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هنگامي كه در س��ال  ،1384دولت نهم و پي��ش از آن مجلس هفتم در مصدر
كار قرار گرفت ،زمان زيادي الزم نداشت كه با يك نگاه آيندهنگرانه بتوانيم وضعيت
ام��روز اقتصاد و جامعه ايران را پيشبيني كني��م .اول از همه ناديده گرفتن برنامه
چهارم توسعه بويژه در بخش تعديل قيمت حاملهاي انرژي بود كه به تثبيت اين
قيمتها انجاميد و به عنوان عيدي به مردم معرفي گرديد! مسأله بعدي ،باز كردن
درهاي صندوق ذخيره ارزي و خارج ش��دن از حالت صندوق و آزاد ش��دن برداشت
از آن بود .نكته بعدي عدم توجه به رعايت قيمت ارز و تعديل س��االنه آن متناسب
با نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادي بود .موضوع بعدي انحالل سازمان مديريت بود ،و
در ادامه آن از ميان رفتن انضباط مالي و در كنار همه اينها ،بياعتبار دانس��تن علم
اقتصاد و بيتوجهي به كارشناسان امر بود .در كنار همه اينها به چالش كشيد شدن
بيهوده كشور در روابط خارجي و موضوعاتي غير مرتبط با كشور مثل هولوكاست و
مديريت جهاني بود.
با ديدن اين اقدامات ،روش��ن بود كه فضاي آينده اقتصاد كشور بسيار تيره و تار
خواهد بود ،ولي اين تيرگي به دليل افزايش شديد درآمدهاي نفتي و دسترسي ارقام
نجومي به ارز و دالر ،به تأخير افتاد .و در واقع دولت از طريق« ،دالر درماني» تمامي
چالهچولههاي سياستهاي اقتصادي خود را به طور موقت پر كرد ،غافل از اينكه دير
يا زود به بنبست خواهد رسيد .از يك سو افزايش نقدينگي و واردات و پايين بودن
نرخ ارز و نيز نرخ بهره بانکی ،موجب بروز تورم و ركود ميگرديد و از س��وي ديگر
زمزمههاي افزايش تحريمها از همان سالها شنيده ميشد و همه منتظر وسيعتر
ش��دن ابعاد تحريمها هم بودند ،لذا وقتي تحريمها به فروش نفت و نقل و انتقاالت
ارزي رسيد ،آثار آن سياستهاي غلط را نمايان كرد.
اكنون دو پرس��ش كليدي مطرح اس��ت .يكم اينكه مسئوليت اين وضع با چه
كسي است؟ و پرسش دوم اين است؛ حال كه در آستانه انتخابات رياست جمهوري
هستيم آيا راه برونرفت از این وضع را ميتوان يافت و به آن عمل كرد؟ در پاسخ
به پرسش اول باید گفت؛ واقعيت اين است كه عموم رسانهها لبه تيغ انتقادات خود
را متوجه مسئولیت دولت در بروز این وضع كردهاند ،انتقاداتي كه اگر از همان سال
 1384انجام ميشد ،قطعاً امروز با اين وضع مواجه نبوديم ،ولي انصاف بايد داشت
كه اگرچه دولت مسئوليت مهمي در بروز وضعيت فعلي دارد ولي چنان نيست كه
ساير نهادها فاقد مسئوليت هستند .زيرا اگر عملي خالف قانون انجام شده ،دستگاه
قضايي و مجلس ميتوانستند و وظیفه داشتند که اقدام الزم را براي جلوگيري از
آن انجام دهند .بعالوه بسياري از اقدامات دولت مطابق قوانيني بوده كه از مجلس
گرفته است و اگر به اين قوانين پايبند نبوده ،مجلس وظيفه داشته است كه با آن
برخورد قانوني انجام دهد .نمايندگان و نیز نيروهاي سياس��ي و اجتماعي وظيفه
داشتهاند كه نسبت به اقدامات غير منطقي در عرصه سياست و اقتصاد واكنش نشان

ميدادند يا حداقل اينكه فضاي نقد را باز نگه ميداشتند تا دیگران نقد کنند ،و اگر
چنين فضايي براي اظهار نظر و نقد رفتارها و سياستهاي رسمي باز بود ،قطعاً به
اين وضع دچار نميشديم .بنابراين توجه دادن تمامي مشكالت به دولت ،بدون آنكه
به زمينهها و نقش ساير نيروها پرداخته شود ،به نوعي تداوم اشتباهات گذشته و فرار
كردن از پذيرش مسئوليت است .اهميت اين مسئوليتپذيري از آنجا ناشي ميشود
كه شرط الزم براي تصحيح خطاهاي گذشته است ،و در غياب آن ،بهترين انتقادها
به وضع موجود ،چيزي بيش از فرصتطلبي انتخاباتي نخواهد بود .و اما پاس��خ به
پرس��ش دوم نيز بسيار مهم اس��ت .به دليل مسايلي كه پيش روي مردم و جامعه
اس��ت ميتوانيم ليست بلند بااليي از نقايص و نابسامانيها را ارايه كنيم كه دولت
بعدي بايد درصدد حل آنها باشد ،از بازار ارز و پول و كاال گرفته تا بهبود وضع تورم
و اشتغال و فضاي كسب و كار .از موضوع استقالل بانك مركزي گرفته تا مباحثي
همچون خصوصيسازي ،موضوع فس��اد اداري ،سرمايهگذاري داخلي و خارجي و
امنيت آنها ،تعامل با جهان خارج ،مس��أله پرداخت يارانههاي نقدي .از بازگش��ت
به عقالنيت و برنامهريزي و احياي سازمان برنامه گرفته تا توانمند كردن نهادهاي
نظارتي،تعامل قوا ،بازسازي اعتماد و سرمايه اجتماعي ،ثبات سياستها و ...همه اينها
در كنار موضوعات ديگر ميتوانند موضوعاتي براي دولت آينده باشد كه بايد وضعيت
آنها را بهبود بخش��د ،ولي مسأله اصلي اين است كه هرچه تعداد اين موضوعات را
بيش��تر كنيم ،به نوعي از اهميت آنها كاستهايم ،تعيين حل دهها مسأله براي يك
دولت ،در عمل اشكال دارد ،بويژه آنكه حل برخي از اين مسايل در تعارض با حل
برخي ديگر است .بنابراين چارهاي نيست كه مجموعه مسايل مذكور را به چند مورد
كليدي تقليل دهيم تا هم دقيقتر بدانيم مشكل كجاست و هم آنكه سطح انتظارات
را روشن كرده باشيم .به نظر ميرسد كه طي  8سال گذشته جامعه ما از سه حيث
دچار نقص و بحران شده است ،و دولت بعدي بايد اهتمام اصلي خود را معطوف به
حل اين سه حوزه كند .اخالق ،معرفت و نظم.
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اخالق

منظور از اخالق ،رفتارهاي فردي يا آنچه كه بداخالقي توصيف ميشود نيست،
بلكه منظور آن دس��ته از گزارههاي رفتاري اس��ت كه بنيان روابط و اعتماد
اجتماعي را متزلزل و بيثبات ميكند .شيوع دروغ به هر نحوي سرمنشاء بروز اين
پديده اس��ت .با دروغ مرز ميان خير و ش��ر ،خوب و بد ،صدق و كذب را ميتوان در
نورديد و توسن قدرت را بيمهار كرد .اتکا به این رذیله اخالقی شايد در ابتداي كار
مطلوب بنمايد ،ولي وقتي كه اين اسب سركش و بيمهار و افسار سرعت گرفت ،سوار
خ��ود را نيز بر زمين خواه��د زد .بياعتمادي مفرط ميان مردم ،ميان مردم و دولت
نتيجه طبيعي اين وضع است .در اثر اين بياعتمادي سرمايه اجتماعي نابود ميشود

زمين بياعتمادي موفق و بالنده باش��د .يكي از
و هي��چ اقتصادي نميتواند در اين ِ
نمودهاي ساده رواج دروغ ،توسل به آمار غلط و عدد و ارقامهاي بيپايه ارايه كردن
است ،بدون آنكه كوچكترين بازخواستي صورت گيرد .نمونه آشكار آن اصرار دولت به
ايجاد ساالنه يك ميليون و شش صد هزار شغل است كه دهها برابر با واقعيت آماري
فاصله دارد .مشكل ديگر اخالقي ،قطع رابطه قدرت و مسئوليت است .تمامي كساني
كه در امور جامعه و اقتصاد ،داراي قدرت هس��تند ،از موضعي س��خن ميگويند كه
گويي هيچ مسئوليتي ندارند.

2

معرفت

امور دنياي امروز بر پايه معرفت و دانش ميگردد .توسعه پدیدهای دانشمحور
و معرفت بنياد است .حتي در چند دهه اخير بخشهاي اقتصادي كه بر محور
توليد دانش و اطالعات هستند ،بيشترين سهم را در ميان ساير بخشهای اقتصادی
پيدا كردهاند ،و لذا اگر با جامعهاي مواجه شويم كه دانش و معرفت در آن بيارزش و
حتي ضد ارزش شود ،بايد منتظر تبعات آن نيز بود .معرفت و دانش وقتي ارزشمند
خواهد بود كه صاحبان معرفت و دانش بر صدر بنشينند و قدر ببينند ،و تذكرات و
نصايح آنان بر ديده منت نهاده شود .به ميزاني كه اصحاب معرفت در جامعه داراي
قرب و منزلت هستند ،جايگاه دانش و معرفت نيز به همان ميزان است .ولي وقتي
كه به صراحت گفته ميشود اقتصاد را به عنوان علم قبول ندارند ،يا آنكه نقد دهها
اقتصاددان كش��ور را برنميتابند و هر يك از آنان دچار مش��كلي ميشوند ،يا آنكه
كمر همت به نابودي علوم اجتماعي بس��ته ميشود و از همه مهمتر اينكه ادبيات
دانشمحور در بيان و گفتار دستاندركاران امر به محاق و فراموشي سپرده ميشود،
در اين صورت بايد انتظار داش��ت كه بيش از  500ميليارد دالر را به جامعه تزريق
كنيم ،ولي سطح فعاليت و اشتغال و توليد ،تكان نخورد .دانش و معرفت وجه ديگري
از عقالنيت ابزاري در تعيين اهداف و شيوههاي توسل و رسيدن به اين اهداف است.
در جامعهاي كه عقالنيت به فراموشي سپرده ميشود ،اهداف خيالي و دون كيشوتي
ش��كل ميگيرد و جامعه را غرق در اوهام و دش��منان خيالي و شيوههاي مبارزاتي
عجيب و غريب با آنان ميكند .دانش و معرفت ،پايه اصلي و مهم در كنار پايه اخالقي
براي توسعه اجتماعي و اقتصادي است ،ولي پايه سومي هم وجود دارد .پايه نظم.
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نظم

