مکانیسم نظارتی مشترک به تفاهم رسیده اند اما
این مکانیس��م تا س��ال  ۲۰۱۴اجرایی نخواهد شد و
اتحادیه بانکی هنوز هدفی دور از دس��ترس اس��ت .بر
خالف آنچه که به نظر میرس��د ،بح��ران بدهیهای
دولتی در اروپا اصال حل نش��ده و بدون رشد اقتصاد،
احتماال دوباره اروپا بر لبه پرتگاه قرار خواهد گرفت.

جنگ غول ها

سال  ۲۰۱۳سال نقطه عطف
برای اقتصاد چین خواهد بود
چرا که از این پس پکن رشد
 ۸درصدی اقتصاد را به عنوان
قاعده در نظر خواهد گرفت نه
مایه خجالت .به عالوه س��ال
یوکن هوآنگ  ۲۰۱۳سالی است که رقابت
اقتصاددانو ش��دید چین و ایاالتمتحده
مسئولسابقامور وارد مرحلهای تازه میش��ود.
چین در بانک جهانی حت��ی اگر جن��گ واحدهای
پول��ی می��ان ایاالتمتحده و
چی��ن وارد آت��ش ب��س موقت ش��ود ،پیکار بر س��ر
سرمایهگذاریهای خارجی و سیاستگذاریهای مربوط
به انتقال فناوری در طول ماههای آینده شدت خواهد
گرفت.
استفاده از دارویی به نام تورم

از زمان مش��کالت ت��ورم دو
رقمی در دهه  ،۱۹۷۰فدرال
رزرو در براب��ر هر نش��انهای
تورم واکنش ش��دید نش��ان
داده و از سیاس��تهایی که
ممکن است باعث تورم حاد
مارک توما ش��وند حذر کرده است .این
متخصصدراقتصاد حساس��یت باال به تورم بین
کالن و استاد اقتصاد س��الهای  ۱۹۸۴تا ۲۰۰۷
دانشگاهاورگان ج��واب داد .ام��ا وقتی رکود
بزرگ در سالهای  ۲۰۰۷تا
 ۲۰۰۹به کش��ور صدم��ه زد ،نگرانی از ب��روز تورم
نگذاش��ت که فدرال رزرو با حداکثر قوا به مش��کل
بیکاری حمله کند .تردیدهای ف��درال رزرو به همه
ضربه زد .خوش��بختانه رشد ضعیف اقتصاد در طول
ماههای اخیر باعث تغییر عقیده فدرال رزرو شد .آنها
اخیرا اعالم کردند که اجازه میدهند تورم دو درصد
از رقم پیشبینی ش��ده قبل باالت��ر رود تا بتوانند با
بی��کاری مبارزه کنن��د .این تغییر عقی��ده فقط در

ایاالتمتحده اتفاق نیفتاده است .در انگلیس شاهد
آن بودی��م و در کانادا ه��م زمزمههای اعمال چنین
سیاستی شنیده میشود .آیا ممکن است این روند به
اروپای مرکزی و جنوبی هم برس��د؟ البته به خاطر
س��ابقه تورم حاد در آلمان پس از جنگ جهانی اول،
چنی��ن طرز فک��ری در اروپا ب��ا مخالفهایی جدی
روبروس��ت که نمیگذارد بانک مرک��زی اروپایی با
خیال راحت تر با تورم س��ر و کل��ه بزند .اما اگر این
سیاستها در آمریکا و انگلیس جواب بدهد  -که من
اطمین��ان دارم ج��واب میده��د  -پ��س ب��ه طرز
اجتنابناپذی��ری در اروپا هم مطرح خواهد ش��د و
جواب خواهد داد .پس میتوان خوشبین بود.
تولد دوباره

کودتاخیزترین کشورهای سال ۹۲
اگر فکر کنید دیگر در دنیا کودتا رخ نمیدهد و این واژه به تاریخ پیوسته ،اشتباه میکنید .و این اشتباه ممکن
اس��ت بعدا برایتان گران تمام ش��ود .تصور کنید با دولتی آفریقایی یا شرکتی وابسته به دولت قرارداد بستهاید و
احساس میکنید هیچچیز جز گرمای طاقتفرسای هوا باعث دردسرتان نخواهد شد .و ناگهان دولت ظرف چند
ساعت سرنگون میشود و مهمترین هدفتان حفظ جان شیرین و فرار از کشور کودتازده خواهد بود( .بعدا کلی وقت
دارید بر سرمایه از دست رفته افسوس بخورید ).پس آیندهنگری کنید و مراقب کشورهای کودتاخیز دنیا باشید.
کودتا در برخی مناطق دنیا همچنان یکی از روشهای معمول تغییر دولت است .مثال درست چند ساعت قبل از
مراسم تحلیف باراک اوباما یکی از آنها داشت در اریتره اتفاق میافتاد .اریتره کشوری دیکتاتوری در شمال آفریقاست
که اوضاع خوبی ندارد و به همین خاطر آن را کره شمالی آفریقا نام گذاشتهاند .ماجرا از این قرار بود که سربازان
مخالف دولت ،پایگاه تلویزیون دولتی را اشغال کردند  -و این عموما قدم اول در هر کودتایی به حساب میآید  -بعد
مجریها را مجبور کردند که درخواست آزادی زندانیان سیاسی را در تلویزیون اعالم کنند (که تعدادشان به چند
هزار نفر میرسد) بعد ناگهان برنامه قطع شد و بعدا معلوم شد سربازان همگی جزء رده پایینها بودهاند و قصدشان
تغییر قانون اساسی بوده ،نه کودتایی همهجانبه.
شبینی بودن کودتاها باعث شده جی الفلدر ،استاد دانشگاه و متخصص علوم سیاسی پس از دو سال
غیرقابل پی 
شبینی کند .سال ۲۰۱۲ما
تحقیق و بررسی یک الگوی ریاضی ارائه دهد که میتواند احتمال کودتا در کشورها را پی 
شاهد دو کودتا بودیم :در مالی و در گینه بیسائو .دو کشور غرب آفریقا که الفلدر پیشتر احتمال کودتا در آنها را باال
شبینی کودتاهای سال ۲۰۱۳اریته را جزء ۳۰کشور پرخطر دسته
برآورد کرده بود .جالب اینجاست که الفلدر در پی 
بندی نکرده بود .به نظر میرسد الفلدر آرام آرام به پیشگوی پراعتبار کودتاهای دنیا مبدل میشود.
در نقشهای که برای شما تدارک دیدهایم ۳۰کشور کودتاخیز سال ۲۰۱۳را به روایت جی الفدر مشخص کردهایم:
بیشترین ریس��ک را ۵کشور قرمز دارند ،بعد ۵نارنجی و بعد زردها .کشورهای بیرنگ از دید الفلدر «کشورهایی
هستند که احتمال وجود کودتا در سال جاری در آنها بسیار بسیار پایین است».
الفلدر چطور احتمال کودتا را بررسی میکند؟ او توانسته علوم سیاسی را با علوم ریاضیات و آمار را پیوند بزند
و کودتا را پیش کند .توضیح فرایند آسان نیست و شاید به کار شما هم نیاید .اما بهتر است نقشه را بیشتر بررسی
کنیم .نگاه اجمالی به نقشه نشان میدهد که اوضاع قاره آفریقا بهخصوص منطقه ساحل اصال خوب نیست .این
منطقه که عموما درگیر خشکسالی است از شرق تا غرب قاره کشیده شده .در این منطقه مالی قرار دارد که در حال
حاضر جزء بحرانزدهترین مناطق جهان به حساب میآید ،به عالوه فعالیت القاعده در این مناطق آرام آرام گسترش
مییابد۲۲ .کشور از ۳۰کشور این لیست جزء کشورهای جنوب صحرای محسوب میشوند که نیجریه نفت خیز را
باید در این دسته قرار داد .کودتا میتواند تنش شدید کنونی میان مسلمانان و مسیحیان این کشور را شدیدتر کند.
چرا که به طور سنتی پست ریاست جمهوری در نیجریه به نوبت یک بار به مسیحیان میرسد و بار بعد به مسلمانان.
هر چیزی که این نظم را به هم بریزد باعث دردسر جدی خواهد شد.
البته آفریقا تنها قاره کودتاخیز نیس��ت۸ .کشور غیرآفریقایی هم در فهرس��ت الفلدر حضور دارند .سه کشور
غیرآفریقایی حاضر در لیست در حال حاضر شاهد خشونتهای فزایندهای هستند :یمن ،سوریه و افغانستان .در
کشور بعدی ،هائیتی (که قبال شاهد چند کودتا بوده) فجایع انسانی و اقتصادی میتواند باعث بروز کودتایی دیگر
شود .و بعد نوبت به بنگالدش ،کامبوج و تیمور شرقی میرسد .اگر به سرمایهگذاری در این کشورها فکر میکنید،
کمی مراقب تر باشید .کودتا خبر نمیکند!
منبع:واشنگتنپست

در نقشهای که
برای شما تدارک
دیدهایم۳۰کشور
کودتاخیز
سال ۲۰۱۳را
مشخصکردهایم:
بیشترینریسک
را ۵کشور قرمز
دارند ،بعد
۵نارنجی و بعد
زردها .کشورهای
بیرنگکشورهایی
هستند که احتمال
وجود کودتا در
سال جاری در آنها
بسیاربسیارپایین
است

نگر
آینده

قرمزها (بیشترین ریسک کودتا  -به ترتیب) :گینه بیسائو ،سودان ،مالی ،ماداگاسکار ،موریتانی
نارنجیها (ریسک کودتا ،کمی پایین تر) :گینه ،چاد ،کنگو کینشازا ،نیجر ،تیمور شرقی
زردها (ریسک پایین کودتا) :هائیتی ،کامبوج ،اکوادور ،افغانستان ،نیجریه ،بنگالدش ،موزامبیک،
جمهوری آفریقای مرکزی ،سودان جنوبی ،اتیوپی ،تانزانیا ،یمن ،ساحل عاج ،سوریه ،روآندا ،بورکینافاسو،
زیمبابوه،گامبیا،لیبریا.
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دولت و کنگره آمریکا با هدف
از میدان ب��ه در کردن طرف
مقابل ،تا مرز جنگ میروند
و بر میگردند .و با تداوم این
نوع رابط��ه میان دو حزب بر
س��ر چالشه��ای مال��ی
مارک زندی ایاالتمتحده ،بدبین بودن به
اقتصاددان ارشد در دورنم��ای اقتصاد در س��ال
موسسهاعتبارسنجی  ۲۰۱۳آسانترین کار است.
مودی اما اگر کنگره و باراک اوباما به
توافقی منطقی برسند سال
دیگ��ر در همی��ن روزها اقتصاد ایاالتمتحده رش��د
سالمی را تجربه خواهد کرد .بازار مسکن دوباره به راه
خواهد افتاد ،کسبوکارها با جرئت بیشتری سرمایه
گذاری میکنند و خری��داران با خیال راحتتری به
خرید میروند .بازار مسکن در حال تولد دوباره است.
پس از س��قوط طوالنی  ۶ساله بهای مسکن ،میزان
فروش مس��کن و البته ساختوس��از ،باور حرف من
سخت به نظر میرس��د .اما بازار مسکن سال ۲۰۱۲
باالخره تکان خورد و امس��ال میتواند از جا برخیزد.
دلیل این خوش��بینی من خیلی ساده است :خانهدار
شدن هیچ گاه اینقدر ارزان نبوده است .مسئله بعدی
وضعیت ش��رکتهای آمریکایی است .شرکتها در
دوران رکود هزینههای خود را به صورت س��اختاری
پایین آوردند و میزان سودش��ان باال رفت .سود باال و
ن��رخ به��ره پایین باع��ث ش��د ش��رکتها بتوانند
بدهیهایشان را کاهش دهند و دوباره حساب بانکی
ش��ان از پول پر ش��د .ش��رکتها خیلی زود متوجه
میش��وند ک��ه ب��رای حف��ظ سرمایهش��ان باید در
فرصتهای جدیدی سرمایه گذاری کنند .اوضاع مالی
خانوادهها به این خوبی نیست اما وضع آنها هم نسبت
به س��ال گذش��ته بهتر ش��ده اس��ت .آنها بخشی از
بدهیهای خود را پرداخت کردهاند و اگر چه همچنان
کسی به آنها وام نمیدهد ،اما میتوانند بخشی از پس
ان��داز خود را ب��ا خیال راحتت��ری در مغازهها خرج
کنن��د .پس من ب��ه اقتصاد آمریکا در س��ال ۲۰۱۳
خوشبینم ،به این سه دلیل :احیای بازار مسکن ،اینکه
مردم دیگر مثل س��ابق به فکر پس ان��داز و کاهش
بدهیها نیستند ،و سوم اینکه شرکتهای آمریکایی
س�لامت اقتص��ادی خ��ود را ب��از یافت��ه و آم��اده
س��رمایهگذاری ش��دهاند .و البته همه اینها به رابطه
سازنده کنگره و اوباما بستگی خواهد داشت.

مراقب سرمایهگذاری در این کشورها باشید
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آنچه درباره چین باید بدانید

روندهای آینده

آیا چین میتواند به قدرت
شماره یک دنیا تبدیل شود؟

فینال طوالنیمدت
پاسخ به چند سوال مهم درباره آینده چین

گراهام الیسون
ااستاددانشگاه
هاروارد

نگر
آینده
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رابرت بلکویل
عضوهیاتمدیره
نشریهفارنافرز

اوضاع اقتصاد چین خوب اس��ت اما همیشه چندین
سوال مهم درباره آینده چین بی پاسخ گذاشته میشود.
آیا چین به این رش��د عالی خود  -که سه برابر سریع
از رش��د اقتصاد ایاالتمتحده است  -ادامه میدهد و
باالخ��ره در دهه پیش رو به اقتصاد ش��ماره یک دنیا
مبدل میش��ود؟ آیا چین به قدرت سیاسی اول آسیا
و باالخره ابرقدرت دنیا تبدیل خواهد شد؟ آیا چین در
مسیر خود به سمت قدرت ،راه ژاپن را در پیش خواهد
گرفت و به عضو افتخاری غرب تبدیل خواهد شد؟
با وجود آنکه در طول سالهای اخیر تحلیلگران و
روزنامه نگاران دنیا مقالهها و گزارشهای بسیار زیادی
در مورد چین نوشتهاند و این روند همچنان ادامه دارد،
شاید مطمئنترین پاسخ به سواالت باال این باشد :کسی
نمیداند .اما دولتمردان ،س��رمایهگذاران و شهروندان
منطقه مجبورند جوابی برای این سوال داشته باشند
و بر سر آینده شرط ببندند .سیاستگذاران امریکایی هم
موقع شکل دادن به طرح «چرخش به سمت آسیای»
دولت اوباما مجبور بودهاند در این مورد دست به قضاوت
بزنن��د .اما اگر به ما اجازه بدهند قبل از پاس��خ به این
س��واالت فقط از یک نفر در دنیا مش��اوره بگیریم ،آن
شخص چه کسی خواهد بود؟ هنری کیسینجر که در
طول دهههای اخیر بیش��تر از هر امریکایی دیگری با
س��ران چین دیدار داشته ،این شخص را به ما معرفی
کرد :لی کوآن یو .لی که پدر سنگاپور مدرن به حساب
میآید از  ۱۹۵۹تا  ۱۹۹۰نخس��توزیر این کشور بود.
او سنگاپور را از یک کشور استعمارزده توسعه نیافته به
یک غول آسیایی جهان اولی تبدیل کرد .او با داشتن
نیم قرن سابقه کار سیاسی بینالمللی به عنوان مشاور
به سیاستمداران زیادی خدمت کرد :از رهبران چین
مانند دنگ ش��یائوپینگ تا شی جینپینگ تا روسای
جمهور اوباما از ریچارد نیکسون تا باراک اوباما .و همه
اینها باعث میشود که دیدگاههای او درباره جغرافیای
سیاس��ی-اقتصادی شرق و غرب اعتبار فراوانی داشته
باش��د .پاس��خهای لی کوآن یو به س��ه پرسش باال
اینهاست :بله ،بله و خیر.
بله ،چین در طول دهه آینده به این رشد سریع خود
 چند برابر س��رعت رشد ایاالتمتحده و دیگر رقبایغرب��یاش  -ادامه خواهد داد و ش��اید این روند از یک
دهه هم چند سالی بیشتر شود.
بله ،رهبران چینی در رس��یدن به هدفش��ان ،که
تبدیل شدن به قدرت اول آسیا و بعدا دنیا باشد ،جدی
هستند .لی معتقد است« :چرا نباشند؟ فراموش نکنید
در آنها این احساس که ابرقدرتیشان را سرنوشت مقدر
کرده ،افزایش یافته است».
نه« ،چین به همین سادگی در نظم جهانی مورد نظر
ایاالتمتحده ،جا نمیگیرد .در واقع آنها تمایل دارند که
بزرگترین قدرت دنیا شوند و به عنوان چین پذیرفته