آیا شرایط رقابت مساوی در دستور
فعالیتهای اقتصادی جدید ایران قرار میگیرد؟
در آغاز سال «حماسه سیاسی ،حماسه اقتصادی» باید سعی کنیم با شجاعت و
درایت ،واقعیتها را درک کرده و با آنها مواجه شویم .این اقدام الزمه حماسهآفرینی
اس��ت .تأکید مجدد مقام معظم رهبری به موضوع اقتصاد ،قابل تمجید و تشکر
است؛ هرچند وظیفه ما است که این لفظ را به معنا برسانیم و در جهت تحقق آن
قدم برداریم .در سالی که به دلیل انتخابات ،سیاسی خواهد بود ،توجه به اقتصاد
نباید فراموش ش��ود؛ توجه به بعد اقتصادی در این سال اهمیت خاصی دارد .در
حماس��ه دو عنصر وجود دارد ،اول شور و ش��وق است و دومی ،مردمی بودن آن.
اگر بخواهیم شاهد حماسه اقتصادی در کشور باشیم ،باید اجازه دهیم که مردم
با مشارکت جدی خود به عرصههای مختلف اقتصادی ورود یافته و از این طریق
اصالح ساختار اقتصادی را رقم بزنند .در واقع ،حماسهآفرینی وظیفه مردم است
و دولت موظف اس��ت زمینههای این مش��ارکت را فراهم سازد .البته در این سال
فعاالن اقتصادی باید به موضوع انتخابات و تعیین دولت آینده حساس باشند و در
راستای برگزاری انتخابات آگاهانه ،از هیچ تالشی فروگذار نباشند .به همین منظور
قرار است از سوی اتاق به عنوان مشاور اقتصادی نظام مجموعهای از پیشنهادات
بهعنوان نقشه راه برای دولت آینده تهیه و تقدیم گردد .اولویتها و نکات اصلی این
مجموعه شامل نکات زیر میشود :دولت آینده باید از هرگونه وعدههای غیرعملی
اجتناب کند؛ بهجای شعار ،راهکار ارائه دهد؛ نحوه تعامل خود با بخش خصوصی
کشور را توضیح دهد؛ در رابطه با نحوه تصمیمگیری اقتصادی خود سخن گوید؛ به
این سؤال پاسخ دهد که آیا شرایط رقابت مساوی در دستور فعالیتهای اقتصادی
جدید ایران قرار میگیرد؟ نوسازی اعتماد در کشور را چگونه پیگیری خواهدکرد؟
برای خشکاندن ریشههای فساد و رانت چگونه عمل میکنند؟ و آیا نگاه جامع نگر،
بلندمدت و ملی را جایگزین نگاه بخش��ینگر و گذرا خواهد کرد؟ سال  91سالی
دشوار بود  .در سال گذشته ،تورم نقطه به نقطه  40درصدی را تجربه کردیم؛ رشد
نقدینگی در کشور بسیار تکاندهنده بود و نرخ بیکاری با آنچه که هدفگذاری
شده بود فاصله بسیاری پیدا کرد .اما در این سال ،بخش خصوصی کشور توانست
با جدیت ،چالشها را پشتسر بگذارد و در جهت کاهش آثار تحریم تالش کند.
اتاقهای سراسر کشور در سال گذشته به تبیین فرهنگ تولید پرداختند؛ فضای
تعامل با دستگاههای حکومتی و  3قوه را ایجاد کردند و به پایش و پیگیری اصالح
اقتصاد همت گماردند و بنابراین توفیق صادرکنندگان در سالی که گذشت بهرغم
محدودیتها مورد تمجید است .امید که این توفیق همواره همراه ما باشد.

محمد نهاوندیان
رئیس اتاق ایران

دولت آینده باید
از وعدههای
غیرعملی اجتناب
کند؛ بهجای شعار،
راهکار ارائه دهد
و نحوه تعامل با
بخشخصوصی
را توضیح دهد و
در رابطه با نحوه
تصمیمگیری
اقتصادی خود
سخن گوید.

نگر
آینده
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بدون نظم يا قانون ،هيچ جامعهاي در مسير توسعه قرار نميگيرد .نظم نه تنها
موجب كاهش ريسك و افزايش سرمايهگذاري و بهرهوري ميشود ،حتي به
لحاظ رواني نيز شخصيت افراد را شكل داده و موجب بهبود روند امور ميگردد .بنيان
نظم در جامعه جديد بر قانون و حاكميت قانون است .قانوني كه برمبناي عقالنيت
ابزاري و مبتني بر خواست و اراده عمومي نوشته شود و نیز حمايت مردم را به عنوان
تضمين اخالقي دارا باشد .آنچه كه در سالهاي گذشته شاهد بودهايم ،از ميان رفتن
نظم در تمامي سطوح است ،و چه چيز بهتر از دهها موردي كه مجلس در رد و ابطال
تصميمات غیر قانونی دولت اعالم كرده است ،هرچند اكثر اين موارد كماكان اجرا
ميشود و آب از آب تكان نميخورد .بينظمي و بيانضباطي در مصرف خزانه كشور،
در تعيين و تخصيص منابع ارزي و ريالي ،در ناديده گرفتن قوانين باالدس��تي مثل
سند چشمانداز ،قوانين برنامههاي چهارم و حتي پنجم كه در اين دولت تصويب شده
اس��ت و از همه بدتر در بيثباتي سياستهاي گوناگون آشكارا و به طور مكرر ديده
ميشود .ولي فراموش نكنيم ،بينظمي مديران اجرايي كشور فقط بخش كوچكي از
ماجراي غیبت نظم در كشور است .زيرا تخطي از قانون وقتي قاعده ميشود كه مقام
تضمينكننده اجراي قانون ،نيز س��كوت كرده و به وظايف قانوني خود عمل نكند،
بنابراين قواي ديگر غير از مجريه ،به دلیل کوتاهی در انجام وظايف نظارتي و قانوني
خود كه موجب تضمين اجراي قانون ميشود ،به بروز اين وضع كمك كردهاند .بعد
ديگري از نظم هم در جامعه ما به فراموش��ي سپرده شده و آن نظم ناشي از بازار و
قواعد اقتصادي است .در كنار ناديده گرفتن قوانين و مقررات ،از ميان بردن نظم در
بازار كار ،كاال ،سرمايه و پول و ارز است كه موجب اختالل و بينظمي در كل اقتصاد و
حتي رفتارهاي عادي مردم شده است .تا وقتي كه اين سه ركن اصلي كه بقا و توسعه
جامعه بر آنها استوار است ،در مسير بهبود قرار نگيرد ،هيچ يك از موضوعاتي كه در
ابتدا گفته ش��د ،نميتواند در مسير اصالح و رشد قرار گيرد .اگرچه دولت آينده در
انجام اين مهم نقش انکارناپذیر و تعيينكنندهاي دارد ،ولي بدون همراهي و همگامي
و وظيفهشناسي ساير نهادهاي رسمي و نيز غير رسمي ،امكان تحقق اين اصالحات
و اهداف فراهم نخواهد شد.

نوسازی اعتماد

5

نویسندگان ایرانی

یادداشتها

از تورم چگونه بگریزیم؟

ریشه تورم در نقدینگی و ریشه نقدینگی در چگونگی ایفای نقش دولت است

نگر
آینده

تورم یک متغیر اقتصاد کالن است اما تجربه افراد
عادی در فهم تورم ،به صورت رویارویی با تغییرات تک
تک قیمتها در خریدهای روزمره ظاهر میشود لذا
علتهای آن هم از س��وی آنان در سطح اقتصاد خرد
ارزیابی میشود .این تعارض در برداشت از مفهوم تورم
موجب شده است تا مردم در تحلیل عوامل ایجادکننده
مسعودنیلی آن دچار اشتباه شوند .اشکال بزرگ آن است که نوعاً
استاداقتصاد سیاستگذاران ما هم خطای عامه مردم در فهم عوامل
دانشگاهشریف بروز تورم را مرتکب میش��وند و در بهترین حالت آن
را یک پدیده در س��طح اقتصاد خرد تصور میکنند و
این خطا باعث شده است که در سیاستگذاری مقابله
با تورم به بیراهه بروند .آنچه ما در عرصه اقتصاد کالن
به عنوان علل بروز تورم تبیین میکنیم از یک طرف
به جنبههای طرف تقاضا برمیگردد که در وهله اول
ناش��ی از رش��د حجم پول در اقتصاد اس��ت و اینکه
افزایش حجم پول باعث افزایش تقاضای کل میشود
و س��طح قیمتها به تناسب افزایش پیدا میکند .در
وهل��ه دوم باید درنظر گرفت که افزایش در تقاضا آیا
در کوت��اه مدت موجب واکن��ش طرف عرضه اقتصاد
میش��ود یا خیر .به میزانی ک��ه طرف عرضه واکنش
نش��ان میدهد اثر تورمی افزایش حجم پول تعدیل
میشود .اما درحال حاضر در اقتصاد ما به دلیل دولتی
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بودن حجم بزرگی از اقتصاد و نیز به دلیل انحصاری
بودن بخش قابل توجهی از فعالیتهای تولیدی مهم،
بخش عرضه به یک بخش لخت و کم تحرک تبدیل
شده که حتی در کوتاهمدت هم نمیتواند واکنشی به
افزایش تقاضا نشان دهد.
بنابراین ریشه تورم در نقدینگی و ریشه نقدینگی در
چگونگی ایفای نقش دولت است که آن هم ریشه در
اقتصاد سیاسی دارد .زیرا دولتهای ما معموالً تمایل
دارن��د از طریق افزایش مخارج ،عزم خود را به افزایش
ارائه خدمات به جامعه نشان دهند و از طرف دیگر ،با
توجه به تکثر برگزاری انتخابات در کشور اثر مستقیم و
بدون واسطه انتخابات نیز خود را در وعدههای انتخاباتی
مبنی بر افزایش هزینهها منعکس کرده است.
در سالهای متمادی تعریفی که از دولت در ساختار
اقتصاد سیاسی ما شکل گرفته دولت را به عنوان نهادی
برای ارائه خدمات فراوان به جامعه بدون دریافت هزینه
ارائ��ه این خدمات از عموم مردم معرفی کرده اس��ت.
یعنی تعریف دولت خوب دولتی اس��ت که خدمات را
رایگان یا با قیمت پایین فراهم کند .در این ش��رایط،
به دلیل آنکه دولت خدمات را با قیمتهای مس��تقل
از هزینه افزایش یافت��ه در طول زمان عرضه میکند
کسری بودجه حاصل میشود و این کسری نیز موجب

رشد نقدینگی و نهایتاً تورم میشود.
در حال حاضر در باب اینکه تورم موجود در اقتصاد
ایران ،تورمی مزمن است ،اتفاق نظر وجود دارد .عوامل
ش��کل گیری این نوع تورم که ب��رای دورهای طوالنی
تداوم دارد ،فراتر از مشکالت مقطعی است که ممکن
اس��ت در س��ازوکارهای کوتاهمدت ظاهر شود .وقتی
زوایای این تورم را عمیقتر مورد بررسی قرار میدهیم،
در مییابیم که رش��د حجم پ��ول در اقتصاد ایران به
مراتب بیش از متوس��ط رشد حجم پول در دنیاست.
درواقع ،رش��د حجم پول ،عامل اصلی اس��تمرار تورم
دورقمی در اقتصاد ایران است .اگر این گزاره را بپذیریم
که البته مطالعات معتبر نیز آن را تایید میکنند ،تنها
راهکار کنترل تورم نیز این اس��ت که به سوی کنترل
رش��د نقدینگ��ی حرکت کنیم .اما ممکن اس��ت این
پرسش مطرح شود که عامل رشد فزاینده نقدینگی در
اقتصاد ایران چیست؟ در بررسی عوامل رشد نقدینگی
به «رشد پایه پولی» میرسیم .رشد پایه پولی نیز دارای
دو منشا ،یعنی «کس��ری بودجه دولت و نحوه تامین
این کس��ری» و نیز «عدم تعادل در سیس��تم بانکی و
اتکای بانکها به بانک مرکزی» که در استقراض از بانک
مرکزی نمود مییابد ،است .البته موضوع کسری بودجه
دولت ،چندین دهه قدمت دارد و چالشی قدیمی است.

سونامی بیکاران
یک بررسی آیندهنگرانه :چالشها ی بازار کار در سال ۹۲چه خواهند بود؟
زهرا کریمی ،عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

محدودیتمشاغل
از یک سو به
کاهشجمعیت
فعال منجر شده
و از سوی دیگر
جویندگانکار
را ناگزیر کرده
که مزدهای
کمتر از حداقل
قانونی را بپذیرند.
بدینترتیب بار
اصلی بحران
اقتصادی به
کسانیتحمیل
میشود که توان
تغییرشرایط
نامناسب کار خود
را ندارند

نگر
آینده

نتایج طرح نمونه گیری اشتغال و بیکاری در بهار ،تابستان و پاییز  1391از سوی مرکز آمار ایران تصویری نگران
کننده از بازار کار کشور به دست میدهد .هر چند بر اساس نمونه گیری پاییز نرخ بیکاری به 11.2درصد کاهش
داش��ته ولی آنچه حائز اهمیت اس��ت ،میزان فرصتهای شغلی جدید و میزان تغییر در جمعیت فعال است .میزان
شاغالن در بهار ،تابستان و پاییز سال  1391حدود  21.3میلیون نفر ثابت باقی مانده است .به عبارت دیگر در طول
فصل تابس��تان و پاییز که از نظر کشاورزی و ساختوساز پررونقترین زمان کار است ،تعداد مشاغل جدید با شمار
ش��غلهایی که از میان رفته برابر بوده اس��ت و به طور خالص میزان افزایش اشتغال صفر است .بنابراین سوال مهم
اینجاست که اگر به طور خالص شغل جدیدی ایجاد نشده پس چطور نرخ بیکاری کاهش یافته است .جواب معما در
کاهش جمعیت فعال کشور است .نگران کنندهتر آنکه جمعیت فعال کشور در پاییز سال 1385نسبت به پاییز سال
 1391فقط  500هزار نفر کمتر بوده است .به سخنی دیگر طی سالهای  ،1385-1391ساالنه حدود  80هزار نفر
به جمعیت فعال کشور افزوده شده است .تبیین علل ثبات نسبی جمعیت فعال کشور طی شش سال گذشته ،با توجه
به جمعیت جوان کشور و شمار باالی فارغ التحصیالن دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دشوار است .هر چند شمار
کثیری از زنان تحصیل کرده و افراد میانسالی که کار خود را از دست میدهند ناامید از یافتن شغل از بازار کار خارج
میشوند ،ولی به نظر میرسد در برآورد جمعیت فعال کشور اشتباهاتی وجود داشته باشد .در هر صورت ،تنزل نرخ
بیکاری نه به خاطر رشد سریع مشاغل جدید و به کارگیری نیروی کار کشور ،بلکه در اثر کاهش جمعیت فعال ،همگام
با کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حاصل شده است .طی سالهای  1380تا  1385شمار شاغالن کشور از
 17به  20/5میلیون نفر رسیده و ساالنه به طور متوسط حدود  700هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شده که با توجه
به رشد اقتصادی باال طی این دوره ،رشد اشتغال با افزایش بهرهوری همراه بوده است .مقایسه آمار شاغالن در فاصله
س��الهای  1385تا  1391به وضوح نشان میدهد بنیانهای اقتصادی کشور توان اشتغال زایی خویش را از دست
دادهاند .در طول سالهای  1385-1391تعداد شاغالن کشور در کل 800هزار نفر و ساالنه به طور متوسط کمتر از
 134هزار نفر افزوده شده است .اگر تاکید دولت بر ایجاد ساالنه حداقل  1.5میلیون فرصت شغلی (عمدتاً از طریق
ایجاد مشاغل موقت در طرح مسکن مهر) صحیح باشد ،آمار تغییر شمار شاغالن بیانگر از میان رفتن میلیونها فرصت
شغلی در دیگر فعالیتهای اقتصادی کشور است؛ زیرا در فاصله پاییز  1385تا پاییز  1391حدود  800هزار نفر بر شمار
ش��اغالن افزوده ش��ده است .بدینترتیب درحالی که طی این دوره کشور صدها میلیون دالر درآمد از صادرات نفت
کسب کرده ،ولی با هدایت منابع مالی به فعالیتهای غیرمولد ،بنیانهای اقتصادی کشور به طور خالص صرفاً ساالنه
 150هزار شغل جدید ایجاد کرده است .بنابراین تاکید بر نرخ بیکاری ،بدون توجه به توان اشتغالزایی اقتصاد ایران و
نوسانات جمعیت فعال کشور ،مبنای مناسبی برای تحلیل عملکرد بازار کار ایجاد نمیکند.
محدودیت مشاغل از یک سو به کاهش جمعیت فعال منجر شده و از سوی دیگر جویندگان کار را ناگزیر کرده
که مزدهای کمتر از حداقل قانونی را بپذیرند .کمتر کارفرمایی حداقل مزد قانونی را برای تامین زندگی کارگران کافی
میداند؛ ولی از س��وی دیگر بخش بزرگی از کارفرمایان با مش��کل افزایش هزینههای تولید ،کاهش تقاضا و کمبود
نقدینگی دس��ت به گریبانند .بسیاری از کارگران فشار فقر و تنگدستی را به جان میخرند ولی به نوبه خود تالش
میکنند تا واحد تولیدی تعطیل نشود .بدینترتیب بار اصلی بحران اقتصادی به کسانی تحمیل میشود که توان تغییر
شرایط نامناسب کار خود را ندارند .ممکن است این استدالل مطرح شود که یارانههای نقدی همراه با مزد کارگران
برای تامین زندگی آنان کافی است .نگاهی به روند افزایش قیمتها به وضوح نشان میدهد که درآمد یک خانوار چهار
نفره ( 180هزار تومان یارانه نقدی و حدود  400هزار تومان حداقل مزد قانونی) برای پرداخت اجاره بهای یک مسکن
دواتاقه در شهرهای بزرگ نیز کافی نیست .سالهاست که حداقل مزد قانونی بسیار کمتر از مزد مناسب برای زندگی
خانواده چهارنفره کارگری است .به طور مثال ،در شهر بابلسر برای خانوادهای که در دو اتاق زندگی میکند حقوق 400
هزار تومان کافی نیست .حتی با اضافه شدن یارانه نقدی به درآمد اینگونه خانوارها ،باز هم مخارج زندگی در شرایط
تورمی کنونی تامین نمیشود .هر چند آمار دقیقی از وضعیت مزد در واحدهای تولیدی و خدماتی در دست نیست،
ولی براساس برآوردهای غیررسمی حدود نیمی از جامعه کارگری حداقل دستمزد قانونی را هم دریافت نمیکنند.
کاهش درآمدهای ارزی ،محدودیت در واردات مواد اولیه و ماشین آالت و قطعات و تجهیزات و افزایش هزینههای
تولید ،اکثر شرکتهای تولیدی و خدماتی را با مشکل مواجه کرده است .در چنین شرایطی حفظ فرصتهای شغلی
موجود و و ایجاد مش��اغل جدید دش��وار خواهد بود .ریس��ک باالی فضای کسبوکار ناشی از تغییر مداوم قوانین و
مقررات ،نوسانات نرخ ارز و روابط نامناسب بین المللی ،گرایش بخش خصوصی به سرمایهگذاریهای مولد و اشتغالزا
را تضعیف کرده است .با توجه به وجود بیش از چهار میلیون دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور ،در
آینده نزدیک ساالنه حدود یک میلیون نیروی کار تحصیلکرده وارد بازار کار خواهد شد .فقدان فرصتهای شغلی،
عالوهبر از میان بردن فرصت بهرهگیری از استعداد و توان جوانان کشور ،میتواند آسیبهای اجتماعی جدی به دنبال
داش��ته باش��د .از این رو ایجاد تحولی اساسی در فضای کسبوکار کشور ،برای مقابله با چالشهای بازار کار در سال
 1392ضروری است.
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پدیده کسری بودجه از نیمه دوم دهه  1340در اقتصاد
ایران بروز کرد که البته ابعاد آن در طول این س��الها،
دارای نوسان بوده است .اما تامین کسری بودجه دولت،
اغلب و به طور ثابت به صورت تامین پولی بوده و منجر
به افزایش پایه پولی ش��ده است .عامل دوم مربوط به
بدهی بانکها به بانک مرکزی است .این موضوع نسبتاً
جدیدی است .اما مقیاسهایی که از این پدیده مشاهده
میکنیم ،ارقام قابل توجهی است .در واقع ارقام مربوط
به بدهی بانکها به بانک مرکزی به مرحله افزایشهای
هشداردهندهای رسیده که از پنج یا شش سال گذشته
تاکنون شکل گرفته است.
بنابرای��ن اگ��ر میخواهیم ت��ورم را کنترل کنیم،
نخست باید به کنترل نقدینگی بپردازیم .الزمه کنترل
نقدینگی نیز کنترل پایه پولی اس��ت .در این چرخه،
کنترل پایه پولی هم کنترل کس��ری بودجه دولت و
اعمال اصالحاتی در شیوه عملکرد نرخهای سود و آنچه
را ب��ه برقرار کردن تعادل در عملکرد سیس��تم بانکی
وابسته است ضروری میسازد .اقتصاددانان برای تعریف
تورم ،عبارت «افزایش مستمر سطح عمومی قیمتها» را
در نظر میگیرند و روی «استمرار» آن تاکید دارند .به
این دلیل که اگر افزایشی در سطح عمومی قیمتها رخ
دهد در ش��رایطی ،آن را افزایشی مقطعی میپنداریم
که استمرار نداشته باشد .مانند افزایش یکباره نرخ ارز
یا افزایش قیمت انرژی و سایر رویدادهای مقطعی که
ممکن است در اقتصاد به وجود بیاید .اگر این موارد به
وجود بیاید و استمرار نیابد ،اثر آن مقطعی خواهد بود.
یعنی ممکن است برای یک سال اثر آن پایدار باشد و
پس از آن ادامه پیدا نکند .صاحبنظران حوزه اقتصاد
نیز هنگامی که میخواهند برای مهار افزایش س��طح
عمومی قیمتها ،راهکاری ارائه کنند ،ابتدا میان عوامل
مقطعی رش��د س��طح عمومی قیمتها و عواملی که
موجب استمرار آن میشود ،تفکیک قائل میشوند و
هنگام تعیین راهحلهای مهار تورم این موضوع اهمیت
پیدا میکند که عوامل رشد تورم تا چه حد مقطعی یا
تا چه حد مستمر بوده است.
برای مثال الزم است تغییرات نرخ ارز و حاملهای
انرژی و اثرات و اجزای این تغییرات را در تغییر سطح
عمومی قیمتها مدنظر قرار دهیم .در چنین شرایطی،
پیش بینی وضعیت تورم در س��ال آین��ده به عوامل
مختلفی نظیر کسری بودجه دولت و نحوه تامین آن و
وضعیت نرخ سود بانکها بستگی دارد .اینکه ،عدم تعادل
در سیس��تم بانکی تشدید خواهد شد یا نه و چنانچه
تشدید شود ،تامین آن از طریق بانک مرکزی خواهد
بود یا از طریق کارکرد سیستم بانکی .من فکر میکنم،
آنچه بیش از سایر عوامل در نرخ تورم سال آینده نقش
خواهد داشت این است که ارقامی که در بودجه سال
آینده ،درآمدها و هزینهها را نشان میدهد تا چه اندازه
واقعی است؟ و البته اینکه بودجه تا چه اندازه متعادل
خواهد بود .در سال  1391بودجه ،با عدم تعادل بزرگی
مواجه بود و این عدم تعادل خود را در محدودتر کردن
هزینهها از یک س��و و اتکای بیش��تر به بانک مرکزی
در افزایش پایه پولی نشان داد .در سال  92نیز اتکای
بیشتر به منابع بانکی به افزایش تورم دامن خواهد زد و
چنانچه دولت در مسیر تعدیل هزینهها گام بردارد در
جه��ت کاهش کیفیت و کمیت کاالها و خدماتی که
خود ارائه میکند ،حرکت کرده است.
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نویسندگان ایرانی

یادداشت ها

عوض محمد پارسا
رئيسكميسيونانرژي
اتاق تهران و عضو
شورای گفتگوی دولت و
بخشخصوصی

نباید از نظر دور
داشت که دستیابی
بهخودکفایی
تنها به مفهوم
بینیازی از تولیدات
کشورهای دیگر و
در نتیجه بینیازی
به چرخه اقتصاد
جهانینیست،
بلکه دستیابی به
توانمندیتولیدی
و خدماتی درواقع
دروازه ورود اقتصاد
هر کشور به فضای
جهانی اقتصاد به
وسیله متعادل کردن
واردات و صادرات و
در نتیجه ایجاد تراز
مثبت اقتصادی است

نگر
آینده
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روزمرگی اقتصاد
گذار از
ِ