درسهایی که از
چین باید آموخت
شوند ،نه به عنوان عضو افتخاری جامعه غربی».
دولته��ای غرب��ی باره��ا از چین خواس��تهاند تا
مسئولیتپذیری بینالمللی خود را اثبات کند .چطور؟
با تبدیل شدن به شهروند خوب در نظم جهانیای که
توسط رهبران جهان پس از جنگ جهانی دوم به وجود
آمد .اما همچنان که هنری کیس��ینجر ،وزیر خارجه
نیکسون ،چند سال پیش در روزنامه واشنگتن پست
نوش��ت« :ما از چین درخواست میکنیم عضو خوب
جامعه جهانی شود ،اما مساله اینجاست که چینیها با
این سیستم بینالمللی را که در نبود آنها شکل گرفته و
رشد کرده مشکل دارند ».این جامعه جهانی مورد نظر
آنها نیست ،پس عالقهای به عضویت در آن ندارند .لی
تاکید میکند« :چینیها برای به زیر کشیدن امریکا و
تبدیل شدن به قدرت ش��ماره یک دنیا عجله زیادی
ندارند ».او اخیرا در یک مصاحبه به ما گفت« :گروهی
از چینیها خیال میکنند قرن بیست و یکم متعلق به
آنهاست .گروهی دیگر معتقدند قرن بیستویکم قرن
مشترک امریکا و چین است و قرن چین ،قرن بعدی
اس��ت ».از دید نخستوزیر سابق سنگاپور ،استراتژی
چین برای رسیدن به ابرقدرتی دنیا «تبدیل شدن به
کشوری بسیار قدرتمند و مرفه در آینده نزدیک است
و اس��تفاده از نیروهای کار عظیم و به طور فزایندهای
ماهر و آموزشیافتهاش تا به بزرگترین فروشنده دنیا و
بزرگترین پیمانکار دنیا تبدیل شود ».به لحاظ نظامی
چطور؟ آیا چین قصد مواجهه نظامی با غرب را دارد؟
از دید لی «رهبران چین فعال به دنبال مواجهه نظامی
نیستند و آن را به زمانی موکول کردهاند که چین بتواند
در زمینه توس��عه و ساخت تکنولوژی از ایاالتمتحده
جلو بیفتند ».چینیها در این حوزه کامال از امریکاییها
عقبترهستند.

سعید نایب

غرب بارها از
چین خواست ه تا
مسئولیتپذیری
خود را با تبدیل
شدن به شهروند
خوب در نظم
جهانیای که
توسط رهبران
جهان پس از جنگ
جهانی به وجود
آمد اثبات کند .اما
چینیها با این
سیستم که در نبود
آنها شکل گرفته
مشکل دارند
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در يک کارخانه در چين ترجمه چيني يک جمله
حکيمانه آفريقايي نوشته شده است «:هر روز صبح
در آفريقا،غزالي از خواب بر مي خيزد که ميداند بايد
س��ريعتر از سريعترين شير بدود تا طعمه او نشود،و
ش��يري که ميداند بايد سريعتر از کندروترين غزال
بدود تا گرسنه نماند ،مهم نيست شير باشيد يا غزال،
با طلوع هر آفتاب با تمام توان آماده دويدن باشيد».
اين جمل��ه حکایتگر نگاه يک بن��گاه يا جامعه به
دنياي آينده است .جامعهاي با ويژگي هاي چين که
به اعتبار بسياري از گزارشات آيندهنگري بزرگترين
قدرت اقتصادي دهه دوم قرن بيس��ت و يکم خواهد
شد .بزرگي اقتصاد چين از منظر شاخصهای مختلف
همچون درآمد ملي ،جمعيت و  ...موجب آن شده که
اتخاذ استراتژي مناسب در خصوص چين مورد توجه
همه کشورهاي دنيا از توسعهيافته تا درحال توسعه
ق��رار گيرد.توماس فريدمن ،نويس��نده کتاب جهان
مسطح است ،در خصوص ضربالمثل آفريقايي فوق
ميگويد«:من نميدانم ش��ير چه کسي است وغزال
چه کس��ي است ،اما از يک نکته آگاهم :از زماني که
چينيها به سازمان تجارت جهاني پيوستهاند،هم آنها
و هم بقيه جهان ناچار شدهاند سريعتر بدوند» واينکه
يک مشاور بازرگاني ژاپني ميگويد«:چين يک تهديد،
چين يک مش��تري و چين يک فرصت است .براي
موفقيت بايد چين را پذيرفت و آن را دروني کرد».
بي ش��ک اين درک مناس��ب از اقتصاد چين نيز
براي سياستگذاران ،سرمايهگذاران وبازرگانان خارجي
اقتصاد ايران ضروري است .امروزه تهديدي که بخش
مولد اقتصاد ملي از رقابت با کاالهاي چيني احساس
ميکند و ضعف ورشکس��تگي بنگاههاي داخلي در
رقاب��ت با کاالهاي چيني موضوعي اس��ت که همه
گروههاي جامعه کم و بي��ش آن را لمس کردهاند و
بديهي است که هرگونه مواجهه مناسب با آن نيازمند
شناخت مناسب در اين حوزه ميباشد.در ادامه تالش
خواهد شد تا برخي از زمينههايي که در پرتو آن چين
به بزرگترين اقتصاد دو دهه آينده تبديل خواهد شد،
بيان گردد.
حقايق آشکارش��دهاي در خصوص اقتصاد چين
قابل مش��اهده اس��ت که براس��اس پيشبينيهاي
آيندهنگرانه ،به احتمال ف��راوان ،تداوم خواهد يافت.
يکي از آنها موفقيت چين در بازارهاي جهاني است که
به نظر ميرسد علت آن پايين بودن قيمت تمامشده
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احتمالاشتباهچینیها
یک به پنج است
لی کوآن یو که پدر سنگاپور
مدرن به حساب میآید میگوید که
دیر یا زود ما وارد عصر چینی دنیا
میشویم .لی انتظار چنین چیزی
را دارد ،اما معقتد است که «احتمال
اینکه چینیها در این مسیر راه
اشتباه را بروند و روند تغییر کند
یک به پنج است ».اگر این آینده
نگری لی درست باشد ،هم رهبران
چین و هم سران ایاالتمتحده در
دهههای آتی با چالشی جدی روبرو
خواهند شد.

ب��ه گفته لی ک��وآن یو« ،چینیها ب��ه این نتیجه
رسیدهاند که اگر به «رشد صلحآمیز و آرام» خود ادامه
دهن��د و فعال برای اول ش��دن در حوزههای اقتصاد و
تکنولوژی بجنگند ،امکان باختشان وجود ندارد ».اینها
رویکرد چینیها نسبت به قدرت نرم است ،اما در زمینه
قدرت سخت آنها همچنان به پند دنگ شیائوپینگ،
رهبر سابقشان ،پایبند هستند که میگفت :قدرتت را
مخفی کن و در انتظار بمان».
پس دیر یا زود ما وارد عصر چینی دنیا میشویم؟
ل��ی انتظار چنین چیزی را دارد ،اما معتقد اس��ت که
«احتمال اینکه چینیها در این مس��یر راه اشتباه را
برون��د و روند تغییر کند یک به پنج اس��ت ».اگر این
آینده نگری لی درس��ت باشد ،هم رهبران چین و هم
سران ایاالتمتحده در دهههای آتی با چالشی جدی
روبرو خواهند ش��د چرا که قدرتی نوظهور میخواهد
ق��درت حاکم را به زیر بکش��د و این بدون درگیری و
خسارت رخ نخواهد داد .بررسی تاریخ متوجه میشویم
که باید نسبت به تبعات چنین مواجههای بدبین بود
چرا که عموما چنین رقابتی به جنگ منجر میش��ود
و البته سیاس��تمداران در چنین م��واردی نمیتوانند
خویش��تنداری کنند و تصمیم درس��ت را بگیرند :با
بررسی اوضاع جهان از  ۱۵۰۰میالدی تاکنون به این
نتیجه تلخ میرسیم که در  ۱۱مورد از  ۱۵مورد مشابه
وضعیت کنونی ،غائله به جنگ ختم شده است.
رهبران کنونی و آینده این دو کشور و دیگر کشورها
باید این آمار را به منزله هشداری تاریخی قلمداد کنند
و از  ۴موردی که به جنگ منجر نشد درس بگیرند .در
صورتی که طرفی��ن در مورد خاص رفتار خود را تغییر
ندهند ،به نفع آینده کوتاه نیایند و بر آتش رقابت بیفزایند،
جنگی واقعی و سخت اجتنابناپذیر خواهد بود.

حقایقی آیندهنگرانه درباره چین
و راهکارهای اقتصادی این کشور
کمونیستی
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آنچه درباره چین باید بدانید

روندهای آینده
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سياستگذاران در
چين موجب آن
شده که با درک
مناسب از شرايط
اقتصاد جهاني بر
اهميتنيروهاي
متخصص در
ايجاد ارزش بيش
از ديگران اهميت
نشان دادهاند .از
همين روست که
سيل عظيمي از
چينيها در مراکز
علمي و صنعتي
جهانگسيل
شده،بطوريکه
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کشوريمحسوس
است
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متاثر از ارزان بودن نيروي کار ميباش��د ،اما واقعيت
آن اس��ت که افزايش بهرهوري نيز يکي از مهمترين
داليل توان رقابتپذيري اقتصاد چين بوده است .بنابر
مطالعات انجام شده توسط هيئت کنفرانس اياالت
متحده  ،بين س��الهاي 1997ت��ا  2002بهرهوري
صنعت چين در بخش غير دولتي  17درصد رش��د
داشته اس��ت.عامل اين رشد جذب فناوري جديد و
همچنين روشهاي مدرن تجاري اس��ت که از پايه
آغاز شده است .بنابراين توانمندسازي اقتصاد چين
در حوزه فناوري ،با تمرکز بر يادگيري ،از مهمترين
ويژگيهاي اقتصاد چين در گذش��ته و آينده خواهد
ب��ود .در واقع آنها به خوبي ميدانند که به دنبال چه
چيزي هستند «:ما ميخواهيم در آينده کاري را انجام
دهيم که آمريکاييه��ا آن را امروز انجام ميدهند».
توجه به اين نکته مهم است که فرآيند يادگيري به
تعبير سانجيا لعل ،نظريهپرداز مشهور فناوري براي
کشورهاي در حال توسعه ،فرآيندي تصادفي نبوده و
نيازمند صرف زمان وهزينه ميباشد .به عنوان مثال
در حالي که در صنعت پتروشيمي ايران براي احداث
ي��ک واحد متانول بيش از  5ب��ار قرارداد با صاحبان
خارجي اين فناوري بس��ته شده است و هنوز معلوم
نيست که به چنين توانمندي رسيده باشيم ،چينيها
با يک بار قرارداد و در ميانه قرارداد دوم ،با فسخ قرارداد
مبادرت به تکميل واحد با توان داخلي خود کردهاند
که اين امر ناش��ي از يک فرايند انتخابي هوشمندانه
توسط آنها بوده است.
دومين حقيقت آش��کار ش��ده در اقتصاد چين،
کاهش فقر در گذشته بوده که در آينده نيز محتمل
خواهد بود .بنا به گزارش بانک جهاني ،در سال 1990
تقريباً  375ميليون نفر در چين ،با درآمدي کمتر از
يک دالر در روز زندگي ميکردهاند.در س��ال ،2001
تعداد افراد زير خط فقر در چين  212ميليون نفر بود
و در س��ال  ،2015در صورت استمرار روند جاري در
اين کشور ،تعداد افرادي که درآمدشان کمتر از يک
دالر در روز اس��ت ،تنها  16ميليون نفر خواهد بود.
اين رخداد بزرگ ،در بسياري از مطالعات آيندهنگري
از اقتصاد چين پيشبيني گرديده اس��ت .مطالعات
بسياري نشان ميدهد که بين توزيع مناسب درآمد
و رشد اقتصادي بيشتر رابطه مستقيمي وجود داشته
و از اين جهت،کاهش فقر ميتواند زمينهساز انسجام
بيش��تر اقتصاد چين در تفوق ب��ر بازارهاي جهاني
باشد.
اما چه عواملي سببس��از چنين
عملک��ردي ميش��ود .يک��ي از اين
عوامل ،سومين حقيقت آشکار شده
در چين ،ميباشد ،يعني نظام سلسله
مراتبي قدرتمند .فرانسيس فوکوياما
ميگويد«:چين از يک سنت شايسته
ساالري در نظام کاري برخوردار است
که مشابه آن در کره و ژاپن نيز وجود
دارد.همه آنها روحيهاي کش��ورمدار
دارند که از مستخدمان دولت متوقع
مراقب��ت از منافع بلندمدت کش��ور
اس��ت و به خاطر آن نظ��ام پاداش
ميگيرند» .انعطاف پذيري بيشتر در
مواجهه با تحوالت موضوعي است که

در مقامات رده باالي چين نيز قابل مشاهده بوده که
نمونه آن در اصالحات گام به گام اقتصادي در گذار
از نظام سوسياليستي به نظام بازار و نيز انتقال قدرت
در سه دهه اخير در چين قابل مشاهده ميباشد .بيل
گيتس این ويژگي را اينگونه بيان ميدارد«:چينيها
براي خطرپذيري و سختکوشي آموزش ديدهاند.در
ديدار با سياستمداران چيني ميتوان دريافت که همه
آنها علوم مهندسي خواندهاند .شما با يک ديوانساالري
هوش��مند روبهرو هس��تيد و ميتوانيد با عدد و رقم
حرف بزنيد».
چهارمي��ن حقيق��ت آش��کار ش��ده ارتق��اي
توانمنديهاي انس��اني در چين ميباش��د .کيفيت
مناس��ب سياس��تگذاران در چين موجب آن شده
اس��ت که با درک مناس��ب از شرايط اقتصاد جهاني
ب��ر اهميت نيروهاي متخصص در ايجاد ارزش بيش
از ديگران اهميت نش��ان دادهان��د .به تعبير توماس
فريدمن«،رهبران چيني بي��ش از همتايان خود به
نحوه آموزش جوانان در رش��تههاي رياضيات ،علوم
ومهارتهاي رايان��هاي الزم براي موفقيت در جهان
مسطح ،شيوه ايجاد زيرس��اختهاي عملياتي الزم
ب��راي اتصال س��ريعتر و آس��انتر و چگونگي ابداع
مشوقهايي براي جذب سرمايهگذاري جهاني توجه
نش��ان دادهاند».از همين روست که سيل عظيمي از
چينيها در مراکز علمي و صنعتي جهان گسيل شده،
بطوريکه در دانش��گاههاي مهم دنياي امروز ،حضور
چينيها بيش از هر کشوري محسوس ميباشد ،به
عنوان مثال ،توماس فريدمن از رئيس دانشگاه جان
هاپکينز نقل ميکند که در دورهاي،بيش از  60درصد
فارغ التحصيالن دانشگاه جان هاپکينز در مقطع فوق
ليسانس خارجي و بيشتر آنها چيني بودهاند.
اين در حالي است که عناصر فرهنگي چين  ،به
عنوان ديگر حقيقت آشکار شده ،زمينهساز اوجگیری
هرچه بیش��تر این اقتصاد گردیده است.شکلگیری
نهادهایی با اولویت توجه به منافع بلندمدت در مقابل
منافع کوتاهمدت ،اولویت منافع ملی بر منافع شخصی
و حساسیت اجتماعی نسبت به آن از جمله این عناصر
فرهنگی میباشد .به عنوان مثال ،توماس فريدمن به
نقل از مقامات س��فارت آمريکا اذع��ان ميدارد که
دو ميليون نس��خه از متن چين��ي مقررات WTO
،بالفاصله طي چند هفته بعد از امضاي اين قرارداد از
سوي چين ،در اين کشور به فروش رسيدهاست .اين
رويکرد اجتماعي به منافع ملي زمينهساز شکلگيري