در سالي كه اسمش را حماسه اقتصادي گذاشتهايم برای گریز از چرخهای معیوب در اقتصاد ایران چه باید کرد؟
س��ال  91به عنوان یکی از پر فراز و نش��یبترین
س��الها در حوزه اقتصادی به پایان رسید و در حالی
وارد س��ال  92ش��دیم که هنوز تکلیف بودجه کشور
کامال مش��خص نشده اس��ت .این در حالی است که
در پیشنهاد الیحه بودجه امسال همچون چند سال
گذش��ته ،عدم نگاه جامع و زیربنای��ی به پارامترهای
اقتص��ادی و تاثی��ر متقاب��ل و بعضا مخ��رب آنها در
درازمدت در پیشنهادات همواره بر نگرانیهای فعالین
اقتصادی میافزاید.بدون شک یکی از مهمترین شروط
موفقیت قوانین و برنامههای کوتاهمدت و میانمدت
اقتصادی ،پوشش منافع عمومی کشور و ایجاد تعادل
در پارامترهای متقابل در قالب نگاه درازمدت بر اساس
سیاستهای کالن اقتصادی کشور در خدمت تثبیت
رشد اقتصادی است که در برنامههای توسعه اقتصادی
کالن کشور متبلور میشود و عدم توجه به آنها حرکت
اقتصادی کش��ور را دچار اعوجاج و روزمرگی میکند
و درواقع مش��کالت روزمره هدایتکننده برنامههای
اقتصادی میشوند.از جمله مهمترین عوامل موثر در
تثبیت رشد اقتصادی و بهبود شاخصهای اقتصادی
ایج��اد زمینههای امنیت س��رمایهگذاری اس��ت که
میتوان مشابه تجربه کشورهای دیگر با ایجاد پوشش
بیمههای تجاری از تاثیر ریسکهای سرمایهگذاری از
جمله عدم دریافت به موقع مطالبات و نوسانات نرخ ارز
بر امنیت سرمایهگذاری جلوگیری کرد.
در دهه اول انقالب با توجه به بروز جنگ و وضعیت
خاص کش��ور در فضای جهانی و نگاه ویژه به ش��عار
استقالل که بیشتر با دستیابی به خودکفایی دنبال
میش��د به تدري��ج بنگاههاي كوچك و متوس��ط در
حوزه ان��رژي و صنعت احداث در بخشهاي توليدي
و خدمات مش��اورهاي و فني و مهندسي و پيمانكاري
شكل گرفتند و انتقال تكنولوژي در بخشهایي که نیاز
به تکنولوژی باال داشتند به ضرورت انجام پذيرفت .
در دهه دوم بين س��الهاي  70ت��ا  80و با توجه
به توان و ظرفیت ایجاد شده در بخشهای مهندسی،
تولی��دی و پیمانکاری کش��ور تولی��دات داخلی در
حوزههای تولید محصول و خدمات فنی مهندس��ی
جايگزي��ن واردات ش��د .در صنع��ت آب و ب��رق در
بخشهاي توليد و انتق��ال و توزيع تاحدود باالي 90
درصد خودكفا شديم و پروژههاي بزرگ تماماً توسط
شركتهاي داخلي انجام شد .
در صنعت نفت و گاز و پتروش��يمي در بخشهاي
باالدستي همچنان شركتهاي بزرگ اروپايي و آسيايي
ب��ه عنوان فاينانس و پيمانكار دس��ت اول ،پروژههاي
بزرگ را در دس��ت داش��تند و شركتهاي داخلي به
عنوان پيمانكاران دست دوم درگير پروژههاي صنعت
نفت شدند .اما در بخشهاي پايين دستي بيشترين
پروژهها توس��ط سازندگان و پيمانكاران داخلي انجام
ش��د .نهايت��اً در حوزه نف��ت و گاز و پتروش��يمي تا
حدود باالي  65درصدخودكفا ش��ديم  .در بخش راه

و س��اختمان شركتهاي داخلي که دهه  40و  50تا
ح��د باالي 50درصد خودكفا بودن��د در دهههاي 60
و  70تقريباً صددرصد خودكفا ش��دند .در حوزههاي
ريلي هم خودكفايي در دهههاي  60و  70تا حد باالي
75درصد شكل گرفت به نحوي كه صنعت احداث و
انرژي توانست در دهه  70بيشترين ارزش افزوده را در
اقتصاد ملي شكل دهد و بيشترين اشتغالزايي را ايجاد
کن��د و تا حدود قابل توجهی ب��ه اهداف خود کفایی
دست پیدا کردیم.
ام��ا آنچه ک��ه نباید از نظر دور داش��ت این نکته
اس��ت که دس��تیابی ب��ه خودکفایی نبای��د تنها به
مفه��وم بینی��ازی از تولیدات کش��ورهای دیگر و در
نتیجه بینیازی به چرخه اقتصاد جهانی تعبیر شود،
بلکه دس��تیابی به توانمندی تولیدی و خدماتی در
واقع دروازه ورود اقتصاد هر کش��ور به فضای جهانی
اقتصاد به وس��یله متعادل کردن واردات و صادرات و
در نتیج��ه ایجاد تراز مثبت اقتصادی اس��ت .در این
میان نقش حمایت��ی نهادهای قانونگذاری و اجرایی
با تدوین و اجرای هوش��مندانه قوانین در شکلگیری
فضای مناسب صادراتی بسیار حیاتی خواهد بود.چنين
فرآيندهايي در كشورهايي مثل كرهجنوبي و تركيه هم
ش��كل گرفت .يك دهه صرف انتقال تكنولوژي شد و
رشد بنگاههای داخلی باعث جايگزيني واردات شد و

در دهه سوم بنگاههاي اقتصادي در تركيه و كرهجنوبي
بزرگترين صادركنندگان كشور خود شدند .در كشور
ما هم در دهه س��وم يعني بين س��الهاي  80و 90
فض��ای صادراتی در حوزه خدمات فني و مهندس��ي
شكل گرفت ولي رشد آن بسيار كند بود به نحوي كه
تركها در سال  90در صنعت احداث  26ميليارد دالر
صادرات داشتند و ما تنها  4ميليارد دالر در اين زمينه
صادرات داشتيم.
اگر داليل رش��د كند صادرات را در بخش صنعت
در ايران بررسي كنيم متوجه ميشويم كه بزرگترين
دلي��ل ،روزمرگ��ی اقتصاد و ع��دم توجه ب��ه اجراي
برنامههاي چهارم و پنجم توس��ط دولت بود .چرا كه
قرار بود در اين دوره كه دوره يكسانسازي نرخ ارز بود
نرخ ارز ساليانه معادل تورم داخلي منهاي تورم خارجي
تعديل ش��ود تا مجددا دچار مشکالت ناشی از پایین
نگه داشتن نرخ ارز نشویم كه متأسفانه تعديل نشد و
بنگاههاي ما در صنعت احداث بهرغم اينكه در بيش
از  50كشور مشغول اجراي پروژه بودند به جاي اينكه
پروژههاي بزرگت��ري را بگيرند به تدريج توان رقابتي
خود را با شرکتهای خارجی از دست دادند.
بس��یاری از این ش��رکتها در كشورهايي هم كه
پروژههاي بزرگ را در حوزههاي انرژي و راه و ساختمان
انجام ميدادند و روند رو به رش��د آنها نوید حضور در
پروژهه��ای بزرگتری را میداد ،نتوانس��تند در ميدان
رقابت موفق شوند و به عالوه در همان پروژههايي هم
كه انجام دادند مجبور به استفاده از کاالهای خارجی
ش��دند و براي اجراي حدود  20ميليارد دالر پروژه در
اين ده س��ال فقط  900ميليون دالر کاالی س��اخت
ایران در پروژههای برون مرزی استفاده کردند و دليل
آن همانا خارج شدن توليدكنندگان داخلي در رقابت
با توليدكنندگان خارجي بود .پس نه تنها صادرات در
اين حوزهها شكل نگرفت بلكه دستاندركاران صنعت
احداث در داخل كش��ور مواجه با مش��كالت بس��يار
بزرگتري شدند .
همانگون��ه ک��ه قبال نیز ذکر ش��د نقش حمایتی
نهادهای حاکمیت در ش��کلگیری فضای مناس��ب
صادراتی در راستای پشتیبانی از بنگاههای صادراتی به
خصوص در حوزه صنعت احداث و انرژی بسیار حیاتی
اس��ت .در دوره ذکر شده ش��رکتها براي پروژههاي
صادراتي با مش��كالت و موان��ع داخلي بزرگی مواجه
بودند .بانكها نتوانستند به اندازه كافي آنها را حمايت
کنند .صندوق تضمين صادرات با توجه به س��رمايه
كمي كه دارد نتوانس��ت پوشش ريسكهاي تجاري
صادركنندگان را تأمين کند و فقط توانست در مواردي
پوششهاي ريسك سياسي را تأمين نمايد .براي رشد
صادرات ميبايست بيش از 15درصد منابع بانكي در
اين جهت ساماندهي ميشد كه نشد .دست اندركاران
صنعت احداث در داخل كش��ور هم مواجه با
موانع و مش��كالت زيادي در زمينه
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پروژههاي داخلي ش��دند .چون نرخ ارز مطابق برنامه
تعديل نش��د ،نرخهاي تعديل پاسخگوي تورم واقعي
نبود و پروژهها عمدتاً با ضرر و زيان به اتمام رس��يد يا
نيمه كاره ماند .
چون نرخ ارز درست تعديل نشد دولت دچار كمبود
منابع مالي ش��د و بدهي پيمانكاران و توليدكنندگان
داخلي را به موقع پرداخت نکرد و چون دولت خسارت
ديرك��رد و جريمه هم پرداخ��ت نميكند و مجلس
محت��رم هم تاكنون صنعت احداث را در اين زمينه با
وضع قوانين حمايت ننموده است ،دست اندركاران اين
صنعت به بانكها بدهكار شدند و نتوانستند ديون خود
را به موقع پرداخت کنند و در نتيجه عالوه بر بهرههاي
حدود 26درصد گاه��ی تا حد 14درصد هم جريمه
پرداخت کردند .همچنین 3برابر ش��دن يكباره نرخ
ارز ارزش مطالبات معوق��ه بنگاهها را از دولت يكباره
یک سوم کرد در حالي كه بدهيشان به بانكها ظرف
 30ماه تقريباً دو برابر ش��د .برخي از اين پيمانكاران
كه پروژههاي صادراتي هم داش��تند و ميتوانس��تند
پروژههاي بزرگتري را هم در خارج از كش��ور بگيرند
به دليل معوقههاي بانكي براي پروژههاي موجودشان
در خ��ارج از كش��ور نتوانس��تند از بانكهاي داخلي
تأمي��ن مالي کنند و همچنين براي پروژههاي جديد
نتوانستند ضمانتنامه بانكي بگيرند و حجم پروژههاي
صادراتيشان را افزايش دهند .در دو سه سال اخير هم
ش��دت تحريمها نیز مزید بر علت شد كه عم ً
ال براي
شركتهاي ايراني گرفتن ضمانتنامه بانكي و يا اعتبار
بانكي و يا حتي جابجايي پول در خارج بسيار مشكل
و توانفرس��ا ش��ده بود .در داخل هم به دليل كمبود
منابع مالي و رقابت بنگاههاي شبه دولتي و هم كمبود
پروژهها در اين اواخر ركود ش��ديد حاكم شده است و
نهايتاً بس��ياري از اين بنگاهها يا ورشكست شدند و يا
نيمه تعطيل و نهايتاً حجم فعاليتها در داخل نسبت
به دهه  70ش��ايد حدود  20درصد شده است و عم ً
ال
تعداد زيادي از نخبگان و كارشناسان هم كه سالها در
اين بنگاهها تجربه كسب كرده بودند به خارج مهاجرت
كردن��د و جذب بنگاههاي خارجي و رقيب بنگاههاي
داخلي ش��دند  .در سال  91كه سال حمايت از توليد
و سرمايه ايراني بود حتي اليحه حمايت از توليد هم
در مجلس تصويب نشد .در صندوق توسعه ملي هم
كه قرار بود به س��رمايه در گردش بنگاههاي توليدي
كم��ك كند اتفاقی نیفتاد و عم� ً
لا عمده منابع مالي
تخصيص يافته در اين بخ��ش هم جذب بنگاه هاي
توليدي نش��د .به دليل اينكه شرط بانكها گذاشتن
 50درصد وثيقه ملكي اس��ت و اينكه بنگاهها معوقه
بانكي نداشته باشند .جالب است دولت در مقابل عدم
تسویه بدهي به توليدكنندگان و پيمانكاران خسارت
و جريم��ه نميده��د .و عمال باعث ميش��ود كه اين
بنگاهها معوقه و چك برگشتي داشته باشند و دوباره
بانكها ش��رط ميگذارند كه اول بدهيهاي گذشت ه
را بدهيد .البته بانكها خود گرفتار چرخه مش��کالت
محتوایی اقتصادی ناشی از موارد ذکر شده هستند و
برخی از این رفتارها عکسالعمل منطقی آنها اس��ت.
ام��ا برای گری��ز از این چرخه معیوب در س��الي كه
اسمش را حماسه اقتصادي گذاشته ايم چه باید کرد و
آیندهنگری در چیست؟
به نظر ميرس��د كه بايد راهحله��اي كوتاهمدت

و ميانم��دت و درازم��دت را مدنظر ق��رار دهيم .در
كوتاهمدت شرایط دشوار استفاده از تسهیالت بانکی
تسهیل شود و شرط نداشتن چك برگشتي و معوقه
بانكي مانع ش��رکتها برای استفاده از این تسهیالت
نباشد تا س��ريعاً بنگاهها بتوانند با سرمايه در گردش
به احیای خود بپردازند و اگر الزم اس��ت مجلس هم
در اي��ن زمينه اقدامي انجام دهد و بانكهاي دولتي و
خصوص��ي را موظف كند كه حداقل از محل وامهاي
صندوق توسعه ملي شرایط تسهیل شود.
در مي��ان مدت بايد بيم��ه جديدي ب��راي تمام
قراردادهاي منعقده بين بخش خصوصي و بنگاههاي
دولتي و نيمه دولتي شكل گيرد و تمام عدم پرداختها
توسط بيمه پرداخت شود .با افزايش سرمايه صندوق
تضمين صادرات ميتوان هم عدم پرداخت پروژههاي
صادرات��ي را تحت پوش��ش بيمهاي ق��رار داد و هم
پروژههاي داخلي را .بايد پوش��ش بيم��هاي اجباري
شود چرا كه بانكها به عنوان بنگاه اقتصادي نبايد در
خطر قرار گيرند .بايد به نقش بيمههايي مثل هرمس
و كوفاس در پيش��رفت اقتصادي بنگاهها در آلمان و
فرانسه دقت نظر داشته باشيم و توجه نمائيم كه ضرر
و زی��ان دولت در ص��ورت كمبود منابع مالي از محل
تطويل اجراي پروژهها بس��يار بيش��تر از هزینههای
بيمههای اجباري خواهد بود .هزينه پروژهها  5درصد
تا  20درصد به خاطر پوشش بيمهاي افزايش میيابد.
پارلمان بخش خصوصي ،مجلس  ،دولت و قوه قضائيه
در سال حماسه اقتصادي بايد به اين مهم توجه نمايند
و با كمك به افزايش سرمايه صندوق تضمين صادرات
به دهها برابر نمودن آن ( از محل كمك صندوق توسعه
ملي) تحولي ريشهاي و بنيادين در اقتصاد كشورمان به
وجود آورند.
اين صندوق بايد قادر باشد پوشش ريسك نوسانات
برابری ارزهاي مختلف را نس��بت ب��ه ريال به عهده
بگي��رد .با توجه به اینکه عمده درآمد دولت به عنوان
اصلیتری��ن گرداننده چرخه اقتص��اد از محل فروش
نفت است و ساختار تصمیمگیری و اجرایی کشور به
نحوی اس��ت که دولت ميتواند ده سال نرخ ارز را به
صورت غيرواقعي پايين نگه دارد و در هر حال اختيار
باال پايين رفتن آن دست بخش خصوصي نيست .پس
بايد در يك محل بتوان اين نوسانات را بيمه نمود ،اين
بيمه هم به نفع دولت است و هم بنگاههاي اقتصادي
و هم بانكها .چراكه هم اكنون بنگاههايي كه وام ارزي
ن را به ريال
گرفتهاند چگونه بايد يكب��اره  3/5برابر آ 
پس بدهند؟ اگر چنين ش��ود بيش از  80درصد آنها

ورشكس��ته خواهند ش��د .آنهايي كه حتي قرار بوده
صادرات كنند و يا صادراتشان را رشد دهند هم درگير
تحريمهاي شديد هستند و به اندازه كافي نميتوانند
رشد صادرات داشته باشند.
همانگونه که قبال ذکر شد عدم توجه به برنامههای
مادر کشور میتواند اثرات مخرب جبران ناپذیری در
درازمدت ایجاد کند از این میان عدم توجه به تعدیل
نرخ ارز بر اساس رشد تورم در سالهای گذشته بیش
از هر عامل دیگری همواره پارامترهای اقتصادی ،تولید
و صنعت را آزرده است.
تجربه  10س��ال گذشته و اتفاقات اقتصادی سال
گذشته نشان میدهد بازگشت به مسیر اصالح قیمت
ارز بر اساس برنامه چهارم و پنجم توسعه برای اقتصاد
ایران اجتناب ناپذیر است .این روزها زمزمههایی مبنی
بر تواف��ق دولت و مجلس ب��رای در نظر گرفتن نرخ
حدود  25000ریالی برابری دالر در بودجه سال آینده
به گوش میرس��د در حالی که در صورت تعدیل نرخ
دالر بر اساس برنامه چهارم و پنجم توسعه باید حدود
 33000ریال در نظر گرفته شود .این مسئله میتواند
نشان از ادامه سیاستهای ارزی قبلی در راستای پایین
نگه داش��تن نرخ ارز و ادامه اثرات مخرب آن در سال
جاری و در آینده داشته باشد.
به اميد اينكه در سال حماسه اقتصادي قفلهاي
بس��ته ش��ده به بنگاهها باز ش��وند و حماسه واقعي
اقتصادي را بتوانيم بتدريج شكل دهيم و به هيچ وجه
نگذاريم نرخ ارز غير واقعي شود و به هيچ وجه نگذاريم
دوباره نرخ ارز چند نرخي ش��ود و در درازمدت اجراي
برنامههاي چهارم و پنجم و برنامه چشمانداز  20ساله
بايد مدنظر باشد و س��ه قوه و ركن چهارم و پارلمان
بخ��ش خصوصي همگي با تعامل ب��ا همديگر و نقد
منصفانه به عدم اجراي احتمالي برنامهها حساسیت
نشان دهند و مسئولیت بپذیرند .
ت حاملهاي انرژي به
همچنين رشد تدريجي قيم 
همراه واقعي كردن ن��رخ ارز میتواند درآمد دولت را
افزايش دهد و در نتيجه دولت كسري بودجه نخواهد
داش��ت و اگر اين رش��د درآمد را عمدتاً صرف اجراي
پروژههاي زيربنايي و س��رمايهگذاري در حوزه انرژي
کنی��م و اگر برنامهريزي درس��ت و علمي در اقتصاد
كالن در حوزهه��اي پول��ي به درس��تي انجام پذيرد
و رش��د اقتصادي قيد ش��ده در برنامه بيست ساله را
بدون كسري بودجه به درستي انجام دهيم ،ميتوانيم
ت��ورم و بيكاري را يك رقم��ي كنيم و با كنترل تورم
و بيكاري ،هم رش��د اقتصادي محقق ميش��ود و هم
عدالتاجتماعي.
چرا كه با ایجاد درآمد برای دولت و رشد اقتصادي
ميتوان هزين ه بيمههاي بيكاري و هم چنين بيمههاي
اجتماعي و تكميل��ي واقعي را تأمين نم��ود .در اين
صورت اس��ت كه حماس��ه اقتصادي ميتواند شكل
بگيرد .به اميد روزي كه نرخ تورم و نرخ بيكاري به زير
 3درصد برسد كه جامعهاي داشته باشيم كه بتوانيم
براي كشورهاي منطقه الگو باشيم .مطمئناً در آن روز
درآمد دولتمان از محل صادرات غيرنفتي خواهد بود
و ما خام فروشي نخواهيم کرد و درآمد دولت از محل
ماليات و عوارض بنگاههای توانمند و سرزنده خواهد
بود و دولت هم يك ذينفع واقعي و يك شريك براي
تمام بنگاههاي اقتصادي كشور خواهد بود.
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سیس��تم دموکراسی غربی را ش��اید بتوان تنها
پدیده ناپایداردر تاریخ بشر دانست .چرا اینگونه
میاندیش��م؟  2500س��ال پی��ش ،تع��دادی از
دولتهای یونان از دموکراسی تجربه شده آتنی
اس��تقبال کردند اما مدتی بعد ای��ن دولتها از
اس��پارتا شکس��ت خوردند .از آن زم��ان به بعد
ژنگ وی وی بیش از  2000س��ال است که واژه «دموکراسی»
استادروابط در اروپا بار معنایی منفی را حمل میکند .اغلب
بینالملل در مدرسه با «سیاس��ت توده ای» همتراز گرفته شده است.
دیپلماسیژنو کش��ورهای غربی تا پیش از کامل شدن فرایند
مدرنیزاس��یون سیس��تم «یک فرد ،یک رأی» را
معرفی نکرده بودند .اما امروز میبینیم که این نوع از سیستم دموکراتیک
قادر به حل مسائل بزرگ نیست .در دموکراسی غربی:
 -1چیزی به نام اولویت با استعدادها وجود ندارد .هر کسی که انتخاب
ش��ود میتواند کشور را اداره کند .این هزینه بسیار باال و غیر قابل جبرانی
را ،حتی برای کشوری مانند ایاالت متحده دارد .جورج دبلیو بوش نتوانست
ملت خود را به خوبی اداره کند و با «سوء رهبری» خود ایاالت متحده را برای
هشت سال در سراشیبی سقوط قرار داد.
 -2در کش��ورهای دموکراتیک غربی رس��یدن به یک وفاق اجتماعی
س��ختتر و سختتر میش��ود .این مش��کل به طور ویژه در امریکا شدت
بیشتری دارد .در گذشته ائتالف یا حزب برندهای که حداکثر آراء را به خود
اختصاص داده بود کل جامعه را در راستای توسعه کشور متحد میکرد .اما
امروز حزب بازنده به جای قبول شکس��ت همچنان به اشکال تراشیهای
خود در برابر حزب برنده ادامه میدهد .در ننتیجه امروز در جامعه امریکایی
شاهد یک شکاف عمیق و قطبی شده هستیم.
 -3مساله پوپولیسم ساده انگارانه بر منافع درازمدت جامعه خدشه وارد
میکند.
در س��ال  ،1793جورج سوم پادشاه انگلس��تان نماینده خود را به چین
فرستاد تا مس��یری را برای یک تجارت دوجانبه باز کند .اما امپراطور بسیار
متکبر چینی عقیده داشت که چین بهترین کشور در جهان است و نیازی به
یادگیری از دیگران نیس��ت .این همان است که به «پایان تاریخ» تعریف شد.
و این زمان نقطه ش��روع سقوط چین بود .اما امروز ضرورت دارد که به چین
رفته و دیده ش��ود که چگونه چین خود را در گذر س��ه قرن گذشته اصالح
کرده اس��ت .هر قدم که چین برمیدارد کوچک اس��ت ،اما این راه بی وقفه
ادامه دارد .حاال این غرب اس��ت که به سیستم خود ایمان قوی دارد ،اما این
سیستمی است که بیشتر و بیشتر مسئلهساز میشود .یونان ،که مهد

همان
دموکراسی غرب است ورشکسته شده است .بدهکاری بریتانیا هم اندازه 90
درصد  GDPو بدهکاری امریکا برابر با 101درصد  GDPآن است .چین در
 200تا  300سال گذشته از غرب عقب افتاده بود .اما به سرعت به آن رسید،
بویژه در حوزههای توسعه یافته تر .اکنون غرب است که بیش از حد متکبر
شده و نمیخواهد با ذهنی باز به چین نگاه کند .چین سنتهای بسیار خوبی
مانند باور به شایسته ساالری دارد .فرایند دقیق انتخاب رهبران به اضافه شکلی
از انتخاب ،آینده تضمین شدهای را برای چین فراهم میکند .ما از پایه کارمان
را درست انجام میدهیم ،این نتیجه هزاران سال تجربه ما در گزینش بنیان
شایستهساالری است .چین قصد ندارد تا برای مدل خود به عنوان جایگزین
برای کش��ورهای دیگر بازاریابی کند .خواست ما صرفا اداره کشورمان به نحو
احسنت است ،به عبارتی بهترین کار را برای یک پنجم بشریت انجام دهیم.
امروز ،تقریبا همه همس��ایههای چین از روس��یه تا هند و از ویتنام ،الئوس
و کامبوج تا ملیتهای آس��یای مرکزی به روشهای مختلف از مدل چینی
میآموزند .از نظر اکثر غربیها «دولت ش��ر ضروری» اس��ت در حالیکه برای
اکثریت چینیها « دولت فضیلت ضروری» اس��ت .رابطه بین طبقه متوسط
و دولت چین بیشتر شبیه به تعاملی مثبت است تا رابطهای تقابلی .از تعمیم
این تعامل میتوان همبستگی اجتماعی در جامعه چینی را انتظار داشت که
شاید مشابهی در جامعه غربی نداشته باشد .چین از غرب بسیار آموخته است
و این یادگیری را در جهت منافع خود ادامه میدهد .شاید برای غرب زمان آن
رسیده باشد تا از رهیافتها و ایدههای چین بیشتر بیاموزد.