ي��ک اعتماد به نف��س اجتماعي نيز گرديده اس��ت
که نش��انههای آن را در جمله يکي از مقامات بانک
مرکزي چين میتوان مشاهده کرد «:ابتدا ما از گرگ
مي ترسيديم.سپس به فکر رقصيدن با گرگ افتاديم
و اکنون مي خواهيم خودمان گرگ باشيم».
در آنچ��ه از ويژگيهاي اقتصاد چين بيان گرديد،
هدف توجهي اس��ت بر ضرورت درک مناس��ب در
چيزي که در اقتصاد چين رخ داده و يا در حال وقوع
است .پيامدهاي آن چيزي که در چين رخ ميدهد
و تاثيري که بر اقتصاد ايران بر جاي ميگذارد ،براي
بس��ياري از عاملين اقتصادي کار چندان دش��واري
نيس��ت ،همچنين واضح اس��ت که عدم مواجهه با
اقتصاد چين نيز ،نه براي ما و نه براي هيچ کشوري،
ممکن نخواهد بود،اما اينکه چه اقداماتي ميبايست
صورت پذيرد تا ما در اين مواجهه با کمترين آسيب
يا درصورت امکان بيشترين منافع برخوردار شويم،
موضوعي بسيار غامض و در عين حال ضروري است.
به نظر ميرس��د اطالعات ما -ب��ه معناي مجموعه
گروههاي��ي ک��ه در اقتصاد ايران فعال هس��تند اعم
از صنعتگران،بازرگانان ،سياس��تگذاران ،مقامات
سياس��ي و حتي دانش��گاهيان -از آن چيزي که در
جه��ان پيرامون و البته چين روي ميدهد ،بس��يار
اندک اس��ت ،اين کاستي به همراه کاستي فهم ما از
واقعيتهاي اقتصاد ايران ،موجب آن ميگردد که ما
را در معرض خطرات جدي در آينده قرار دهد.
اين احس��اس خطر ن��ه از يک ترس ناش��ي از
بزدلي که از يک واقعبيني عميق بوده و بس��ياري
از سياستمدارن کشورهاي مختلف را بر آن متمرکز
کرده اس��ت .ضرورت دارد که ما به جهت شناخت
خطرات پيشروي و هم گرفتن درسهاي سياسي،
با دقت بيشتري بر مسائل اقتصاد چين نظر بيفکنيم.
اين مسئوليتي اس��ت که بر عهده سياستگذاران،
فع��االن بخش خصوص��ي اع��م از صنعتگران و
بازرگانان و نيز دانشگاهيان ميباشد.همچنين توجه
به الزامات افزايش بهرهوري از طريق ارتقاي فناوري،
به عنوان تنها راهکار ارتقاي رقابتپذيري در اقتصاد
امروز ،از ضرورتهاي توجه همه عاملين اقتصادي
است .نکته ديگر توجه به اقتصاد سياسي گروههاي
مختلف در مواجهه با اقتصاد چين ميباشد.موضوعي
که ض��رورت اولويت دادن منافع بلندمدت ملي بر
مناف��ع کوتاهمدت فردي اس��ت و اين امر از طريق
سياس��تگذاري مبتني بر آن حاص��ل ميگردد .در
اين زمينه توجه به همس��و کردن
مناف��ع تولي��د و منافع تج��اري از
طريق نظارت بيشتر بر واردکنندگان
کااله��اي چيني از ديگ��ر الزاماتي
اس��ت ک��ه از طريق ايج��اد توازن
چانهزني نيروهاي مختلف اقتصادي
ميتواند دنبال گردد .بي شک الزمه
همه اين توجهات داشتن مسالهاي
ب��ه نام «مواجهه ب��ا اقتصاد چين»
در ميان ما اس��ت و در صورت عدم
اهتمام جدی در این خصوص ،روزي
با عواقب آن بیش��تر مواجه شده و
شايد در آن زمان مجالي براي پاسخ
مناسب وجود نداشته باشد.

دورنمای تازه سرمایهگذاری خارجی در چین

گزارش ویژه واحد اطالعات اکونومیست :انتظارات دولت چین از سرمایهگذاران خارجی فرق کرده
سرمایهگذاریهای نو در کدام شهرهای چین بیشتر جواب میدهد؟در طول ماههای
اخیر مباحثات در مورد آینده س�رمایهگذاری خارجی در چین ش�دت گرفته اس�ت.
سرمایهگذاری مستقیم خارجی ( )FDIچیست؟ FDIسرمایهگذاری مستقیم در تولید
یا تجارتی در یک کشور توسط شرکتی از کشور دیگر است ،یا با خرید شرکتی در کشور
هدف ،یا با گسترش فعالیت کسب و کاری حاضر در آن کشور.

تغییر جهت به سمت خدمات

این تغییر سیاس��ت دولت چین زمینه ساز تغییر جهت
اساسی در مسیر سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی شده
است .بین س��الهای  ۲۰۰۲تا  ۲۰۰۴که حدود  ۷۰درصد
 FDIدر حوزه تولید کارخانهای اس��تفاده میشد ،در طول
سالهای اخیر سهم تولید از  FDIروندی کامال نزولی داشته
است .این بخش دیگر حجم اصلی سرمایهگذاریهای مستقیم
خارجی را به خود اختصاص نمیدهد .در سال ،۲۰۰۸برای
اولینب��ار روندی ۲۰س��اله تغییر کرد و بخ��ش خدمات به
مشتریان و کسب و کارها بیشترین سرمایهگذاری مستقیم
خارجی را به خود اختصاص داد .س��رمایهگذاری مس��تقیم
خارجی در بخش تولید کارخانهای بین س��الهای  ۲۰۰۶تا
 ۲۰۱۰میانگین رش��د ۵.۵درصدی داشت و این پایینتر از
میزان رشد کلی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در چین بود
که ۹.۸درصد است .این نشان دهنده کاهش سهم صادرات
در اقتصاد چین هم هست :در س��ال ۲۰۱۰صادرات حدود
۲۹.۶درصد تولید ناخالص داخلی چین را ش��امل میش��د.
این را مقایسه کنید با دوران اوج صادرات در سال ۲۰۰۷که

نگر
آینده

میکرد اما در سال ۲۰۰۷آن را از کاتالوگ حذف کرد.
ب��ا نگاهی ب��ه کاتالوگهای س��الهای مختلف متوجه
میش��ویم که تا اواخر دهه ۲۰۰۰س��رمایهگذاری خارجی
در حوزههای مرب��وط به صادرات کامال مورد حمایت دولت
چین بوده اس��ت .حتا در اواخر دهه ۹۰میالدی حتا یکی از
ش��روط اجازه صادرات این بود که کارخانه حتما باید تحت
مالکیت کامل خارجیها باشد .اگر چه این بخش از قانون در
سال ۲۰۰۰و زمانی که چین قصد عضویت در سازمان تجارت
جهانی را داش��ت برداشته شد ،اما جذب سرمایهگذاریهای
خارجی با هدف افزایش صادرات جزء اولینهای دولت پکن
به حس��اب میآمد .به همین خاطر سرمایهگذاری مستقیم
خارجی در بخشهای تولید و ساختوساز به شدت باال رفت
و در سال ۲۰۰۴به اوج خود رسید .در این سال سرمایهگذاری
در بخ��ش تولید حدود ۷۰درصد کل  FDIچین را ش��امل
میشد .با این حال در سال ۲۰۰۷کمیسیون اصالح و توسعه
ملی (کمیسیون برنامهریزی دولتی سابق) کاتالوگ جدیدی را
منتشر کرد که در آن مساله اولویت تولید برای صادرات مورد
تجدید نظر قرار گرفته ب��ود .محدودیتهای جدیدی برای
بخشهای تولیدی صادراتی مثل کفش ،پوش��اک و اسباب
بازی اعمال ش��د .این تغییر نش��ان دهنده تمایل دولت به
کاهش وابستگی اقتصاد به بازارهای صادراتی بی ثبات و فشار
بر سرمایهگذاران به حضور در صنایعی با ارزش افزوده باالتر
مثل کشتی سازی و تولید قطعات تجهیزات تکنولوژیهای
پیشرفته بود .دولت در ادامه پیشبرد این سیاست جدید ،در
سال ۲۰۰۸تخفیفهای مالیاتی کسب و کارهای خارجی در
مناطق ویژه اقتصادی مثل پودونگ در ش��انگهای یا استان
گوانگدونگ در شنژن را تقریبا لغو کرد( .البته سرمایهگذاران
در مناطق کمتر توسعه یافته غرب و مرکز چین مورد استثنا
ق��رار گرفتن��د ).پیام دولت چین روش��ن ب��ود :از این پس،

مش��وقهای اقتصادی را نه به خاطر محل س��رمایهگذاری،
که با توجه به نوع سرمایهگذاری اعطا میکنیم .سرمایههای
خارجی دیگر به عنوان منبع اصلی تولید و اشتغال زایی در
چین دیده نمیشد .سرمایهگذاری خارجی از دید حاکمان
چین وس��یلهای بود ب��رای به خان��ه آوردن تکنولوژیهای
پیش��رفته و مهارتهایی که در توسعه اقتصاد ملی کلیدی
به حساب میآمدند .این با اهداف یازدهمین برنامه پنج ساله
دولت ( ۲۰۰۶تا  )۲۰۱۱هم تطابق داشت که مهمترین هدف
دولت را «تالش برای رونق ابداعات تکنولوژیک و بهس��ازی
صنایع با تاکید بر رشد ناشی از افزایش تقاضای داخلی عنوان
کرده بود.
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در طول ۳۰س��ال گذش��ته چین یکی از مقاصد اصلی
سرمایهگذاران خارجی بود ،بخصوص در بخش تولید .دلیل
آن هم مشخص بود :نیروی کار ارزانقیمت و زیرساختهای
داخلی نسبتا توس��عه یافته .چین هم در عوض از به شدت
از ورود س��رمایههای خارجی به کش��ور استقبال میکرد و
این سرمایهها و مهارتهای سرمایهگذاران را عاملی کلیدی
در اس��تراتژی جدید خود «اصالحات و بازگشایی اقتصاد»
میدانس��ت که پس از دوران طوالن��ی رکود مائو زدونگ در
پیش گرفته بود .البته این سرمایهگذاریها از همان اول هم
کامال آزاد نبود و به ش��دت تح��ت مراقبت دولت چین قرار
داش��ت .دولت چین اولین مناطق ویژه اقتصادی خود را در
 ۱۹۸۰به وجود آورد که هدف آنها جلب گروههای مشخصی
از سرمایهگذاران چینی بود که در چین زندگی نمیکردند.
مثال ش��نژن به خاطر نزدیک��یاش به هنگ کنگ به عنوان
منطقه ویژه اقتصادی انتخاب شد و شیامن به خاطر فاصله
کوتاهش تا تایوان.در دهه بعد ،سیاستگذاریهای مربوط به
 FDIبا نگاهی به افزایش رش��د اقتصاد چین انجام میشد.
مثال در سال ۱۹۹۵کمیسیون برنامهریزی دولتی و کمیسیون
اقتصادی دولتی اولین سری از مقررات و قوانین مربوط بهFDI
را تصویب کردند« .کاتالوگ راهنمای موسسات سرمایهگذار
خارجی» هم منتشر شد تا به سرمایهگذاران خارجی یادآور
ش��ود که دولت چین حضور در چه بخشهایی از اقتصاد را
ترویج میکن��د ،در کدام بخشها میتوان س��رمایهگذاری
محدود انجام داد و در کدام بخشها س��رمایهگذاری ممنوع
اس��ت .این کاتالوگها که به طور منظم به روز میشدند به
صورتی کامال تخصصی نقشه راه صاحبان صنایع و سرمایه به
حساب میآمدند .دولت چین هم به کمک این قوانین رشد
دقیق خود را ادامه میداد .مثال از سال ۱۹۹۵دولت چین از
تولید الیاف ش��یمیایی مورد استفاده در نساجی را حمایت

سرمایهگذاری مس�تقیم خارجی در تباین با سرمایهگذاری سهامی است که از
طریق خريد اوراق قرضه و س�هام شركتها در معامالت بورس و قبوض سپرده در
بان�ك هاي خارجي صورت میگیرد .واحد اطالعات هفته نامه معتبر اکونومیس�ت
در گزارش�ی ویژه ،نگاهی دارد به دورنمای تازه سرمایهگذاری مستقیم خارجی در
چین.

پیام دولت چین
روشن است :از این
پس ،مشوقهای
اقتصادی را نه
به خاطر محل
سرمایهگذاری،که
با توجه به نوع
سرمایهگذاری
اعطامیکنیم.
سرمایهگذاری
خارجی از
دید حاکمان
چینوسیلهای
است برای به
خانه آوردن
تکنولوژیهاو
مهارتهاییکه
در توسعه اقتصاد
ملی کلیدی به
حساببیایند
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آنچه درباره چین باید بدانید
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چین در حوزه
خدمات به
شدت عقبتر
از رقبای خود
مثل هنگ کنگ
و سنگاپور قرار
دارد و تنها دلیل
قدرت این بخش
در این کشورها
همینمساله
حمایت شدید از
سرمایهگذاری
خارجی است.
چین برای پشت
سر گذاشتن رقبا
باید فضای داخلی
را چه در حوزه
تولید و چه در
حوزه خدمات
رقابتیترکند
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ح��دود ۳۸.۴درصد تولید ناخالص داخلی چین بود .افزایش بخش خدمات ح��دود ۶۰درصد س��رمایهگذاری خارجی مستقیم خارجی در مناطق شمال شرقی بین سالهای۲۰۰۶
دستمزدها هم در این کاهش سرمایهگذاری در بخش تولید شیامن را شامل میشد( .در سال ۲۰۰۹این آمار ۵۳درصد تا  ۲۰۱۰س��االنه حدود ۳۱درصد رشد کرد و انتظار میرود
بی تاثیر نبوده است .میانگین رشد ساالنه واقعی دستمزدهای بود ).در این میان بخشهای عمدهفروشی و خردهفروشی ،طی س��الهای آینده این رشد ادامه پیدا کند .بخش زیادی
ماهانه در چین در طول پنج س��ال گذش��ته ۱۲درصد بوده خدمات تکنیک��ی و پژوهشهای علمی ،فناوری اطالعات از این سرمایهگذاریها در شهرهایی مثل شنیانگ و دالیان
است و این باعث شده سرمایهگذاران به بخشهای پیشرفتهتر ( ،)ITمشاوره و خدمات مربوط به کامپیوتر سریعترین رشد انجام خواهد شد و آنها پروژههای بزرگ پیشرفته الکترونیکی
را به سمت خود جذب خواهند کرد .برای مثال شرکت ژاپنی
صنعت تمایل بیشتری نشان دهند که سرمایه بیشتر و کارگر را در بخش  FDIداشتند.
کمتر میخواهد .بین سالهای  ۲۰۰۶تا  ۲۰۱۰سرمایهگذاری
توشیبا در سال ۲۰۱۰اعالم کرد که تاسیسات تولید تلویزیون
پیشبینیهای برای آینده  FDIدر چین
مستقیم خارجی در بخش نساجی که صنعتی با ارزش افزوده
واحد اطالعات اکونومیست پیشبینی میکند که تا سال خود را در دالیان با همراهی ش��رکای چینیاش گس��ترش
پایین و به شدت نیازمند به کارگر به حساب میآید ساالنه  ۲۰۱۵س��هم ساحل شرقی چین از کل سرمایهگذاریهای خواهد داد تا بتواند جوابگوی بازار بزرگ چین باشد.
با این همه ش��هر غربی چونگکوئینگ بزرگترین رش��د
به طور میانگین ۶درصد کاهش یافته اس��ت و بازار پوشاک مس��تقیم خارجی به نصف سقوط کند .رشد سرمایهگذاری
به مناطق ارزان تری مثل ویتنام و بنگالدش منتقل ش��ده مستقیم خارجی در استانهایی که به طور سنتی موتورخانه سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی را در میان تمام شهرها
است .همزمان سرمایهگذاری در تجهیزات با استفاده خاص صادرات به حس��اب میآیند  -یعنی گوانگدونگ و فیوجان خواهد داش��ت .دولت چین هم که متوجه اهمیت روزافزون
که بیشتر به سرمایه نیاز دارد تا نیروی کار ساالنه ۱۳درصد  -به طرز قابل توجهی کند خواهد ش��د .سریعترین رشد را این شهر در جذب سرمایهگذاریهای خارجی شده ،در طول
رشد داشته است .و باالخره تشدید روند مهاجرت به شهرها در مناطقی مثل اطراف س��احل شرقی خواهیم دید چرا که سالهای اخیر توجهی ویژه به آن داشته است .سرعت رشد
در چین باعث توسعه بخش خدمات شده است .عقل سلیم تقاضای داخلی به ش��دت باال خواهد رفت .استانهایی مثل چونگکوئینگ آنقدر باالست که به سختی میتوان باور کرد
میگوید که ارائه دهندگان خدمات بیشتر در مناطق شهری یونان و هنان ش��اهد رشد بس��یار خوبی خواهند بود ،چون آنها در س��ال ۲۰۰۷درمیان ۳۱منطقه اصلی چین به لحاظ
 FDIرتبه بیس��ت و دوم را داش��تند .اما آنها در سال۲۰۱۱
جمع میشوند تا روستایی .برای مثال فروشگاههای زنجیرهای تاکنون مورد توجه سرمایهگذاران خارجی نبودهاند.
اس��تان لیائونینگ واقع در ش��مال ش��رقی کش��ور در ش��هر پکن را پشت سر گذاش��تند و نزدیک به ۱۱میلیارد
در مناطق شلوغتر بهتر جواب میدهند .در سال ۲۰۱۰آمار
جمعیت شهری از ۵۰درصد فراتر رفت و این را مقایسه کنید س��ال ۲۰۱۰اس��تان گوآنگدونگ را به عنوان دومین استان دالر سرمایه خارجی را به خود جذب کردند .در سال۲۰۱۴
با سال ۲۰۰۰که شهرنشینان در چین یک سوم جمعیت این جذبکننده سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی پشت سر چونگکوئینگ مناطق تیانجین و ش��انگهای ،دو شهر اصلی
گذاش��ت و پیشبینی میشود در س��ال ۲۰۱۴با پشت سر ساحل شرقی ،را پشت سر خواهد گذاشت.
کشور را تشکیل میدادند.
سیچوآن هم که در سال ۲۰۰۷رتبه هجدهم را داشت
پنج سال گذشته سالهای رش��د سریع سرمایهگذاری گذاشتن جیانگسو به بزرگترین دریافت کننده  FDIدر میان
مس��تقیم خارجی در بخش خدمات بوده اس��ت .بخصوص استانهای چین مبدل شود .میزان رشد سرمایهگذاریهای و عقبتر از اس��تانهای مرکزی هوبئی ،هن��ان و آنهوئی
ب��ود در س��ال ۲۰۱۴یک��ی از 10مقصد اصلی
عمدهفروشی و خردهفروشی ،خدمات مربوط به
سرمایهگذاریهای خارجی خواهد شد .در این
منازل مس��کونی ،و خدمات بازرگانی و لیزینگ
نتیجهگیری :یک چین تازه
میان شرکتهای فعال در بخش  ITاز بزرگترین
رشد بس��یار خوبی را تجربه کردهاند .چین پس
چیندرآیندهنزدیکهمچنانیکیازمقاصداصلیسرمایهگذاری
سرمایهگذاران سیچوآن خواهند بود .مثال اخیرا
از ورود به س��ازمان تج��ارت جهانی ()WTO
مس�تقیم خارجی باقی خواهد ماند اما س�رمایهگذاران نه به خاطر
شرکت امریکایی اینتل مراکز تست چیپهای
بخش خردهفروشیاش را مورد حمایت قرار داد
نیروی کار ارزانقیمت چین ،که به خاطر ارائه خدمات به شهرنشینان
کامپیوتری و بس��تهبندیاش را از شانگهای به
و محدودیتهای قانونی هنگام آغاز کسب و کار
چینی وارد این کشور خواهند شد .پس همچنان که شهرهای چینی
چنگدو ،پایتخت سیچوآن ،منتقل کرده است.
را کاهش داد که این باعث ش��د فروش��گاههای
به جاهای بهتری برای زندگی تبدیل میشوند  -بخصوص در مناطق
وج��ود کارگران ماهر ارزانقیمت و دسترس��ی
زنجیرهای بزرگ در این کش��ور گسترش یابند.
مرکزی  -شاهد کوچ مردم از روستاها به شهرها خواهیم بود .در این
راحتت��ر به بازارهای داخلی چین دلیل چنین
شرکتهای خارجی حاال اجازه دارند سهام ممتاز
میان با اینکه دولت به شدت حامی تغییر مسیر  FDIبه استانهای
روندی اعالم شده اس��ت .البته روند جدید در
اکثر خردهفروشیهای بزرگ -به جز در حوزههای
مرک�زی  -و در نتیجه تقوی�ت بخش خدمات  -خواه�د بود ،هنوز
سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی ،به معنای
دارویی و فراوردههای اصلی کشاورزی (مثل گندم
معلوم نیست در برابر حضور س�رمایهگذاران خارجی در بخشهای
فقیر ش��دن مراکز س��نتی جذب کننده FDI
و جو)  -را در اختیار داشته باشند .به همین خاطر
حساستر خدماتی چه واکنشی نشان خواهد داد .مثال معلوم نیست
نخواهد بود .استانهای جیانگسو و گوآنگدونگ
است که س��رمایهگذاری مس��تقیم خارجی در
در حوزهه�ای بیم�ه و بانکداری که در ح�ال حاضر میوه ممنوعه به
ک��ه از مدته��ا پیش یک��ی از مقاص��د اصلی
بخشهای عمدهفروشی و خردهفروشی در طول
حساب میآید همین سیاست فعلی جلوگیری از ورود خارجیها را
سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی به حساب
پنج سال گذشته رشدی بی سابقه را شاهد بوده
ادامه خواهد داد یا نه .بر اساس توافقنامه سازمان تجارت جهانی چین
میآمدند همچنان جزء 10استان اول محسوب
و به طور میانگین ساالنه ۴۰درصد افزایش داشته
بای�د اجازه حضور خارجیها را در این حوزهها بدهد .چین در حوزه
خواهند ش��د .این استانها همچنان قویترین
است .ورود شرکتهای بزرگ امریکایی به این بازار
خدمات به شدت عقبتر از رقبای خود مثل هنگ کنگ و سنگاپور
زیرساختها را خواهند داشت و ساکنانشان در
در طول ماههای گذشته نشان میدهد که دولت
قرار دارد و تنها دلیل قدرت این بخش در این کشورها همین مساله
میان تمام استانها باالترین حقوقها را خواهند
چی��ن همچنان از این روند حمایت میکند و بر
حمایت ش�دید از س�رمایهگذاری خارجی اس�ت .چین برای پشت
گرفت .این استانها از سالها پیش روابط بسیار
خالف هشدارهای بعضی از تحلیلگران خارجی
سر گذاش�تن رقبا باید فضای داخلی را چه در حوزه تولید و چه در
خوبی ب��ا تولیدکنندههای خارجی داش��تند و
پکن فعال قصد تغییر این روند را ندارد.
حوزه خدمات رقابتیتر کند و این یعنی آزاد گذاشتن کسب و کارها.
در س��الهای پیش رو هم صنایع سطح باالی
نگاه به وضعیت ش��هر س��احلی شیامن ،در
چینیها این را خوب میدانند .آیا آنها دس�ت به آزادس�ازی بیشتر
خارجی و خدمات پیشرفته را میزبانی خواهند
جنوب استان فوجیان ،نشان میدهد که تغییر
اقتصادی خواهند زد؟
ک��رد .می��زان س��رمایهگذاریهای خارجی در
مسیر به سمت خدمات چگونه بوده است .این
این اس��تانها همچنان باال خواهد بود اگر چه
ش��هر یکی از مقاصد س��رمایهگذاری محبوب
میزان رش��د هر سال کندتر خواهد شد .در این
کارخانههای تایوانی تولیدکننده لوازم الکترونیک
می��ان انتظار میرود روند مهاجرت به ش��هرها
بود .اما با افزایش دستمزد کارگران و باال رفتن
و بزرگ شدن شهرها ش��دت گیرد و بر اساس
قیمت زمین ،س��ود صادرات از ش��یامن پایین
پیشبینیهای واحد اطالعات اکونومیس��ت در
آم��د .کمی بع��د بخش تولید در این ش��هر به
سال ۲۰۲۰شهرنشینان چینی حدود ۶۰درصد
خاطر کاهش تقاضای خارجی در جریان بحران
جمعیت چین را تشکیل خواهند داد .سریعترین
اقتص��ادی دنی��ا در س��الهای  ۲۰۰۸و ۲۰۰۹
رش��د شهرنش��ینی را در مناطق مرکزی چین
ضربهای سخت خورد .اینجا بود بخش خدمات
خواهیم دید که از ۴۴درصد در س��ال ۲۰۱۰به
خیلی س��ریع وارد میدان ش��د .در سال۲۰۱۰

۵۵درصد در س��ال ۲۰۲۰خواهد رس��ید .به همین خاطر
شهرهای چین مرکزی مثل ژنگژو در هنان و چانگ-ژو-تان
در هونان احتماال سریعترین رشد  FDIرا تجربه خواهند
کرد.
پیامدها

میانگین دستمزد ساالنه ،به یوآن
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جدول  2میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در صنایع چین
۲۰۰۱
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 ۷درصد
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بخشهای دیگر  ۱۷درصد

تولید و تامین آب ،برق و گاز
 ۵درصد
حملونقل ،خدمات پستی و
انبارداری  ۲درصد
مسکن  ۱۱درصد
بخشهای دیگر  ۱۶درصد
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کاهش داد که باعث
شدفروشگاههای
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در این کشور
گسترشیابند
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این تغییر مسیر س��رمایهگذاریهای مستقیم خارجی
به سمت استانهای غیرس��احلی به دو دلیل اهمیت دارد.
اول اینکه این روند ناش��ی از صادرات نیست .انتظار میرود
اس��تانهای ساحلی همچنان بیشتر از استانهای درونی بر
صادرات متمرکز بمانند :برای مسال تا سال ۲۰۱۵صادرات
حدود ۶۹درصد کل تولید ناخال��ص داخلی گوآنگدونگ را
تش��کیل خواهد داد .این را مقایسه کنید با آمار ۷درصدی
لیائونین��گ و ۴درصدی س��یچوآن .در نتیج��ه این تغییر
مسیر نمیتواند از کاهش درخواست خارجی برای صادرات
صدم��های جدی بخ��ورد .به عالوه ،افزایش دس��تمزدها به
معنای تقویت مصرف میش��ود و همین به معنای افزایش
توج��ه خارجی به این مناطق خواهد ب��ود .دوم اینکه ورود
این میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی باعث افزایش رشد
در این شهرها خواهد ش��د .مثال سرمایهگذاری خارجی در
کارخانههای گوآنگدونگ و جیانگسو هم باعث افزایش تولید
این مناطق ش��ده و هم مردم را با روشهای تولید پیشرفته
آشنا کرده و هم س��رمایههایی را به این مناطق رسانده که
برای رشد و گسترش به آن نیاز داشتند.
در این میان مساله کمبود نیروی کار متخصص را نباید
نادیده گرفت .تمرکز بیشتر بر بخش خدمات  -در مقایسه با
تولید  -به معنای وابستگی کمتر به تکنولوژیهای پیشرفته و
نیاز بیشتر به نیروی کار متخصص است .مثال سرمایهگذاری
موفق در یک شرکت حسابداری بیشتر از سرمایهگذاری در
کارخانه تولید کفش به نیروی کار متخصص وابس��ته است.
کارخان��ه تولید کفش تجهیزات قوی میخواهد و ش��رکت
حس��ابداری آدمهای متخصص .همچنان که شرکتها آرام
آرام روی بخش خدمات س��رمایهگذاری میکنند ،کیفیت
نیروی کار و نه هزینه آن به امری تعیین کننده تبدیل خواهد
ش��د .و نیروی کار متخصص را نمیتوان یک شبه به وجود
آورد .میانگین بهره وری کارمند شاغل در بخش خدمات در
چین فقط ۷۰درصد بهرهوری کارگر چینی در بخش تولید
است .چین واقعا دچار کمبود نیروی کار متخصص است و اگر
چه فارغالتحصیالن دانشگاهها برای به چنگ آوردن شغلهای
رده باال رقابت میکنند باید اعتراف کرد که آنها در دانشگاهها
به خوبی برای بازار کار آماده نش��ده اند و مهارتهای الزم را
کسب نکردهاند .پس با گسترش بخش خدمات ،دولتمردان
چینی آرام آرام متوجه میشوند که هیچ توازنی میان سیستم
آموزش��ی و بازار کار  -بخصوص در بخش خدمات  -وجود
ندارد .به همین خاطر با آغاز موج سرمایهگذاریهای خارجی
در بخش خدمات ،شرکتها به ضرورت ایجاد بخش آموزش
کارکنان بوم��ی پی خواهند برد .همین حاال ش��رکتهای
ب��زرگ چندملیتی حاضر در چین مراکز آموزش��ی خود را
راهاندازی کردهاند که غول نرم افزار امریکایی مایکروس��افت
یکی از آنهاس��ت .مایکروسافت به همین خاطر با وزارتخانه
و س��ازمانهای دولتی مرتبط در چین همکاری میکند که
در میان آنها میتوان به کمیسیون اصالحات و توسعه ملی
و وزارت آموزش اشاره کرد .البته خوشبختانه بخش خدمات
شامل عمدهفروشی ،خردهفروشی و حملونقل هم میشود
و این بخ��ش از کار اگر چه نیازمن��د نیروی کار متخصص
است ،اما این تخصص با تخصص مورد نیاز مایکروسافت قابل
مقایسه نیست و آموزش طوالنی مدت نمیطلبد.