چین میز قدرت آینده را میچیند

نفی قدرت فزاینده چین فایدهای ندارد باید در برابر قدرت فزاینده چین به دنبال راهحل بود
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از سقوط دیوار برلین تا بروز بحران مالی سال 2008میالدی ،هژمونی امریکا در اهمیت خیلی زیادی به این مسائل نمیداد و حتا میخواست خود را به عنوان عنصری
جهان را ش��اهد بودیم اما وضعیت تضعیف شده مالی خیلی چیزها را تغییر داده و کمخطر برای همسایگانش معرفی کند .اما تداوم رشد اقتصادی چین و ضعف واضح
بیمیلی دولت امریکا به ایفای نقش عمده در بحرانهای لیبی ،سوریه و مالی نشان سایر قدرتهای جهانی باعث شد ادعاها و اهداف آینده چین به شکلی تغییر کنند
داده که امریکا به دنبال نقشی منفعلتر نسبت به گذشته است .از آنجا که در اروپا که پیشتر شاهدش نبودیم.
واقعیت این اس��ت که هیچکس در آسیا دوس��ت ندارد شاهد تشدید مناقشات
نیز بحران مالی همچنان ادامه دارد ،مش��خص نیست که قدرتهای اروپایی به این
زودیها قادر به پرکردن خال غیبت امریکا هستند یا نه .پس با شرایطی جدید در دنیا ارضی و تبدیل آنها به مناقشات نظامی باشد .تمام این مناقشات به شکل نظری در
مواجهیم .فوکویاما در مجله امریکن اینترست مختصات این شرایط جدید جهانی و چارچوبهای چندجانبه قابل حلوفصل هستند؛ زیرا منافعی که ظاهرا زیر هرکدام از
این مناقشات نهفته است ،بیشتر نمادین هستند و نه واقعی .اما رسیدن به چارچوبی
روندهای آینده آن را تحلیل میکند که در ادامه میخوانید.
بع��د از پایان جن��گ جهانی دوم ،امریکا نظامی بینالمللی را ب��ه وجود آورد که مناسب برای مذاکره به دیپلماسی شدیدی نیاز دارد که تاکنون شکل نگرفته و تشدید
خودش بهصورت یکجانبه در آن نقش ایفا میکرد .متحد شدن با برخی کشورها در ملیگرایی در هر یک از طرفین مناقشه نیز وضع را بدتر کرده است .چین بهخوبی
اروپا و آسیا برای مقابله با اتحاد جماهیر شوروی از اولین گامهایی بود که در این راه درک میکند که اوج گرفتن موقعیتش باعث به خطر افتادن منافع همسایگان میشود
برداشته شد .امریکا بخش اعظم هزینه امنیت نظامی در هر دو منطقه را میپرداخت و البته در همین جهت تالش کرده که جلوی همکاری جمعی و دیپلماتیک آنها در
و این باعث شد متحدان امریکا فرصت تمرکز بر رشد اقتصادیشان را داشته باشند .این خصوص را هم بگیرد .چین عمال کشورهای عضو آسهآن را واداشته که مذاکرات
این مس��اله بهخصوص در مورد ژاپن صدق میکرد؛ کشوری که توانست هزینههای چندجانبهای بین خودشان برگزار نکنند؛ و مذاکره تنها در موقعیتی انجام شود که
نظامیاش را در آن دوران ،پایینتر از یکدرصد از تولید ناخالص داخلی خود نگه دارد .یک طرفش چین باشد .طبعا امریکا در این میان تالش کرده کشورهای آسهآن را به
اما امریکا در آن زمان کارهای دیگری هم میکرد؛ مثل حمایت از نظام آزاد تجارت موضع مخالفت با چین بکشاند.
جهانی که ب��ا معاهده عمومی تعرفه و تجارت
موقعیت در شمال شرقی آسیا حتا از
دل
ش��روع شد و سازمان تجارت جهانی هم از
این هم بدتر است .در این منطقه چارهای
چین در گودال اقتصادی
آن درآمد .برنامههای تقویت تجارت آزاد متقابل
نیس��ت جز آنک��ه در درازمدت ،هدف
روایت ژانگ جون ،اقتصاددان چینی از کند شدن
و منطقهای هم جزء همین کارها بود.
مشترک استراتژیک و فراگیری بین ژاپن
رشد اقتصادی چین
مشخص اس��ت که در دنیای امروز خبری
و کرهجنوبی در برابر چین شکل بگیرد.
از نقشآفرین��ی امریکا و کش��ورهای دیگر در
ژاپن و کرهجنوب��ی هر دو متحد امریکا
ژانگ جون ،اس�تاد اقتصاد دانشگاه فودان چین ،معتقد
چنین چارچوبی نیست .اما لزوما چنین وضعی
هس��تند و هر دو هم در برابر فشارهای
است کند ش�دن رش�د اقتصاد چین به دغدغه بسیاری از
باعث آزاد بودن همهچیز برای همهکس نشده
چین آسیبپذیرند .اما در همین میانه
است .اینکه با خاتمه هژمونی امریکا چه اتفاقی
هم مشکالت دیگری سربرآوردهاند .ژاپن
سیاس�تمداران چینی تبدیل شده و به خصوص اینکه هیچ
امریکا
میافتد کامال وابس��ته به رفتار شرکای
خودش را در منطق��ه منزوی میبیند،
ک�س نمیتواند پیشبینی کند که ای�ن کاهش تا چه زمانی
و تمایل آنها به سرمایهگذاری در ساختارهای
زیرا بسیاری از معضالت قدیمی ژاپن با
ادامه خواهد یافت .سیاستگذاران چینی اطمینان ندارند که
چندجانبه جدید و به دست گرفتن ابتکار عمل
همسایگانش همچنان ادامه پیدا کردهاند
میتوانند رشد تولید ناخالص داخلی را به نرخ های پیش از
در حل مشکالت منطقهای است .اما در اروپا و
و البته تقصیر این وضعیت متوجه همه
سال  2009بازگردانند .دولت چین رشد  8درصدی را در سال
خاورمیانه چندان شاهد چنین تمایلی نیستیم.
طرفین ماجراست .در این میانه باید اول
از
شده
منتشر
های
ه
داد
آخرین
اما
بود
داده
قرار
هدف
جدید
جاخال��ی دادن امریکا در بح��ران لیبی و ورود
دیپلماس��ی جامعی بهکار گرفته شود و
رشد  7.7درصدی اقتصاد این کشور در سال  2013حکایت
انگلیس و فرانس��ه به عرصه مداخالت نظامی
بعد همکاریهای اس��تراتژیکی به سود
پس از بهار عربی کامال قابل مشاهده است .اما
طرفین انجام بپذیرد .با این وجود ،ظاهرا
داش�تند .ژانگ جون نوش�ته ک�ه بس�یاری از اقتصاددانان
در عین حال به نظر میرسد آزمون اصلی برای
دول��ت باراک اوباما ت��ا اینجا در نزدیک
به آین�ده اقتصاد چین بدبین ش�دهاند و اعتق�اد دارند که
ساختار امنیتی جدید در دنیای امروز دارد در
ش��دن به آس��یا موفق عمل کرده است
سرنوشتی همچون سرنوش�ت ژاپن در انتظار اقتصاد چین
آسیا شکل میگیرد .اوج گرفتن چین به عنوان
و متح��دان خود را به یافتن راهحلهای
است ،یعنی پس از یک دوره رشد سریع ،دورانی از رشد کند
یک قدرت مهم در دنیا به پیچیدهترین چالشی
مش��ترک برای مقابله ب��ا چین ترغیب
برای اقتصاد چین فرا رس�یده است .با این حال ژانگ جون
روبهرو ش��ده که ام��روزه پی��ش روی جامعه
کرده است .اما هیچکس تردیدی ندارد
چنین ادعاهایی را نادرست میداند.
بینالملل��ی ق��رار دارد؛ و این تقریبا موقعیتی
که کفه تعادل نظامی منطقه از قبل به
است مشابه با ظهور و قدرتنمایی آلمان متحد
س��مت چین سنگین ش��ده و متحدان
بعد از س��ال 1871می�لادی .چالش آلمان در
امری��کا از قافله عقب ماندهان��د .در این
آن زمان بهدرس��تی مدیریت نشد و درنهایت
میانه ،نفی قدرت فزاینده چین و انجام
به وقوع جنگ جهان��ی اول انجامید .حاال اگر
اقدامات یکجانب��ه در برابر آن ـ چه از
میخواهیم جلوی تکرار آن وضع را در آسیای
سوی ژاپن باشد و چه کره و چه اعضای
امروز بگیریم ،باید به مکانیسمهایی جدید برای
آسهآن ـ هیچ فایدهای ندارد .کشورهای
سروکله زدن با قدرت چین در آینده بیندیشیم.
منطقه باید در برابر قدرت فزاینده چین
بیمحابا بودن چین در ط��رح ادعاهای ارضی
به دنبال راههایی باش��ند که موقعیت و
یکی از مهمترین نشانههای قدرت فزاینده این
منافع اصلی خودشان را به سمت بهتری
کشور است .تا قبل از سال 2008میالدی ،چین
هدایت کند.
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نویسندگان خارجی

یادداشت ها

تیم ورستال
عضوانستیتوآدام
اسمیت در لندن و
نویسندهدرنشریاتی
همچونایندیپندنت،
گاردین ،دیلی تلگراف و
وال استریت جورنال

صندوقبینالمللی
پول پیشبینی کرده
که رشد جهانی
اقتصاد در سال
جاری  3.3درصد
خواهد بود و در سال
آینده میالدی هم
شاهد رشدی چهار
درصدی خواهیم
بود.

نگر
آینده
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شکستبدبینها
فقر کم شده ،پس آینده اقتصاد جهانی حتما خوب خواهد بود
این روزها اکث��ر مردم و ناظران در اروپا و آمریکای
شمالی به شدت غصهدارند و میپرسند چرا اوضاعشان
این قدر بد ش��ده اس��ت .حق هم دارند؛ چون درآمد
واقعی ما در سالهای اخیر چند درصدی پایین آمده
است .میشود گفت که ما تقریبا به همان استانداردهای
زندگی برگشتهایم که در سال  2004میالدی داشتیم.
یادم هس��ت که آن موقع خیلی وضعمان خوب نبود.
احتم��اال آن زمان را تا حدی یادتان هس��ت .خود من
که آن موقع تقریبا تا مرز ورشکستگی رفتم .اما با این
وج��ود اگر نگاه جامعتری به اقتصاد جهانی بیندازیم،
میبینیم که نکته بس��یار قابل توجهی وجود دارد که
ما توجهی به آن نداش��تهایم :اینکه در دهههای اخیر
چه رشد خوبی در اقتصاد دنیا مشاهده شده .نمیگویم
رشد نسبی .منظورم رشدی فوقالعاده است .این رشد
آن قدر باال بوده که ما ش��اهد بیش��ترین کاهش فقر
در دنیا بودهایم .طب��ق گزارشهایی که بانک جهانی
ارائه داده ،این آمار فقر در س��ابقه زندگی ما انس��انها
خیلی کمیاب بوده است .براساس این گزارش ،کاهش
شدیدی در نرخ فقر در همه جای دنیا مشاهده میشود.
البته منطقه صحرای آفریقا را باید از این قاعده مستثنی
کنیم؛ هرچند که بعضی از گزارشهای جدید نش��ان
میدهند کاهش نرخ فقر دارد در آن منطقه از دنیا هم
رخ میده��د .برای این که حرفم را ثابت کنم به چند
نکته از گزارش بانک جهانی ارجاعتان میدهم:
اول اینکه فقر بسیار شدید در دنیا در سه دهه اخیر
کامال کم شده است .در سال  1981میالدی ،بیش از
نیمی از افرادی که در کشورهای در حال توسعه زندگی
میکردند ،درآمد روزانهش��ان کم تر از  1.25دالر بود.
این عدد به تدریج به ش��کل قابل مالحظهای کاهش
پیدا کرده است ،به طوری که این رقم در سال 2010

میالدی به  21درصد کاهش یافت.
از سوی دیگر ،در کشورهای در حال توسعه در این
مدت ش��اهد افزایش  59درصدی جمعیتشان بودند.
اما باز هم در س��ال  2010میالدی تعداد افرادی که با
درآمد روزانه کمتر از  1.25دالر گذران عمر میکردند
در مقایس��ه با سه دهه قبل ،کاهش نشان میداد .این
رق��م درواق��ع از  1.9میلیارد نفر ب��ه  1.2میلیارد نفر
کاهش پیدا کرده بود .البته شکی نیست که رقم 1.2
میلیارد نفری که هنوز در فقر شدید زندگی میکنند
رقم باالیی اس��ت ،اما به هر حال حاکی از پیشرفت در
این زمینه هم هست ،هرچند که هنوز کارهای زیادی
باقی مانده که باید انجام شود.
البته من هم جزو آن آدمهایی هستم که به شدت
دوست دارم از این وضع عبور کنیم و پیشرفت بیشتری
داش��ته باش��یم .اما اینکه فقط منتظر این پیشرفت
بنش��ینیم اصال راهکار مناسبی نیست .به جایش باید
این کارهایی را که تاکنون در جهت پیش��رفت انجام
شده ،بیشتر و بهتر کنیم .یا حداقل بدانیم که دقیقا چه
کارهایی انجام شده .اینجاست که باز هم باید به آمار و
ارقامی از بانک جهانی متوسل بشوم .میخواهیم ببینیم
در این مدت ،چه کسانی بیشتر از بقیه از جهانیسازی
سود بردهاند و درآمد چه افرادی در فرآیند جهانیسازی
افزایش پیدا کرده است .بدبختانه آمار نشان میدهد که

پیش به سوی محو فقر
فقر بسیار شدید در دنیا در سه
دهه اخیر کامال کم شده است .در
سال  1981میالدی ،بیش از نیمی
از اف�رادی که در کش�ورهای در
حال توس�عه زندگی میکردند،
درآمد روزانهش�ان کم تر از 1.25
دالر ب�ود .ای�ن عدد ب�ه تدریج
به ش�کل قاب�ل مالحظهای
کاهش پیدا کرده است،
به طوری ک�ه این رقم
در س�ال  2010میالدی
ب�ه  21درص�د کاهش
یافت .البته شکی نیست
که رقم  1.2میلیارد نفری
که هنوز در فقر شدید
زندگی میکنند رقم
باالیی است.