جدول  ۱میزان سرمایهگذاری مستقم خارجی در سه بخش اصلی اقتصاد چین
سهم بخش تولید کارخانهای از  ،FDIبه درصد
سهم بخش خدمات از  ،FDIبه درصد
سهم بخش کشاورزی و معدن از  ،FDIبه درصد
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رازهای استخدام
روسا و مدیر عامالن  ۲۸شرکت بزرگ جهان از چگونگی استخدام نیروی جدید میگویند
اکث�ر مدیرعامالن ش�رکتهای بزرگ آنقدر وقت ندارند که ش�خصا با هر کس
که میخواهد به شرکتش�ان بپیوندد مصاحبه کنند .اما آنها هستند که اولویتها
و فرهنگ کاری ش�رکت را تعیی�ن میکنند و به کارکنان خ�ود در کارگزینی خط
میدهند.
البته مدیرعاملها عموما در استخدام افراد رده باال نقشی حیاتی دارند .بدون
تردید اس�تخدام نیروی جدید یکی از مهمترین تصمیمات ش�رکتها به حس�اب

ریچارد برانسون
بنیانگذار و رئيس گروه ویرجین

مهمترین مساله موقع استخدام
 بخصوص استخدام مدیر  -ایناس��ت که بفهمم آن آدم چقدر
میتواند با آدمه��ای دیگر کنار
بیاید .اگر شما در برقراری رابطه
ب��ا دیگران خ��وب باش��ید و به آنها اهمی��ت بدهید،
میتوانید مطمئن باش��ید که در ویرجین شغلی پیدا
خواهید کرد .به اعتقاد من شرکتهایی که پشتیبان
کارکنانشان هستند شرکتهای موفق تری میشوند.
درست است که ما ویژگیهای مهم دیگری هم داریم،
اما استخدام چنین افرادی و داشتن روحیه حمایت از
کارکنان مهمترین خصوصیت ماست.

کنت چنا  :حضور
یک رهبر قوی
در شرکت واقعا
اهمیت دارد چون
کارکنان از او الگو
میگیرند.هیچ
چیز مثل رهبری
که حرف و عملش
یکی باشد باعث
الون ماسک
تغییررفتار مدیرعامل تسال موتورز و اسپیس اکس
م��ن ش��خصا ب��ا کس��انی که
کارکناننمیشود
میخواهن��د در اس��پیس اکس
استخدام شوند مصاحبه میکنم.
ما ش��رکتی هس��تیم ب��ا ۵۰۰
کارمن��د و این یعنی ما در طول
سال مصاحبههای شغلی فراوانی خواهیم داشت.
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میآید و به همین خاطر س�ران ش�رکتهای بزرگ عقاید جالبی درباره این مساله
خطیر دارند .شما چه کارگاهی کوچک داشته باشید و چه شرکتی بزرگ ،مجبور اید
روزی دست به استخدام بزنید و در آن هنگام هیچ چیزی به اندازه نصیحت بزرگترین
مدیرعامالن دنیا به کارتان نخواهد آمد .فراموش نکنید افرادی نظیر اریک اشمیت
یا ریچارد برانسون که شرکتهای بزرگی مثل گوگل یا ویرجین را میچرخانند حتما
در این مورد بیشتر از ما میدانند.

من به دنبال چه هستم؟ این بستگی به شغل مورد نظر
دارد .یعن��ی هر بار فرق میکند .مثال وقتی کس��ی قرار
اس��ت در بخش سر هم کردن س��خت افزارها استخدام
ش��ود من به دنبال توانایی تحلیل فوق العاده او نیستم.
البته ویژگیهای مشترکی هم هست :مثال داشتن رفتار
مثبت ،یا اینکه بشود راحت با شخص کار کرد یا اینکه
دیگران از کارکردن با او خوششان بیاید .این خیلی مهم
است که از همکارانت خوشت بیاید وگرنه زندگی و کارتان
مصیبتآمی��ز خواهد بود .در واقع ما در اس��پیس اکس
سیاست استخدام نکردن احمقها و اذیتکارها را پیش
میبریم .آدمهای اذیتکار که دیگران را مرعوب میکنند
س��ریع اخراج میش��وند .البته به آنها هش��دار کوچکی
میدهی��م اما اگر باز برای دیگران مش��کل ایجاد کنند،
در اخراج آنها درنگ نمیکنیم .حتا اگر نابغه و بااستعداد
باشند .فضای مثبت شرکت مهمتر از همه اینهاست.
شریل سندبرگ
مدیر ارشد اجرایی فیس بوک

وقتی تازه وارد فیس بوک شده
بودم زنی را دورادور میشناختم
ک��ه در بخش بازاریابی س��ایت
ای.بی مش��غول به کار بود .یک
روز به من زنگ زد و گفت« :می

خواه��م با تو درباره اس��تخدام در فیس بوک صحبت
کن��م .اول میخواس��تم ب��ه تو زن��گ بزن��م و درباره
ویژگیهای خوبم و کارهایی که دوست دارم در فیس
بوک انجام بدهم حرف بزنم .بعد دیدم همه همین کار
را میکنند .پس به جای آن س��وال بهتری میپرسم:
میخواهم بدانم بزرگترین مشکل کاریات چیست و
چط��ور میتوان��م آن را حل کنم؟» من ب��ا دهان باز
حرفهای او را گوش میدادم .هیچ وقت کسی چنین
چیزی به من نگفته بود .افرادی که دنبال کار میگردند
اینطوری با دیگران ارتباط برقرار نمیکنند .او با دیگران
ف��رق داش��ت .پ��س گفت��م« :ت��و از همی��ن ح��اال
استخدامی!»
هاوارد شولتز
رئیس و مدیرعامل استارباکس

برای ما مهم اس��ت اف��رادی به
اس��تارباکس بپیوندن��د ک��ه
ارزشهای مشترکی با ما داشته
باش��ند .ما به دنبال افراد ش��اد
هستیم چون به هر حال وظیفه
اصلی ما رس��اندن یک فنجان قهوه به دست مشتریان
اس��ت و ما باید ش��ادی را به آنها هم منتقل کنیم .اگر
ببینم فرد به این ماموریت اعتقاد ندارد خیلی س��ریع

جوابش میکنم .کار ما کاری ماشینی نیست .به همین
خاطر موقع استخدام افراد با آنها گفت و گویی غیرکاری
انجام میدهیم .سعی میکنیم با آنها صمیمی شویم و
درکشان کنیم .آن وقت است که میشود تشخیص داد
برای این کار مناسب هستند یا نه.
جان چمبرز
مدیرعاملسیسکو

اول از هم��ه از کس��ی ک��ه
میخواهد در سیسکو استخدام
شود یک سوال میپرسم« :درباره
دستاوردهایت حرف بزن ».من
بین کار زی��اد و موفقیت تفاوت
قائل میش��وم .برای من مهم نیس��ت شخص کم کار
است یا پرکار .برای من نتیجه کار مهم است .به همین
خاطر از شخص میخواهم درباره موفقیتهایش حرف
بزن��د ،اینکه چه چیزی را درس��ت انج��ام داده و چه
کاری را غل��ط انج��ام داده .من واقع��ا از او میخواهم
درباره شکس��تهایش حرف بزند و گاهی اوقات آنها
واقعا اش��تباهات بزرگ و عجیبی انجام دادهاند .اینکه
ش��خص بفهمد چه کارهایی را اش��تباه انجام داده و
شجاعت اقرار به اشتباه را داشته باشد برایم مهم است.
گاهی اوقات ش��خص میگوید« :راستش را بخواهید
یادم نمیآید که اش��تباه بزرگی کرده باشم ».آن وقت
اس��ت که او کامال اعتبارش را برایم از دست میدهد.
هیچ چیز مثل پاس��خ به این س��وال وضعیت کاری و
روانی شخص را روشن نمیکند.
ویرجینیا رومتی
مدیرعامل آی.بی.ام

خیلی اوقات مشتریها میپرسند
«اس��تراتژی ات چیست؟» و من
جواب میدهم« :اول بپرس��ید به
چه چیزی اعتق��اد دارم .آن وقت
ج��واب بهت��ری میگیرید ».من
موقع استخدام افراد بیشتر از آنکه دنبال استراتژیشان
باشم دنبال اعتقادات کاری و حرفهایشان هستم .چون
ما در دنیایی زندگی میکنیم که همه چیز خیلی سریع
تغییر میکند و استراتژیها به سرعت عوض میشوند.
پس برای من مهم اس��ت که بتوانم ب��ا اعتقادات کاری
طرف ،با حس او نسبت به آی.بی.ام ارتباط برقرار کنم و
او را مناسب تشخیص دهم.

جف بزوس
بنیانگذار و مدیرعامل سایت آمازون

من به دنبال افرادی هس��تم که
مشتری برایشان خیلی مهم باشد.
جوری که وقت��ی صبح از خواب
بیدار میشوند ،موقع حمام کردن
به مشتریها فکر کنند و اینکه
چطور میش��ود برای آنها چیزی تازه ابداع کرد .و همه
اینها برایشان سرگرمی به نظر میرسد .این خیلی مهم
است :فرهنگ کاری ما در آمازون رقابت شدید نیست.
ممکن است فکر کنید ما لوس و بیمزهایم .اما خودمان
اینطور فکر نمیکنیم .ماجرا برای ما حکم یک سرگرمی
را دارد که برایش حقوق هم میگیریم .تعداد زیادی از
ش��رکتها ذهنیت کشورگش��ایانه دارند اما ما ذهنیت
کاوشگرانه داریم .و کسانی که این ذهنیت کاوشگرایانه
و مبدعانه را دوس��ت دارند با م��ا میمانند و تبدیل به
بهترینکارمندانمانمیشوند.
جن هیمن
بنیانگذار و مدیرعامل سایت رنت د ران وی

من نس��بت ب��ه ش��غلم خیلی
قدرشناس��م و به دنبال افرادی
هستم که این حس قدرشناسی
را داش��ته باش��م .من تک تک
روزه��ای زندگیام را با ش��ادی
میگذارنم چون عاش��ق کارم هستم .و برای پیشرفت
کسب و کارم چارهای جز استخدام آدمهای خوشبین
ندارم ،آنهایی که نیمه پر لیوان را میبینند .کس��ب و
کارهای کوچک یا آنهایی که تازه راه انداخته ش��دهاند
هر روز با چالشهایی جدی روبرو میش��وند و خیلی
اوقات ما واقعا نمیدانیم میتوانیم از فالن مش��کل به
س�لامت عبور کنیم یا نه .به همین خاطر برایم مهم
است با افرادی کار کنم که بدانند از صفر شروع کردن
یک کسب و کار چقدر کار بزرگ و جذابی است.
میکیدرکسلر
مدیرعامل فروشگا ه زنجیرهای لباس جی.کرو

از دی��د من ،ی��ک ورق کاغذ را
نمیتوان رزومه کسی به حساب
آورد .هر شخص رزومه خودش
اس��ت .هر چه که در دانش��گاه
درب��اره رزومه نوش��تن و رزومه

خواندن به ش��ما یاد دادهاند فراموش کنید .عناوین و
لقبه��ا  -دکتر و مهندس  -اهمیتی ن��دارد .مدارک
مدیریتی بیارزش اند .اینکه کدام مدرس��ه و دانشگاه
رفتهاید مهم نیست .آنچه اهمیت دارد سخت کوشی
اس��ت و ه��وش هیجان��ی باال .اف��راد در رزومهش��ان
مینویسند «تحصیالت در خارج از کشور» و راستش
را بخواهید وقتی شخص خارج از کشور درس نخوانده
من بیش��تر خوشحال میشوم چون احساس میکنم
درگیر اسم و رسم نیس��ت .آیا واقعا تحصیل خارج از
کش��ور آدمها را عوض میکند؟ آی��ا آنها فرد بهتری
میش��وند؟ من شک دارم .افراد موفقی که من در این
چند س��ال استخدام کرده ام ،سوابق عجیب و غریبی
داش��تهاند .مطمئنا نمیتوان به کمک رزومه کاغذی
موفقیت افراد را پیش بینی کرد.
ارسوال برنز
مدیرعامل زیراکس

به نظرم بهترین راه برای اینکه
از حداکث��ر ت��وان کارکنانت��ان
اس��تفاده کنید این است که بر
آنها فش��ار نیاورید .اگ��ر به آنها
فشار بیاورید که تبدیل به کس
دیگری ش��وند ممکن است وظیفهشان را انجام دهند
ام��ا خالقیت آنها را نابود خواهید کرد .موقعی که ما با
کارکنانمان مودب باشیم آنها با هم مودب خواهند بود
و جو خوبی حاکم خواهد ش��د .اما اگر بددهن باشیم
اوضاع را برای کارکنان خجالتیتر س��خت میکنیم.
برای من مهم اس��ت کسی را استخدام کنم که وقتی
ش��روع میکند به حرف زدن ،چی��زی به گروه اضافه
میکند نه اینکه حرافی کند.

جان چمبرز :از
شخصمیخواهم
میخواهم درباره
شکستهایش
حرف بزند و گاهی
اوقات آنها واقعا
اشتباهاتبزرگ
و عجیبی انجام
دادهاند .اینکه
شخصبفهمد
چه کارهایی را
اشتباه انجام داده
و شجاعت اقرار
به اشتباه را داشته
باشد برایم مهم
است

کنت چنا
مدیرعامل امریکن اکسپرس

به نظر من حضور یک رهبر قوی
در شرکت واقعا اهمیت دارد چون
کارکنان از او الگو میگیرند .هیچ
چیز مث��ل رهبری ک��ه حرف و
عملش یکی باش��د باعث تغییر
رفتار کارکنان نمیشود .هیچ صفتی به اندازه صداقت در
یک کارمند برای من اهمیت ندارد .به همین خاطر موقع
اس��تخدام از او س��واالتی میپرس��م ک��ه بفهم��م در
موقعیتهای دشوار زندگی آیا حاضر است اخالق را کنار
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بگذارد ی��ا نه .او چه زمانی حاضر اس��ت از ارزشهایش
دس��ت بکش��د؟ مجموع صفات اخالق��ی کارکنان یک
شرکت است که نام آن شرکت را میسازد.
لویدبلنکفین
مدیرعامل موسسه مالی گلدمن ساکس

من موقع اس��تخدام به دنبال دو
چیز هس��تم که ممکن است در
ن��گاه اول بیربط ب��ه هم به نظر
برسند ،اما آنها به هم مرتبط اند.
م��ن ب��ه دنب��ال اف��رادی ام که
میتوانند عمیق��ا درگیر یک کار ش��وند .و همزمان از
آدمهایی خوشم میآید که عالیق گوناگون دارند چون
اینط��ور افراد چندوجهی و عموم��ا جالبترند .من اگر
بدانم شخصی خوره است خیلی زود به او کار میدهم.
اینطور افراد حتا اگر به کاری عالقه نداشته باشند ،موقع
انجام آن آنچنان درگیر میش��وند به لحاظ احساس��ی
جوزفجیمنز :درگیر میشوند و اینجاست که خالقیت بروز میکند.

اولین چیزی که
در افراد جستجو
میکنم داشتن نیاز
شدید احساسی به
نتیجهگرفتناست.
ممکن است عجیب
به نظر برسد اما
افرادی که شدیدا
درباره کارشان
احساساتی
میشوند برای من
بیشترین ارزش را
دارند

فیللیبین
مدیرعامل سرویس اینترنتی اورنوت

آرون لوی
مدیرعامل وب سایت باکس

ما در حال حاضر  ۱۵کارآموز در
شرکت داریم و من روزی دو سه
ب��ار با ت��ک تک آنه��ا صحبت
میکنم .من ش��خصا ب��ا تعداد
زی��ادی از کاندیداه��ا مصاحبه
کرده ام و خیلی برایم مهم است که افرادی را استخدام
کنم که شبیه خودم نباش��ند .این دو دلیل دارد :اول
اینک��ه آدم متفاوت با من ،ایدههای تازه به ش��رکت
میآورد و دوم اینکه من نمیتوانم افراد شبیه خودم را
مدیریت کنم .مهمترین مس��اله در ش��رکت ما انجام
دادن سریع و تمیز وظایف و خالص شدن از کارهاست.
م��ا در اینجا کاغذب��ازی و تصمیم گیریهای طوالنی
نداریم .به همین خاطر کسانی را استخدام میکنم که
بدانم میتوانند سریع از پس کارها برآیند.

وقتی با افراد متقاضی استخدام
مصاحبه میکنم دوست دارم از
آنها امتحان انشاء بگیرم .از آنها
میخواهم چند پاراگراف درباره
موضوعی که مش��خص میکنم
بنویسند .سعی میکنم موضوعات کوتاه و ساده باشند.
این چند پاراگراف ساده خیلی بیشتر از مصاحبههای
کالمی طوالنی به من در ش��ناخت ش��خصیت افراد
کمک میکند .افراد موقع حرف زدن میتوانند وانمود
کنند کس دیگری هس��تند ،اما نوش��تن بدون پیش
زمینه قبلی آنها را لو میدهد.

من به دنبال اس��تخدام افرادی
هس��تم ک��ه از ریس��ک کردن
نمیترس��ند و بارها شکس��ت
خوردهان��د .اینه��ا آدمه��ای
باتجربهای هس��تند و شکست
باعث شده فروتن بشوند.

جوزف جیمنز
مدیرعامل شرکت داروسازی نوارتیس

ران جانسون
مدیرعامل فروشگا ه زنجیرهای پوشاک جی.سی پنی

اولین چیزی که در افراد جستجو
میکن��م داش��تن نیاز ش��دید
احساسی به نتیجه گرفتن است.
ممکن است عجیب به نظر برسد
ام��ا اف��رادی که ش��دیدا درباره
کارشان احساساتی میشوند برای من بیشترین ارزش
را دارند .من باید بدانم که اگر ش��ما دانشمند باشید و
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ماههاس��ت که روی فالن دارو کار میکنید اما داروی
شما نتوانسته تاییده وزارت بهداشت را بگیرد .آن وقت
آیا شما ش��ب خوابتان میبرد یا سراسر شب را بیدار
میمانید؟ اگر شما جزء آن دسته از آدمهایی هستند
که در چنین ش��رایطی ش��ب خوابشان نمیبرد ،پس
استخدامید!

مارک پینکاس
مدیرعامل شرکت بازیهای کامپیوتری زینگا

م��ن میخواهم فروش��ندههایم
دقیقه ب��ه دقیق��ه روز را صرف
کمک به مشتریان کنند تا آنها
لباسی را انتخاب کنند که در آن
بهتر به نظر میرس��ند .و ما آرام
آرام صندوق دارها را حذف میکنیم و فقط متخصص/
فروشندههایی را خواهیم داشت که به خریدار مشاوره

میدهند .مهمترین مس��اله برای من هنگام استخدام
این اس��ت که شخص واقعا از این کار خوشش بیاید و
البته تخصص داشته باشد.
کی کریل
مدیرعامل فروشگا ه زنجیرهای پوشاک آن تیلور

از دانش��گاه که فارغ التحصیل
میشدم نمیدانس��تم چه کار
باید بکن��م .ی��ک روز نماینده
فروشگاههای میسیز به خوابگاه
آمد تا برای برنامه آموزشیشان
کارآموز جمع کند .و من به خودم گفتم بگذار این را
امتحان کنم .یک بار رئیس میسیز به ما گفت« :اگر
هر روز که از خواب بیدار میشوید برای رفتن به سر
کار اش��تیاقی دیوانه وار در خودتان حس نمیکنید
این یعنی ش��ما ب��ه درد فروش��ندگی نمیخورید.
فروشندگی باید در خون شما باشد ».موقع استخدام
اشخاص در بخش خرده فروشی باید حتما این نکته
را در نظر داشته باشید .فروشندگی در خون من بود.
من عاش��ق این هس��تم که برای فروش��نده هر روز
متفاوت است.
ترینا گوردون
مدیرعامل شرکت مشاورهای بویدن

م��ن از رس��می بودن خوش��م
نمیآید و س��عی میکنم موقع
گف��ت و گ��و ب��ا ش��خصی که
متقاضی اس��تخدام در شرکتم
اس��ت ط��وری رفت��ار کنم که
احس��اس راحتی بکند و این ط��وری گفت و گویمان
خیلی بهتر پیش مب رود .اگر شخص احساس راحتی
بکند خیلی راحتتر میش��ود ب��ه درونش نفوذ کرد.
اص��وال افرادی که با ش��ما احس��اس راحتی میکنند
صادقتر میش��وند .من یک تئوری دیگر هم دارم که
کمی عجیب به نظر میرس��د اما عموما درست است:
کفشها راز آدمها را برمال میکنند .کفش آنقدر به مد
و این چیزها مربوط نیس��ت .کفشها دریچههایی به
روح افراد هس��تند .آیا ش��خص مراقب کفشهایش
است؟ آیا با کفش پاش��نه دار توی گل راه رفته؟ چرا
اینقدر این کف��ش برق میزند؟ کفش طرف نش��ان
میدهد که با چه ش��خصیتی روبرو هستی .و این راز
بزرگ من در استخدام است.

الن ماللی
رئیس و مدیرعامل فورد

رزومه ش��ما چیزه��ای زیادی
درب��اره دس��تاوردهایتان به من
میگوید .اما هنگام مصاحبه من
دوست دارم بدانم که شما از چه
بخشهایی از کار بیش��تر لذت
میبرید ،در شرکت من دوست دارید کجا کار کنید و
چرا با این بخش راحت ترید ،در چه حوزههایی مشکل
دارید ،و مهمتر از همه نقاط قوتتان کجاس��ت .پس به
کمک آن رزومه و آن گفت و گویی که با هم خواهیم
داشت من میتوانم در چشمان شما زل بزنم و صریح
بگویم که به درد فورد میخورید یا نه.
کریستین دی
مدیرعامل فروشگا ه زنجیرهای لولولمن

مس��ئولیت پذیر بودن و ریسک
پذیر ب��ودن دو ویژگی اصلیای
اس��ت ک��ه م��ن در کارمندانم
جس��تجو میکنم .خیلی مهم
است که شخص با خودش حس
و حال و خالقیت بیاورد .ما پوشاک ورزشی میفروشیم
و روحیه ورزشی داشتن به فروش ما کمک میکند .ما
هم مثل یک تیم ورزشی هستیم و مثل ورزشکاران با
شکس��ت برخورد میکنیم و یک شکس��ت نابودمان
نمیکند .در حال حاضر حدود  ۷۰درصد از مدیران ما،
کارآموزان س��ابق ما هس��تند و این یعنی آنها با این
فرهنگ رش��د کردهاند .پذیرش کارآم��وز و برگزاری
دورهه��ای آموزش��ی خیلی به ما کمک ک��رده ،چون
کارمندان ما به خوبی با ریش��ههای شرکت و اهدافش
آشنائند و این کار ما را جلو میاندازد.
اریک اشمیت
رئیس همیت مدیره گوگل

کتابه��ای مدیریتی مش��کل
بزرگ��ی دارن��د و آن کلی گویی
است .ما وقتی افراد را استخدام
میکنیم به شدت روی آنها کار
میکنی��م :دان��ش آکادمیک و
آگاهی آنه��ا را باال میبریم ،خالقیتش��ان را افزایش
میدهی��م و ش��ور و ش��وق در آنه��ا میآفرینی��م و
متعهدش��ان میکنیم .کتابهای مدیریت چیزهایی

کل��ی در این حوزهها میگویند و البته کس��ی به آنها
گوش نمیدهد .ما روی تک تک این موارد به ش��دت
کار میکنیم و وقت و انرژی میگذاریم.
بنسیلبرمن
بنیانگذار و مدیرعامل وب سایت پین ترست

م��ن آدم درونگرایی هس��تم و
ش��اید ارتباط با امثال من کمی
دشوار باشد .اما موقع استخدام به
ی��ک چیز فک��ر میکن��م :من
میتوان��م از تجربی��ات کس��ی
استفاده کنم که متفاوت با من زندگی کرده ،متفاوت با
من چی��ز یاد گرفته و به طرزی متفاوت فکر میکند.
اینکه شخصی چیزهایی را میداند که من نمیدانم،
بزرگترین دلیل استخدامش است.
تونی هسیه
مدیرعامل زاپوس (زیرمجموعهآمازون)

م��ا در واقع دو س��ری مصاحبه
کاری داریم .اول مدیر کارگزینی
مصاحب��ه اس��تاندارد را انج��ام
میدهد تا ببیند آیا ش��خص به
درد تیم ما میخورد ،تجربه کاری
مرتبط دارد و توانایی تکنیکی دارد یا نه .بعد بخش منابع
انس��انی مصاحبه دوم را انجام میدهد و ببیند فرهنگ
ش��خص با فرهنگ ما جور است یا نه .فرد حتما باید در
این دو مصاحبه قبول شود تا استخدامش کنیم .ما کلی
آدم واقع��ا باهوش و بااس��تعداد را که مطمئن بودیم در
مدتی کوتاه میتوانستند تاثیری واقعی بر فروش بگذارند
رد کردیم .چرا؟ چ��ون آنها با فرهنگ کاری ما جور در
نمیآمدند و این در بلندمدت به ضرر ش��رکت بود .این
حس و حال خوب شرکت نباید از بین برود.
جیف وینر
مدیرعامل وب سایت لینکد این

ب��رای ما خیلی مهم اس��ت که
بدانیم شخص متقاضی استخدام
بزرگتری��ن ه��دف زندگیاش
چیست .و آیا ش��ور و هیجان و
مهارتش را در راه رسیدن به این
هدف هماهنگ هس��تند یا نه .وقتی هدف شخص و
هدف ما نزدیک به هم باشد او را استخدام میکنیم.

رابرت ایگر
مدیرعامل والت دیزنی

من هنگام اس��تخدام به دنبال
اف��راد خوش بین هس��تم .اصال
بدبینه��ا را در وال��ت دیزن��ی
اس��تخدام نمیکنیم .وقتی سر
کار میآیی��د باید ش��ور و ذوق
داشته باشید و این مهمترین چیز است .افراد بیحس
و حال باعث شکست میشوند و روحیه باخت را ترویج
میکنند .ما پول کافی نداریم تا خس��ارت اس��تخدام
چنین اف��رادی را جبران کنیم .اف��راد با حس و حال
ریس��کهای خالقانه بزرگی میکنند اما حتا اگر هم
شکست بخورند از این شکست چیز یاد میگیریم .این
شکستها طبیعی اس��ت و با ناکامیهای افراد بدبین
تفاوت دارد.
اد هفرنن
مدیرعامل موسسه خدمات مالی االینس دیتا

ما خیلی به دنب��ال جذب افراد
فوق متخصص نیس��تیم .ما به
دنبال کسی هستیم که با کار ما
آشناییای داشته باشد اما مهمتر
اینکه ش��دیدا منظم باش��د و
مهارتهای اجتماعی خوبی داشته باشد .هر ماموریتی
که به چنین اف��رادی بدهید خیلی عالی و تر و تمیز
انجامشمیدهند.

اریک اشمیت:
کتابهای
مدیریتیمشکل
بزرگی دارند و آن
کلیگوییاست.
ما وقتی افراد را
استخداممیکنیم
به شدت روی آنها
کار میکنیم :دانش
آکادمیک و آگاهی
آنها را باال میبریم،
خالقیتشان را
افزایشمیدهیم
و شور و شوق در
آنها میآفرینیم و
متعهدشانمیکنیم

کارل هایزلمن
مدیرعامل موسسه مشاوره برند وولف النس

در گذش��ته با اف��رادی همکار
ب��ودهام ک��ه در کار خود عالی
بودند اما من دوست نداشتم با
آنها گپ بزنم .و این نشانه بدی
است .هیچ چیز مهم تر از روابط
خوب همکاران نیست .یادم میآید که قرار بود برای
شغلی مهم با یک متقاضی مصاحبه کنم و از دور که
داش��تم نگاهش میکردم احس��اس ک��ردم حالت
خصمان��های در نگاه��ش وج��ود دارد .وقت��ی افراد
نمیدانند که نگاهش��ان میکنی��م طبیعی برخورد
میکنند و از این میشود چیزهای زیادی دربارهشان
فهمید .من آن ش��خص را استخدام نکردم چون به
فضای خوب شرکت صدمه میزد.
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نگاه کارآفرین

تجربه کسبوکار

اولوکایا با شیر
دوشیگوسفند
درلبنیاتی
خانوادگیاش واقع
در شرق ترکیه
رشد کرد .روز و
شب از این ماست
پرمایه و خوش
طعم زادگاهش
خورد .میگوید:
«مادرمبهترین
ماست را تهیه
میکرد».
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سلطان ماست

داستان یک کارآفرین موفق:
چگونه مهاجری ترکتبار طی هشت سال فروش ماست یک میلیارد دالر درآمد ایجاد کرد
برایان گرولی /ترجمهسیاوش سرقینی
هم��دی اولوکای��ا در رس��تورانی واقع در ش��مال
نیویورک نشسته است و در حالی که تکهای پیتزا در
دست دارد ،گفتههای دور از باور و پر آب و تابی درباره
ماس��ت میگوید .او به عنوان موسس و مدیر اجرایی
کارخان ه «چوبانی» ،که ماست چکیدهاش یخچالهای
استیل مصرف کنندگان را پر کرده است ،در این زمینه
تا اندازهای س��ابقه دارد؛ گرچه در واقع ترکتبار است.
به عقیده او ماستی که اکثر امریکاییها طی دهها سال
مصرف کردند تقلبی بود :بی��ش از حد رقیق ،زیادی
شیرین و خیلی مصنوعی .با چشمان براق بر چهرهای
الغر ان��دام و لهجه ترکیاش میگوید« :بس��یار بد و
افتضاح است ».چنانکه او تصور میکند ،همه توسط
شرکتهای بزرگ غذایی که نسبت به سالمتی و ذائقه
مردم توجه کمی دارند فریب خوردهاند .ماست چکیده
سرشار از مقدار زیادی پروتئین و دارای کمی چربی یا
فاقد چربی اس��ت .به هیچ وجه مواد نگهدارنده ندارد.
اولوکایا میگوید« :دلیلی نمیبینیم تا در محصوالت
خ��ود م��واد نگهدارنده ب��کار ببریم .مایل��م به تولید
کنندگان بزرگ بگویم ،مراقب باشید .بهتر است روش
خود را تغییر دهید .اکنون مصرف کننده آگاه اس��ت
و در صورتی که درس��ت عمل نکنید شما را سرزنش
خواهد کرد».
هر چند کوتا ،جملههای تحسین آمیزی در مورد
یکی از رقبا میگوید«:فِیج کارخانهای آتنی است که
پانزده سال پیش برای نخستین بار در امریکا ماست
چکیده فروخت و ماست اعلی تولید میکند ».موفقیت
کس��بوکار او به اندازهای هس��ت که توان تعریف و