طبقه بسیار فقیر در دنیا اصال از جهانیسازی سودی
نبرده است .البته فقیرترین فقرا اصال در جهانیسازی
ش��رکتی هم نداش��تهاند؛ پس البد تعجبی ندارد که
سودی هم از آن نبردهاند.
ام��ا به این نکته توجه داش��ته باش��ید که آن یک
درصدی از جمعیت دنیا که ثروتمندترین ثروتمندان
هستند ،به شدت از جهانیس��ازی سود بردهاند .اینها
افرادی هس��تند که س��االنه درآمدی بی��ش از پنجاه
هزار دالر دارند .ش��اید من و ش��ما هم جزو این گروه
باش��یم .پس خیلی هم گروه محدودی نیست .یعنی
هم آدمهای مشابه ما در این طبقه پیدا میشود و هم
میلیاردرهای کلهگنده را در این طبقه میبینیم.
آدمهای دیگری هم هستند که به اندازه این طبقه،
وضع خوبی نداش��تهاند .آنها مردمانی از کش��ورهای
پیشرفته هستند که درآمد پایینی دارند و جزو طبقه
کارگر در این کشورها محسوب میشوند .بعضیهایشان
هم در کشورهای کمونیستی سابق زندگی میکنند.
اینها ش��اید یک بازه بیس��ت درصدی را به خودشان
اختصاص داده باش��ند .اگر این گروههایی را که گفتم
کنار بگذاریم ،میبینیم که درآمد یک گروه بسیار بزرگ
از مردم دنیا در این مدت به ش��دت افزایش یافته .این
نکتهای اس��ت که نشان میدهد چطور فقر شدید در
دنیا به آن حدی که گفتی��م ،کاهش پیدا کرده .عده
زیادی از ای��ن مردمان در وضعیت رعیتگونه زندگی
میکردهاند ،اما حاال خردهبورژوا شدهاند .سقفی باالی
سرشان هست و سه وعده غذا در روز میخورند.
نکته خارقالعاده در مورد این جهانیسازی -همین
نئولیبرالیس��م -این است که چنین وضعیتی به سود
طبقه فقیر اس��ت .پس اگر دنبال کاهش فقر در دنیا
هستیم ،قطعا باید همین راهی را که در دهههای اخیر
پیمودهایم به شکل بهتری ادامه دهیم .البته خیلی از
ما در کش��ورهای ثروتمند درک زیادی از این خوشی
و پیش��رفت نداریم؛ آخر بحران اقتصادی را به شدت
حس کردهایم .اما به هر حال صندوق بینالمللی پول
پیشبینی کرده که رشد جهانی اقتصاد در سال جاری
 3.3درص��د خواهد بود و در س��ال آینده میالدی هم
شاهد رشدی چهار درصدی خواهیم بود .خیلیها در
کشورهای توسعه یافته و کشورهای ثروتمند احتماال
شانه هایشان را باال خواهند انداخت و خواهند گفت چه
فایده ،به ما که نصیبی نمیرسد .اما به نظر من باید این
ماراتن گروههای فرودس��تتر برای رسیدن به طبقات
ثروتمندت��ر را خیلی جدی تلقی کرد .این بزرگترین
دس��تاوردی اس��ت که جهانی��ان در دههه��ای اخیر
داشتهاند .خیلی خوب است ،مگر نه؟ خالصه اینکه بهتر
است غرغرها و نگرانیها در مورد آینده اقتصاد جهانی
را تا حدی از ذهنمان کنار بزنیم و به این فکر کنیم که
همین اقتصاد جهانی چه کارها که برای میلیونها نفر
از مردم در سراسر دنیا انجام نداده است.
منبع :نشریه فوربز

چگونه رویایمان را زنده کنیم؟

راههایی آیندهنگرانه برای خروج از بنبست :چگونه رویای آمریکایی من به عنوان یک جوان هندی از بین رفت؟

روابط بينالملل

کارشناسانمیگویند
در هر دوره رکود
آمریکاییهاتلخ
مزاج میشوند
و بعد حالشان
با بهبود اقتصاد
خوب میشود .اما
این رکود از همه
نمونههایقبلیاش
بدتر بوده ،بنابراین
روحیه عمومی یکی
از بدترین اوقاتش
را طی میکند.
آمریکاییها این بار
بیمناکترازهمیشه
هستند

نگر
آینده

مصائب جهانی شدن

برای این که تصویری از اقتصاد جهانی شده
به دست آورید ،به شرکتهای بزرگ آمریکایی

فرید زکریا
نويسندهوتحليلگر
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روی��ای آمریکایی برای من ـ منی که در هند دهه  ۷۰بزرگ ش��دهام ـ چیزی بود
مانند فصل ابتدایی س��ریال داالس .س��ریال تاثیرگذاری که با نمایش نماهایی بزرگ،
جذاب و هوس انگیز از سرزمینی آزاد ،آسمان خراشهای درخشان ،ماشینهای لوکس،
کابویهای اهل کسب وکار ،و ویکتوریا پرینسیپال محبوب [بازیگر هالیودی و بازیگر
سریال داالس] شروع میشد .ما در هند این سریال را از طریق نوارهای بتامکس قاچاقی
میدیدیم .آمریکا بس��یار بزرگ و درخشان به نظر میرسید ،به خصوص در مقایسه با
زندگی در هند دهه  ۷۰که خموش و راکد بود .اما این روزها که از امریکا به هند میروم
انگار که کار دنیا برعکس شده است .هندیها پر از انرژیاند ،پر از امید و ایمان به آینده.
بعد از قرنها رکود و ایس��تایی ،اقتصادش��ان روی دور افتاده است .کل هند احساسی
دارد که انگار از چیزی رها شده است .اما در آمریکا همه حس تلخی دارند .آمریکاییها
افس��رده ،دلمرده و عصبانیاند .به طور خاص ،طبقه متوس��ط احساس خسران و عدم
امنیت میکند .در نظرسنجی سپتامبر نیوزویک ۶۳ ،درصد آمریکاییها گفتهاندکه فکر
نمیکنند بتواننداستانداردهای کنونی زندگیشان را حفظ کنند .چیزی که احتماال وضع
را بدتر میکند اینکه آمریکاییها آشکارها تقدیرگرا شدهاند .کشور «میشودها»
متقاعد شده است که نمیتوان.
آمریکاییها دالیل موجهی دارند که نگران باشند .ما تازه از
بدتری��ن رکود بعد از رکود بزرگ دهه  ۳۰بیرون آمدهایم.
چراغی که در انتهای این تونل تاریک منتظر ماست در
بهترین حالت سوسوی کمرنگی میزند .با گذشت
ماهه��ا از دوران نقاهت اقتصادی ،نرخ بیکاری از
همه زمانهایی که رکود داشتهایم بیشتر بوده .و
جدا از اینها با کم شدن از مخارج دولتی اقتصاد
نشانههای تازهای از ضعف را بروز میدهد.
برخی کارشناس��ان میگویند در هر دوره
رک��ود آمریکاییها تلخ مزاج میش��وند و بعد
حالش��ان با بهبود اقتصاد خوب میشود .اما
این رکود از همه نمونههای قبلیاش بدتر بوده،
بنابراین روحیه عمومی یکی از بدترین اوقاتش را
طی میکند .وقتی که دوباره میزان تقاضا باال برود،
وضعیت اشتغال هم خوب میشود و خوشبینی هم به
م��ردم برمی گردد .ام��ا آمریکاییها این بار بیمناکتر از
همیشه هستند و به نظر میرسد نگرانیشان چیزی
بیش از مباحثی است که هوداران محرک اقتصادی
با هواداران کم کردن کس��ر بودجه انجام میکنند.
آن��ان نگرانند که نکند ما ن��ه در یک دوره تکراری
رکود که در آس��تانه تغییرات ساختاری قرار داریم.
بخش عمدهای از طبقه متوسط آمریکایی دارند فکر
میکنند که تحت فشارند .و من فکر میکنم حق با
آنها است.

نگاهی بیندازید .بخصوص آنهایی که ش��کوفا هستند .ش��رکتهایی مانند آیبیام،
کوکاکوال ،پپسیکوال ،گوگل ،مایکروس��افت ،اپل ،اینتل ،و کاترپیالر اوضا عشان خوب
است .همه اینها در یک استراتژی مشترک هستند ،استراتژیای که دارد به استانداری
برای موفقیت بدل میشود .اول از همه ،تکنولوژی در طول دهه گذشته کارآمدی باالیی
ایجاد کرده است .جک ولچ به طور خالصه تاثیر تکنولوژی را در گفتوگویی این طور
تشریح کرد« :تکنولوژی قاعده بازی در حوزه کار را تغییر داده است .در سالهای دهه
۸۰و  ۹۰ما انفجار تکنولوژیک را داشتیم و داشتیم سعی میکردیم این تکنولوژی را وارد
حوزه عمل کنیم و اکنون این اتفاق افتاده است ...شما موقعیت رکود عمیق فعلی را در
نظر بگیرد ،آن وقت توسعه فوقالعاده تکنولوژی را هم در نظر داشته باشید .نتیجه این
میشود که الزم نیست که برای نیروی کار جای دوری بروید» .ولچ شرکتی خصوصی
را مثال میزند که خود در آن کار میکرده است .در سال  ۲۰۰۷این شرکت  ۲۶هزار
کارمند داش��ت و  ۱۲میلیارد دالر سود داشت .در سال  ۲۰۱۴این شرکت همان سود
را با تنها ۱۴هزار کارمند خواهد داشت .ولچ میگوید « :کمپانیها یاد گرفتهاندچگونه با
کارمندان کمتر کار بیشتری انجام دهند».
در گام بعدی ،کمپانیها واقعا جهانی ش��دهاند .ممکن
اس��ت کوکاکوال را نمونه مثال��ی کمپانی آمریکایی
بدانید اما درواقع این کمپانی یک شرکت جهانی
اس��ت که در  ۲۰۶کشور دنیا ش��عبه دارد.
موهتار کنت مدیرعامل کوکاکوال توضیح
میدهد«:م��ا در راماهلل ۲ه��زار کارمند
داریم ،در افغانستان هم کارخانه داریم.
ما در همه جا کارخانه داریم» .حدود
۸۰درصد س��ود کوکاک��وال از خارج
آمریکا به دست میآید .کمپانیهای
ب��زرگ آمریکای��ی بازارهای جهانی،
اعتبارات آس��ان ،تکنول��وژی جدید،
کارگ��ر باکیفی��ت و ارزان قیمت را در
اختیار دارند .ممکن اس��ت بسیاری به
اجبار شغلش��ان را از دست دهند ،میزان
تقاضا پائین خواهد آمد ،و به اینها اضافه کنید
بازارهایی را که دارند منفجر میشوند .اتفاقی که
دارد میافتد «اوت سورس» کردن کار نیست .این کلمه
دیگر معنی ندارد .ماجرا ساده است :شرکتها دارند در مناطقی
که آینده دارند سرمایهگذاری میکنند و کارخانههایشان
را در کش��ورهایی که اقتصادش��ان ضعیف است ،تعطیل
میکنند .هیچکدام از این ش��رکتها ب��ازار آمریکا را رها
نخواهند کرد .بازاری که بزرگ ،پرسود ،و در مرکز کسب وکار
آنها است .اما به احتمال زیاد بخش عمده دالرها در خارج
آمریکا سرمایهگذاری خواهد شد.
در حال��ی که کس��ب وکار در جهانی ک��ه جهت آن
را جهانی ش��دن و تغییرات تکنولوژیک معین میکن��د راه خود را پیدا میکند،
کارگران معمولی آمریکایی سرگردان ماندهاند .سرمایه و تکنولوژی سیالاند ،کار اما
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یادداشت ها

تعدادی از تبعههای
دائم آمریکا را
میشناسم که در
آمریکا کار میکنند
اما دارند به این فکر
میکنند که قید گرین
کارتشان را بزنند و
به سنگاپور بروند.
برای هندیهای
نسل من چنین
چیزیغیرقابل
تصور بود .گرینکارت
سند ورود به رویای
آمریکاییبود.