تحسین رقبای خود را دارد .بنابر دادههای بلومبرگ،
ش��رکت چوبانی سبب میلیاردر ش��دن اولوکایا شده
است .این ش��رکت تا پنج سال پیش تقریباً درآمدی
نداش��ت .اولوکایا که تنها صاحب این ش��رکت است
میگوید« :امس��ال به ارزش بیش از یک میلیارد دالر
ماست به فروش خواهیم رساند ».بناب ه گفته شرکت
س��رمایهگذاری  ،AllianceBernsteinدر ح��ال
حاضر ماس��ت چکیده  36درصد از  6/5میلیارد دال ِر
حاصل از فروش ماس��ت در امریکا به حساب میآید،
و یک موقعیت خوب ش��غلی است .شمال نیویورک
ب��ا وجود  28کارخانه لبنیاتی چیزی ش��بیه دهکده
لبنیاتی شده است.
نزدیک رستوران ،کامیونها با سروصدا ،به سمت
کارخانه چوبان��ی ،پنج مایل دورت��ر واقع بر تپههای
ادمنس��تون جنوبی در حال حرکت هس��تند .اغلب
روزه��ا ،بیش از  150کامیون در همه س��اعات برای
تحویل دادن ش��یر یا حملونقل ماست تازه میآیند.
 1300کارگر کارخانه برای تولید بیش از یک میلیون
جعبه ماست در هفته ،تمام ساعات کار میکنند؛ که
این تعداد برابر است با  12میلیون ظرف  170گرمی
ماست چوبانی ساده ،توت فرنگی ،پرچربی ،هلو ،انار،
پشن فروت ،پرتغال تو سرخ ،و  12طعم دیگر.
اولوکای��ا در یکی از روزها روپوش س��فیدی به تن
میکند و کاله توری آبی رنگی بر س��ر میگذارد و در
کارخانهاش قدم میزند .یک بسته ششتایی چوبانی
از داخل جعبهای که برای یک فروش��گاه فرس��تاده
میشود برمیدارد و میگوید« :این بسته بندی برای

کس��انی اس��ت که تعداد زیادی برای خریدن و بردن
میخواهند؛ برای مش��تریانی که مصرف زیادی دارند
(و ب��ا لبخند میگوید) یا در حال حاضر برای مصرف
کنندگان عادی».
به رغم شور و نشاط او ،هیچ کاری پردرد سرتر از
بازار پرتکاپوی ماست نیست .دانون ،یوپل ِیت ،و رقبای
کوچکتر با سرعت و به مقدار زیادی محصوالت ماست
چکیده خ��ود را وارد بازار میکنند .مجموع حقوق و
دستمزد اولوکایا طی سال گذشته کم و بیش دو برابر
شده است و کارخانههایی در آیداهو و استرالیا ساخته،
دفاتری در منهتن و آمس��تردام بازگش��ایی کرده ،و
فروشگاهی در سوهو نیویورک سیتی برپا کرده است.
در دفتر کوچکش ،که با تصاویری از دامداریها پر
شده مینشینم ،اولوکایا میگوید بیشتر از همه نگران
اس��ت که او یا کارمندانش فراموش کنند چگونه در
نخستین وهله موفق شدند .او برای تأکید بر این نکته
مدتی پیش کارکنان مهم و کلیدی را گرد هم آورد و
خیلی جدی به آنها گفت اگر تغییرات ناخواستهای در
او پیدا کردند اجازه دارند تا رو در رو تذکر دهند.
اولوکای��ا با ش��یر دوش��ی گوس��فند در لبنیاتی
خانوادگیاش واقع در ش��رق ترکیه رش��د کرد .روز و
ش��ب از این ماس��ت پرمایه و خوش طعم زادگاهش
خ��ورد .میگوی��د« :م��ادرم بهترین ماس��ت را تهیه
میکرد ».در سال  1994برای آموختن زبان انگلیسی
به شهر نیویورک رفت .ناراحت و معذب در این شهر،
به شمال نیویورک نقل مکان کرد ،جایی که او حین
حضور در کالسهای دانش��گاه ایالتی نیویورک واقع

بعید است که
تازه واردی به
کسبوکار جا
افتاده و تثبیت
شده غذای بسته
بندی شده بپردازد
و سود آوری کند
و افزون بر آن در
برابرپاتکهای
رقبای بزرگ
و کهنهکار نیز
ایستادگیکند.
دانون با محصول
جدید  80کالری
خود (به نام Light
 )& Fitبه ماست
چکیدهچوبانی
لطمه زد

نگر
آینده
شماره هجدهم  /ویژه نوروز 92

در آلبانی ،دامداری هم تاس��یس ک��رد .الوکایا پس از برسد .تولیدکنندگان بستهبندی تنها برای تولید قالب خبری بهتر از این نبود :مشتریها برای خرید بیشتر
دیداری با پدرش ،که از پنیر سفید امریکایی ناراضی و  250,000دالر درخواست کردند .وی تولیدگنندهای مراجعه کرده بودند و به دوس��تان خود نیز خبر داده
شاکی بود ،در جانستون شرکتی برای تولید پنیر سفید کلمبیای��ی را پیدا کرد که میتوانس��ت ظروف مورد بودند .این فروشنده  300جعبه بیشتر سفارش داد .تا
جهت توزیع در رستورانها به راه انداخت و هنوز هم نظرش را با قیمت بس��یار کمت��ری تولید کند ،اما به اواسط سال  2009شرکت چوبانی هفتهای 200,000
ه��ر حال طراحی ظرف با پرداخ��ت  250,000دالر ،جعبهمیفروخت.
مالکیتش را در دست دارد.
بعید اس��ت که تازه واردی به کسبوکار جا افتاده
یک روز در سال  ،2004وقتی که اولوکایا در حال یعنی نیمی از سرمایه کاری او ،به پایان رسید .اولوکایا
مرتب کردن دفتر کارش بود ،کارت پستالی پیدا کرد مایل بود به جای برچس��ب چاپ شده روی ظروف از و تثبیت ش��ده غذای بس��ته بندی ش��ده بپردازد و
که یک کارخانه ماستبندی با نام  Kraft Foodsرا روکشهای اس��توانهای با رنگهای تند استفاده کند .سودآوری کند و افزون بر آن در برابر پاتکهای رقبای
تبلیغ میکرد که تعطیل شده بود .کارت را در سطل به گفته او «مردم میگویند چه کسی به ظاهر بسته بزرگ و کهنهکار نیز ایستادگی کند .دانون با محصول
زباله انداخ��ت ،لحظهای فکر کرد ،و آن را از س��طل بندی ماس��ت اهمیت میدهد؟ اما به نظر من بسته جدی��د  80کالری خ��ود (به ن��ام  )Light & Fitبه
درآورد .روز بعد ،اولوکایا به ادمس��تون جنوبی رفت و بن��دی برای مص��رف کننده با هیجان همراه اس��ت .ماس��ت چکیده چوبانی لطمه زد ،گرچه یوپل ِیت هم
از کارخانه دیدن کرد :تاسیس��ات و دستگاههای  48میتوانید لحظهای را برای باز کردن و خوردن و لذت محصولی  100کالری و ماست چکیده برای کودکان
با نام  Pro-Forceرا روانه بازار نمود .سرمایه گذاری
ساله ،دیوارها چرک و کثیف بود و تجهیزات کهنه .به بردن سپری کنید».
اولوکایا هنوز در مورد بس��ته بن��دی نگرانی دارد .مشترک شرکت پپسیکو و تئو مولر ،غول محصوالت
هر حال اولوکایا این کارخانه را میخواست و در سال
 2005ب��ه کمک وام «اداره کس��ب و کار خرد ایاالت از یخچال کوچک دفترش یک ماس��ت چوبانی ساده لبنی آلمان ،منجر به وارد کردن ماس��ت و س��اخت
متحده» آنجا را به قیمتی که مایل نیست فاش کند درآورد و با نوک انگش��ت به نوار سبز رنگ پایین لبه کارخانهای در نیویورک میشود .اما اکنون نیز اولوکایا
خرید .نخستین کارمندان او ،چهار کارگر سابق همین ظرف ماست اشاره میکند و میگوید« :دور تا دورش منتظر فروش صنعتی دو برابر طی پنج س��ال است و
کارخانه بودند و یک تولیدگر ماس��ت در ترکیه با نام باید یکس��ان و همتراز باشد .واقعاً دلخور میشوم که میگوید« :اگر تمام تولید کنندگان برای تولید ماست
«مصطفی دوغان» .نخس��تین کاری که انجام دادند برچسب درس��ت س��ر جایش قرار نگرفته است ».او با کیفیت دس��ت به کار شوند ،برای همه جا هست».
سرپوش روی ظرف ماست را برمیدارد .کمی ماست در سال  ،2009برآوردهای چوبانی دو برابر شدن تولید
نقاشی دیوارها بود.
ماست ،خوراکی قدیمی است :شیر به یاری کِشت به پشت سرپوش چسبیده است« .دیدن ماست روی هفتگی به  400,000جعبه را تضمین کرد .اما اولوکایا
باکتریها تخمیر میشود .ماست چکیده در اروپا و آسیا این س��رپوش آزارم میدهد .نباید این شکلی باشد ».نگران بود که چنین جهشی در تولید مانند از خواب
پراندن یوپل ِیت و دانون باش��د .به گفته او« :راهکار پر
به همچون خوراکی تصنعی شناخته میشود ،چون آب ظرف ماست را دست نخورده به سطل زباله میاندازد.
آنه��ا ب��رای کنت��رل محصوالتش��ان ،ب��ه جای مخاطرهای س��ت .برای آغاز ،نیازمندی آنقدر کوچک
ماست (که این آب در پی شیری که تخمیر شده است
باقی میماند ).گرفته میش��ود و در نتیجه فراوردهای درخواس��ت از توزیع کنندگان ،خودش��ان مستقیم بمانی تا دیگران به تو حمله نکنند ،یا تالش کنی یکی
خامهایتر و غلیظتر میشود .تولید یک پیاله ماست به س��راغ خرده فروشها رفتند .هرگاه فروش��ندهای از بزرگان باشی .اگر درست عمل نکنی ،ممکن است
معمولی ،یک پیاله ش��یر میخواهد اما بدست آمدن پیشنهاد کرد محصوالت چوبانی را به جای قرار دادن همه چیز را از دست بدهی ».بدین ترتیب وی تصمیم
یک پیاله ماست چکیده 3 ،یا  4پیاله شیر الزم است .در قفس��ه محصوالت لبنی در قس��مت محصوالت گرفت تولید چوبانی ،نه تا  400,000جعبه ،که تا یک
چوبانی با مصرف  3پیاله شیر ،نسبت به فِیج که چهار اورگانیک بگذارد ،برین پیش��نهاد را رد کرد .شبی در میلیون جعبه افزایش یابد.
چالشهای رش��د س��ریع در کارخانه ادمس��تون
پیاله مصرف دارد ،در هزینههای شرکت صرفهجویی اکتب��ر  ،2007اولوکایا و کارکنانش تولید نخس��تین
میکند که این پول میتواند در کارخانه سرمایهگذاری س��فارش ماست چوبانی را شامل  300جعبه با طعم جنوب��ی آش��کار اس��ت .کارخانه هف��ت روز هفته و
ش��ود یا صرف کاهش قیمتها در بازار جدید ش��ود .هلو ،توت فرنگی ،و پرچربی برای فروشگاهی در النگ ش��بانه روز کار میکند تا جوابگوی تقاضا باشد .اکثر
برای گرفتن آب ماست ،اولوکایا نیازمند ماشینی به نام آیلند به پایان رس��اندند .در آن زمان ،دنون و یوپل ِیت ماشینها  10س��اعت کار میکنند ،و بعد به مدت 4
خامهگیر بود .او یک نمونه دست دوم از این دستگاه را مدع��ی بودند که  71درصد از بازار ماس��ت امریکا را س��اعت برای نظافت از کار میایستند .برخی افراد تا
به قیمت  50,000دالر در ویسکانسیس خرید .هنگام تشکیل میدهند .ماست چکیده  2درصد سهم داشت پایان س��ال  10 ،2010روز پی در پی کار میکردند،
رفتن برای گرفتن دستگاه ،نام چوبانی ،که تغییر یافته که تقریباً همهاش از آن فِیج بود .اولوکایا پیش از تماس تا کارخانه به سیستم چهار شیفتی تغییر رویه داد که
کلمه چوپان در ترکی است ،به ذهنش رسید .ماهها او تلفنی س��وپرمارکت النگ آیلند برای دانستن میزان در آن افراد دو روز  12ساعته کار کنند ،سپس دو روز
و دوغان آزمایش و تجربه کردند .میخواستند ماست فروش ،هفتهای پر از دلواپس��ی گ��وش به زنگ بود .کامل اس��تراحت کنند .دوغان ،که اربابِ ماست لقب
دارد ،در کارخانه میگردد و ماست و میوه را
دست کم شش هفته طعم خوب و ترکیب
در مراحل مختلف تولید میچشد .خودش
خود را نگه دارد و با تخمیر شیر طی زمانها
بیست هزار جعبه در یک هفته
میگوید روزانه بیش از  1/8کیلوگرم ماست
و در دماهای مختلف صدها دستور العمل را
در س�ال  ،2006چوبانی نخس�تین مدیر فروش خود را استخدام
میخورد .وقتی از وی پرسیده شد چه چیز
آزمودند .اولوکایا بارها شب را در دفتر کارش
کرد« .کایل ب ِرین» ،راه انداز مجرب مواد غذایی بس�تهبندی ش�ده
دیگ��ری در رژیم غذایی او هس��ت ،لبخند
گذران��د .او برای به دس��ت آوردن درآمدی
که در آن زمان  33س�اله بود .هدفی ک�ه او و اولوکایا تعیین کردند
میزند و میگوید« :چای سیاه».
اندک ب��رای مارکهای تجاری محرمانهای
فروش  20,000جعبه ماس�ت چکیده در هفته بود ،که فکر میکردند
امیلی اشمیت 25 ،ساله ،مسئول روابط
ماست تولید میکرد .پس از حدود  18ماه
شرکت را سودآور خواهد کرد .برین میگوید« :ما صحبت کردیم اگر
عمومی مصرف کنن��دگان ،با تعدادی افراد
آزمون و خطا و تولید مقدار زیادی ماس��ت
طی  36ماه نتوانس�تیم به این هدف دست یابیم ،رهایش میکنیم و
بیست-سی ساله در دفتر بازاریابی چوبانی،
نامرغوب ،دس��تورالعملی را که به دنبالش
راه جداگانه خودمان را میرویم .اولوکایا گفت ما برای همیشه صنف
در جنوب منهتن کار میکند .در گذشته،
بودند،یافتند.
ماست را تغییر میدهیم ،که من از این حرفش خوشم آمد».
او ب��ه هر کس ک��ه در فیسبوک یا توییتر
چوبانیتواناییمالیبرایتبلیغاتنداشت،
به چوباتی اش��اره میکرد ،ج��واب میداد.
از این رو بستهبندی به اندازه کیفیت خود
ام��ا اکنون یک گروه  9نفره باید مش��غول
ماست اهمیت پیدا کرد .کیسههای زبال ه پر
پاس��خ گفتن به توییته��ا و دیگر راههای
از ظروف نمونه سازی شده در دفتر اولوکایا
غیر مستقیم جوابگویی به مصرف کنندگان
جمع ش��د .او مصمم در پی ظرفهایی به
باشد .او میگوید« :استراتژی تازهای وجود
س��بک اروپایی با دهانه گ��ردی به پهنای
دارد که همه در آن احساس دوست داشته
 95میلیمت��ر بود .ظرف مورد نظر کوتاهتر
شدن میکنند».
و پهن ساخته شد که بزرگتر از بقیه به نظر
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نظرسنجی

کافه آینده

آیندهنگری  ۶۵متفکر تاثیرگذار دنیا
متفکران بزرگ دنیا به ماههای آینده خوشبیناند یا بدبین؟
مجله فارنپالس�ی اخی�را طبق
س�نتی ه�ر س�اله ۱۰۰ ،متفک�ر
تاثیرگذار دنیا را معرفی کرده است.
تا اینجا ماجرا ب�ه ما ربطی ندارد ،اما
فارنپالس�ی طبق سنتی دیگر ،این
متفکران را مورد پرسش قرار داده از
آنها خواسته درباره سالی که گذشت
و س�ال پیش رو نظر بدهند ۶۵ .نفر
از متفکران لیس�ت فارنپالس�ی در
ای�ن نظرس�نجی ش�رکت کردهاند
و آنچ�ه در پ�ی میآی�د نتای�ج آن
اس�ت که به صورت تصوی�ری آماده
ش�ده .در میان متفکرانی که در این
نظرسنجی ش�رکت کردهاند نامهای
شناخته شدهای چون اسالوی ژیژک
(فیلسوف اهل اس�لوونی) ،آن مری
اسالتر (استاد دانشگاه پرینستون)،
سیما سمر (سیاستمدار و فعال حقوق
بشرافغانی)،طارقرمضان(روشنفکر
و اسالمش�ناس سوئیس�ی) ،وجین
کاسپرسکی (متخصص مشهور روس
در زمینه امنی�ت اطالعات) ،فرحناز
اصفهانی (سیاس�تمدار پاکستانی)،
محمد العریان (مدیرعامل ش�رکت
س�رمایه گذاری پیمکو) وایویوی
(هنرمند معترض چینی) به چش�م
میخورد.

قدرت مسلط اقتصادی در قرن
بیست و یکم … خواهد بود.

چین۲۲ :

آینده اروپا

ایاالتمتحده۳۳ :

«ایاالتمتحده در نیمه اول ابرقدرت اقتصادی خواهد بود
و در نیمه دوم چین یا هند اگر حساس و خوش شانس باشند
ابرقدرت میشوند».

آیا یورو از همان سال  ۲۰۰۲که برای
اولین بار مورد استفاده قرار گرفت،
محکوم به شکست بود؟

اگر اوضاع منطقه یورو خراب تر
شود ،کدام کشورها احتماال آن را
ترک خواهند کرد؟
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یونان۱۷ :
پرتقال۶ :
اسپانیا۶ :
فنالند۲ :
ایرلند۲ :
قبرس۱ :

آیا منطقه یورو
تا پایان سال
 ۲۰۱۳دوام
خواهد آورد؟
خیر
12
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کدامیک از سران جهان تاثیر بیشتری بر وقایع بینالمللی
سال  ۲۰۱۲گذاشت؟ پنج پاسخ اول (هر کس میتوانست
به بیشتر از یک نفر رای دهد).
دو .آنگال مرکل ،آلمان ۳۷ :رای.
سه .ماریو دراگی ،بانک مرکزی اروپایی ۹ :رای.
چهار :بشار اسد ،سوریه ۹ :رای.
پنج :والدیمیر پوتین ،روسیه ۹ :رای.
پنج نفر اول فهرست سال گذشته:
باراک اوباما
آنگال مرکل
رجب طیب اردوغان
نیکال سارکوزی
هو جینتائو

یک .باراک اوباما
ایاالتمتحده ۳۹ :رای.

در مقیاس
از  ۱تا ،۱۰
وضعیت
ایاالتمتحده
در دنیا ،رو به
زوال است یا
در حال ترقی؟

ایاالتمتحده

جنگ و صلح

آیا بدهکاری دائمی دولت
ایاالتمتحده معنای رو به
زوال بودن دائمی این کشور
است؟
«نه ،اما تا وقتی
که ما بر این
ناکارآمدی عمیق
غلبه نکنیم،
روزگار سختی را
خواهیم گذراند».

در حال زوال،
اما نه به صورت
دراماتیک.

خیر
۴۵

به احتمال زیاد شاهد انقالب خواهد بود؟

میانگین۴.۸ :

سوریه ۹

چین ۳
پاکستان
۲
بحرین ۳

وقتی میشنوید که سیاستمداران
آمریکایی اعالم میکنند ایاالتمتحده
کشور دنیاست ،چه کلمهای واکنش شما
را بهتر توصیف میکند؟

«به طرز
ناامیدکنندهای پوچ و
بی اثر .الینحل».
18

۲۶

مخالفت بی تفاوتی
موافقت
احساسات متناقض
۱۱

یونان ۲

جوابهای سال گذشته :سوریه ،یمن ،اردن ،الجزایر ،یونان

بله
۱۳

تردید

خاورمیانه ۲۴
ایران ۱۳
سوریه ۳
چین ۲
عربستان سعودی ۱
لبنان
شرق آسیا
کنگو
آفریقا
آفریقای شمالی
هند/چین
هند /پاکستان
جنوب آسیا
آسیای مرکزی
اطراف پاکستان

«اگر ایران و آمریکا
وارد فاز مواجهه نظامی
شوند ،ممکن است رژیم
عربستان سعودی سقوط
کند».
کدام کشور در سال ۲۰۱۳

روسیه
3

ترقی

زوال

مواجهه بعدی ،در کدام منطقه رخ میدهد؟

۸

11
10
11

۸

اردن ۸

جنگ در افغانستان:

5

شکست خورده است
خیلی مانده تا تمام شود
آمریکا اشتباه کرد که جنگهایش را با افغانستان شروع کرد
تراژدی است
پاسخهای دیگر

۸
«حتما در امپراتوری روم هم چنین حرفهایی میزدند».

درست یا غلط :بیکاری باال در جوامع توسعه
یافته به مسئلهای طبیعی مبدل خواهد شد.
فقط در
اروپای
جنوبی شاهد
چنین روندی
خواهیم بود.

چون
موتورخانه
درست اقتصادی
 ۲۹دنیا در حال
منتقل شدن
به آسیای
جنوب شرقی
است.

غلط
۳۰

درست یا غلط:
در طول دهه
آینده ،حزب
کمونیست
چین قدرت
را از دست
خواهد داد.

هیچکدام

در مقیاس از  ۱تا  ،۱۰به
نظرتان چقدر این احتمال وجود
دارد که پس از رشد کم رمق
کنونی ،اقتصاد جهان وارد یک
دوره کوتاه مدت رکود شود؟

چین

غولی که به سمت
معجزه رشد که همین
روند را ادامه خواهد  38پرتگاه تلوتلو
میخورد
داد

خیر
۵۲
درست

درست

قطعا اتفاق میافتد

میانگین۴.۷ :

«اما بر سر آنها
جنگ فرهنگی
راه خواهد
انداخت».

آیا چین بر سر درست یا غلط :اقتصاد چین اقتصاد
جزایر کذایی با آمریکا را پشت سر خواهد گذاشت.
اگر درست است ،در چه
همسایگانش
سالی؟
درگیری نظامی
 ۲۰۱۲تا  ۱۳ :۲۰۲۰نفر
 ۲۰۲۱تا  ۷ :۲۰۲۵نفر
پیدا خواهد کرد؟
 ۲۰۲۶تا  ۶ :۲۰۳۵نفر
۳۶
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غلط
۳۶

هیچ احتمال نمیدهم

۱۱

۱۱

(هر مربع :یک پاسخ)
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کدام عبارت بهتر از بقیه
اقتصاد چین را توصیف میکند؟

بله
۴

حدود  ۲ :۲۰۵۰نفر
حدود  ۱ :۲۱۰۰نفر

همین حاال هم گذاشته ۱

غلط
۱۸

بوکار
پیشنهاد کس 

کافه آینده

فـرار مغـزها

بااستعدادترین عضو تیم شما ممکن است به این  ۱۰دلیل شرکتتان را ترک کند
یکی از پرهزینهترین و ویرانکنندهترین اتفاقاتی که میتواند برای یک شرکت
بیفتند ،کوچ ناگهانی بااستعدادترین و باهوشترین عضو گروه است .جالب اینجاست
که حتا ش�رکتهای بزرگ با مدیران پرس�ابقه هم نمیتوانند جلوی چنین روندی
را بگیرند و در حفظ بزرگترین س�رمایههای ش�رکت دچار دردسر میشوند .در این
میان در زمانی که روسای شرکتها به صورت کلیشهای از حفظ نیروهای خود سخن
میگویند ،باهوشترین کارکنانشان به فکر خروج و استعفا هستند .اگر کارفرمایی
هستید که خیال میکند همه چیز را تحت کنترل دارید اشتباه میکنید .یک جمله
معروف وجود دارد با این مضمون «کارمندان برای ش�رکت کار نمیکنند ،آنها برای
رئیسش�ان کار میکنند ».این جمله تا حدودی درست است .اصوال کسانی به طور

۱
شما نتوانستهاید در آنها هیجان ایجاد کنید

درست است که
افراد برای پول
درآوردن برای شما
کار میکنند اما
این تنها دلیل کار
کردن آنها نیست.
در واقع تعدادی
از تحقیقات نشان
میدهد که پول
درآوردن حتا
مهمتریندلیل
کارکردننیست

شرکتهای باهوش تالش میکنند شور و هیجان
کارکنان را در مس��یر خواس��تههای خود قرار دهند.
طبیعت بش��ر طوری است که در هر کاری که نسبت
آن شور و هیجان بیش��تری داشته باشد بیشتر وقت
و انرژی میگذارد .اگر این نکته مهم را نادیده بگیرید
باعث میش��وید کارمندانتان در جای دیگری شور و
شوق خود را پی بگیرند.
۲
شما نتوانستهاید هوش آنها را به چالش بکشید

اگر بگذارید که حرف بزنند به نفع تان است .اگر به آنها
گوش ندهید ،حتما کس دیگری  -در شرکت دیگری
 −وجود دارد که به ایدههای او گوش دهد.
۶
شما به او اهمیت ندادهاید

درست اس��ت که افراد برای پول درآوردن برای
ش��ما کار میکنند اما این تنها دلیل کار کردن آنها
نیست .در واقع تعدادی از تحقیقات نشان میدهد
که پ��ول درآوردن حتا مهمتری��ن دلیل کارکردن
نیست .اگر شما نتوانید در سطوح انسانی و احساسی

افراد باهوش دوس��ت ندارند در دنیای نیمه تاریک
بیحوصلگ��ی زندگی کنند .اگر ذهن آنها را به چالش
نکشید شما را ترک میکنند و به جایی میروند که به
چالش کشیده شوند .خنگها و راحت طلبها هستند
که شرایط بیدردسر موجود را ترجیح میدهند.
۳
شما نتوانستهاید خالقیت آنها به کار بگیرید

ذهن خالق مجبور است که چیزها را تغییر دهد و
دست به ابداع بزند .ذهن خالق مجبور است که اثر خود
را بر طرح اولیه ش��ما بگذارد .رهبران باهوش دست و
پای کارکنان باهوش خود را نمیبندند و آنها را آزادتر از
بقیه میگذارند .داشتن اسب مسابقه چه فایدهای دارد
وقتی اجازه دویدن به آنها را نمیدهید؟
۴
ت آنها را گسترش دهید
شما نتوانستهاید مهار 
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داوطلبانه از شرکت میروند که به نوعی ارتباط خود را با رهبری شرکت از دست داده
باش�ند .کارمندانی که مورد چالش قرار میگیرند ،در فعالیتهای مهم شرکت داده
میشوند ،قدرشان دانسته میشود و مورد تشویق قرار میگیرند (احساسی ،فکری
و مالی) به ندرت از شرکت کوچ میکنند و مهمتر اینکه عملکردشان تا حد ممکن
باال میرود .اما اگر ش�ما به عنوان رئیس و مدیرعامل شرکت یکی از این بخشهای
کلیدی را نادیده بگیرید حتما یا با کوچ کارمندان بااس�تعدادتان روبرو میشوید یا
از پتانس�یلهای آنها اس�تفاده کمتری خواهید برد .در این مطلب ،با  ۱۰دلیلی آشنا
خواهید شد که باعث کوچ باهوشترین کارمندان تان میشود .رهبران باهوش چنین
اشتباهاتی را انجام نمیدهند:

رهبری مقصد نیست ،مسیر است .شما به همراه
بااستعدادترین نیروهای خود وارد این مسیر میشوید
و به همراه هم رش��د میکنید .ش��خص هر چه هم
باهوش و بااستعداد باشد ،همیشه جای پیشرفت و
رش��د وجود دارد .اگر توانایی ش��خص را برای رشد
محدود کنی��د ،او جایی خواهد رفت که بتواند چیز
تازهای یاد بگیرد.
۵
شما به آنها اجازه سخن گفتن ندادهاید

افراد بااس��تعداد اکثر اوقات ایدههای خوبی دارند و

نظرسنجیفوربس
چه میگوید؟

نتایج ی�ک نظرس�نجی کوچک مجله
فوربس نکات جالبی را درباره نحوه تفکرات
پراس�تعدادترین و مهمتری�ن کارمن�دان
شرکتهانمایانمیکند:
بیش از  ۳۰درصد این افراد ،معتقدند سال
آینده در شرکت دیگری مشغول به کارند.
بی�ش از  ۴۰درصد این افراد نس�بت به
کسی که باید به او گزارش کار بدهند حس
احترام ندارند.
بیش از  ۵۰درصد این افراد میگویند که
ارزشهای مورد احترامش�ان با ارزشهای
مورد تاکید کارفرما متفاوت است.
بی�ش از  ۶۰درص�د این افراد احس�اس
میکنند اهداف کاریشان با برنامههایی که
کارفرما برایشان چیده همراستا نیست.
بی�ش از  ۷۰درص�د این افراد احس�اس
میکنند کارفرما قدر آنها را نمیداند.

به آنه��ا اهمیت بدهید آنها بیتوجه به میزان چک
حقوقی شان ،باالخره شما را ترک میکنند.
۷
شما نتوانستهاید درست رهبری کنید

کسب و کارها شکست نمیخورند ،پروژهها شکست
نمیخورند و تیمها شکس��ت نمیخورند ،این رهبران
هستند شکس��ت میخورند .اگر ش��ما رهبر درست
و بزرگی نباش��ید با استعدادها به دنبال رهبری بهتر،
شرکت شما را ترک میکنند.
۸
شما سهم آنها را در موفقیت نادیده گرفتهاید

بهتری��ن رهبرها آنهایی هس��تند که ب��ه دیگران
اعتبار میدهند ،نه آنها که اعتبار دیگران را برای خود
میکنند .اگر شما سهم افراد باهوش زیردست خود را
در موفقیت ش��رکت نادیده بگیرید نه فقط خودبین و
دورو جلوه میکنید ،که باعث میش��وید آنها با خیال
راحت تری شما را ترک کنند.
۹
ت آنها را افزایش دهید
شما نتوانستهاید مسئولی 

شما نباید افراد باهوش شرکت را محدود کنید .وقتی
دست به این کار بزنید باعث ترویج میانمایگی میشوید
و آنها هم مجبور میشوند به دنبال فضای بهتر شما را
ترک کنند .افراد موقعی کار زیاد را با رضایت میپذیرند
که همزمان مسئولیت آنها را افزایش داده باشید .آنها
باید خود را مسئول و سهیم فرض کنند تا بمانند.
۱۰
شما نتوانستهاید به تعهدات خود عمل کنید

قولها و تعهدات عملی ش��ده بسیار ارزشمند هستند.
اگر قول خود را بش��کنید و زیردس��تان تان نسبت به شما
بیاعتماد شوند بهای س��نگینی را پرداخت خواهید کرد.
رهبرانی که در برابر زیردستان خود  -بخصوص باهوش ترها
 جوابگو نباشند آرام آرام ارزش خود را از دست خواهند دادو چه کسی دوست دارد برای رهبری بیارزش کار کند؟
باهوشها را محدود نکنید ،سعی کنید آنها را درک
کنید ،به آنها اهمیت بدهید و آنها را درس��ت رهبری
کنید .آنها کنار شما خواهند ماند .به همین راحتی!
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