نگر
آینده
شماره نوزدهم  /ارديبهشت1392
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این طور نیست .کارگران آمریکایی در آمریکا ساکن هستند و آمریکا کشوری است با اختصاص دهیم .میتوان آن را مالیات نوآوری نام گذاش��ت .مالیاتی که میتوان با کم
باالترین دستمزد در جهان چرا که ثروتمندترین کشور در جهان هم هست .این مسئله ک��ردن از مالیات بر درآمد جبرانش کرد .چنین کاری منفعت مضاعف دارد :مصرف را
سبب میشود که کارگران طبقه متوسط آمریکایی از مواهب تکنولوژی و رشد جهانی کم و سرمایهگذاری را زیاد خواهد کرد .وجهی از سرمایهگذاری که از آن غفلت شده
نتوانند به اندازه کمپانیهای آمریکایی بهرهمند شوند.این جاست که اقتصاددانان اعتراض است ،سرمایهگذاری روی مردم است .سازوکار استفاده از این نیرو عظیم و سرمایهگذاری
میکنند .به لحاظ تاریخی ،تجارت آزاد به فقیر و غنی س��ود میرساند .تجارت آزاد با انس��انی تاکنون این گونه بوده که انسانهای با استعداد و باانگیزه از تمام جهان جمع
بیرون کردن شما از صنایعی که در آن ناکارآمد هستید ،سبب تقویت صنایعی میشود میش��دند ،در بهترین نظام آموزش عالی کره خاکی تعلیم داده میشدند و در نهایت
که ش��ما میتوانید در آن در س��طح جهانی کار کنید .این در تئوری درست است و تا در اقتصادی پویا رها میشدند .در موقعیت فعلی ،آمریکا راه برعکس سرمایهگذاری را
حاال هم در واقعیت درس��ت بوده است .کشورهایی که در طول دو قرن گذشته با هم میپیمای��د .بعد از آموزش دادن بهترین و عالیترینها ـ اغلب هم از بودجه عمومی ـ
تجارت کردهاندثروتمندتر شدهاندو میانگین استاندارد زندگی در این کشورها بسیار باال ما امکان این را نداریم که مطمئن شویم که آنها در این کشور میمانند یا نه .اول به
رفته است .آنهایی که دور خود حصار کشیدند (کمونیستها و کشورهای جهان سوم) همه گرینکارت میدهیم اما بعد از آموزش دادنشان اصرار داریم که از آمریکا بروند و
صنایع ناکارآمد ،کاالهای بنجل ،فساد گسترده و رشد اندک نصیبشان شد.اما حاال وضع دانششان را به کشورهای دیگر ببرند .ج ساله ما دهها هزار هندی و چینی با استعداد را
با گذشته فرق میکند .چین و هند شیر کارگر ارزان را باز کردهاندکه میتوانند با نصف به خانههایشان میفرستیم .چه سرمایهگذاری بهتر از این برای آینده این دو کشور؟
آموزش:لوئیس گرس��تنر ـ مدیرعامل سابق آمریکن اکسپرس و آیبیام میگوید:
قیمت کارگر کشورهای غربی کاالها و خدمات مشابه تولید کنند.
دو هفته پیش ،س��وار نانو شده بودم .ماشینی انقالبی که توسط تاتاموتورز در هند «بیشتر مشاغلی که آینده خوب دارند ،پیچیده خواهند بود .الزمه این مشاغل سروکله
تولید میشود .این ماشین کوچک بسیار راحت است ،مثل مدلهای کوچک مرسدس زدن و ش��عبدهبازی کردن با داده ها ،نمادها ،و برنامههای کامپیوتری اس��ت .مهم هم
بنز .با این تفاوت که مرسدس بنز ۲۲هزار دالر است و نانو تنها  ۲۴۰۰دالر .شرکت تاتا نیست این کارها برای چه منظوری است .باز الزمه چنین کارهایی کارگران تحصیلکرده
برنامهریزی کرده اس��ت که این محصولاش را در دو یا سه سال آینده به آمریکا صادر و آموزش دوباره آنان اس��ت» .بنابراین ما به ارتقای کیفیت آموزش در همه س��طوح و
کند .اگر به تمام تجهیزات ایمنی مانند ایربگ و غیره مجهز شود قیمت تمام شدهای درجات آن نیازمندیم .این خود مستلزم اقدامی سه وجهی است که در آن دولت بودجه
معادل  ۷هزار دالر خواهد داشت .خود ماشین به کنار ،این قیمت فشار وحشتناکی به تخصیص دهد ،نظام آموزشی آموزش دهد ،و صنایع جذب کنند.
س�لامت مالی :دولت امروز بخش عمده بودجهاش را خرج مصارف اساسی میکند
صنایع خودروسازی آمریکا وارد خواهد کرد .فقط به صنایع ماشین فکر کنید .هر قطعه
نانو با استانداردهای جهانی در نانو ساخته میشود آن هم با قیمتی نزدیک به یک دهم که نظام درمانی و بازنشستگی حجم زیادی از آن را میبلعند و مقدار ناچیزی از بودجه
قیمت تمام شده در آمریکا .فکر میکنید دفعه بعدی که کمپانی فورد درخواست ساخت دولت برای کارهای دیگر باقی میماند .بنابراین ما نیازمند اصالحات رادیکال در متعادل
کردن بودجه هستیم .متعادلکردنی که منابع را به منظور سرمایهگذاری در مواردی که
قطعه بدهد ،قطعاتش در میشیگان ساخته خواهد شد یا در دهلی؟
آینده رشد اقتصادی را تضمین میکند ،آزاد کند.
چه نباید کرد؟
الگوگیری ،الگوگیری ،الگوگیری :اکنون رقابتی جهانی برای توس��عه اقتصادی در
خب ،راهحل چیس��ت؟ دفاع از سیاستهای حمایتی بی معنی و باالتر از آن مضر
جریان اس��ت .در این رقابت ،آمریکا دائما
اس��ت .بگذریم از اینکه نظرس��نجیها حاکی از
باید از خود بپرس��د کشورهای دیگر چه
آن اس��ت که محبوبیت تج��ارت آزاد ـ حتی در
کارهایی را خوب انجام میدهند و چگونه
میان صاحب��ان حرف تحصیل ک��رده ـ به نحو
میش��ود از آنها الگوب��رداری کرد .برای
ش��گفتآوری سقوط کرده است .اما در فرایندی
مثال نگاه کند و ببیند کش��ورهای دیگر
که در باال توضیح دادم ،تکنولوژی نقش مهمتری
چگونه نرخ مالیات بر شرکتهای سهامی
دارد تا تجارت آزاد .ش��غل ب��رای آمریکاییها از
یا نظام درمانیشان را تعیین میکنند.در
پائین به باال و توس��ط کمپانیه��ا و نه از باال به
بیشتر شاخصها مانند «سهولت در شروع
پائین و به فرمان دولت ایجاد میشود .اما اقداماتی
کس��ب و کار» کارنامه آمریکا خوب است.
را میتوان انجام داد که این فرایند را تسریع کند.
اما در برخی از ش��اخصها مانند «میزان
چند تا از کلیدیترین آنها را در اینجا بررس��ی
دریافت مالیات» در رتبه شصت و یکم قرار
میکنم .تغییر فاز از مصرف به سرمایهگذاری:همه
دارد .قانون مالی��ات در آمریکا یک هیوال
موافقند که بهترین راه برای ایجاد شغل در آمریکا،
کارگران ارزان و تهدید اقتصاد امریکا
است :بزرگ و ناکارآمد .این قانون  16هزار
ایجاد صنایع و ش��رکتهای جدید و نوآوری در
اس�تیون راتنر ـ کس�ی که به بازس�ازی صنایع
صفحه است و پر است از معافیت ،راه فرار
صنای��ع قدیم��ی اس��ت .و این خود ب��ه معنای
خودروسازی در آمریکا کمک مهمی کردـ خاطرهای
و مساعدت به منافع خاص .بر همین سیاق
سرمایهگذاریهای کالن در تحقیقات ،تکنولوژی،
درب�اره راه اندازی یک واح�د صنعتی زیر مجموعه
نشان دهنده فساد عمیق و نهادینه شده
و توس��عه اس��ت .این ضرورت باید س��رلوحه و
جنرال موتورز در میشیگان نقل میکند .قرار شد راه
در قلب فرایند تصمیمگیری هم هست که
اولین اولویت قرار گیرد.بهرغم آنکه شاهد توسعه
بر مبنای آن االن خیلی راحت میتوانید
گسترده پروژههای جدید در دولت اوباما بوده ایم
اندازی این واحد با توافق مدیریت و اتحادیه کارگران
تعدادی از اعضای کنگره را برای تصویب
ام��ا درصدی از  GDPکه به تحقیق و توس��عه
راه اندازی شود .راتنر نقل میکند کهاتحادیه موافقت
قانونی س��اده و جزئی و البته نافع به سود
اختصاص داده شده هنوز به اندازهای که در دهه
ک�رد ۴۰درصد این واح�د را با مزد س�اعتی ۱۴دالر
کمپانیتانبخرید.
 1950اختصاص داده بودند نیس��ت .به نظر من
بس�ازد .مدیریت هم موافقت کرد که روی س�اخت
ام��روز من تع��دادی از تبعههای دائم
مقدار فعلی میبایست دو برابر شود و به میزان 6
این واحد س�رمایهگذاری کند .اما مس�ئلهای وجود
آمریکا را میشناس��م ک��ه در آمریکا کار
درصد برسد .در دهه  ،50آمریکا تنها آزمایشگاه
داشت :با کارگران مکزیکی قیمت تمام شده نیروی
میکنند اما دارند به این فکر میکنند که
دنیا بود .این را میتوان از س��هم عمدهای که در
کار ساعتی  ۷دالر میشد .امروزه کارگران مکزیکی
قید گرین کارتشان را بزنند و به سنگاپور
بودجه جهانی تحقیقات علمی داش��ت فهمید.
بروند .برای هندیهای نس��ل من چنین
امروز همه کش��ورهای جهان وارد میدان ش��ده
به اندازه کارگران آمریکایی کاری هستند .به این فکر
چی��زی غیرقابل تصور ب��ود .گرینکارت
اند .به تازگی کره جنوبی ـ کش��وری تنها با 50
کنید که کار س�اعتی  ۱۴دالر یعنی ساالنه  ۳۵هزار
س��ند ورود به رویای آمریکای��ی بود .اما
که
میلیون نفر جمعیت ـ اعالم کرد برنامهای دارد
دالر درآم�د .و این از درآمد میانگی�ن یک خانواده
برای هندیهای جوان ،اکنون هزاران رویا
 35میلیارد دالر روی منابع انرژی تجدیدشونده
متوسط آمریکایی بسیار کمتر است .این اتفاق من را
بیرون در وجود دارد و هزاران پاس��پورت
سرمایهگذاری کند .ما باید برای توسعه تحقیقات
نسبت به آینده کارگران آمریکایی بسیار نگران کرد.
آماده است.
علم��ی 5 ،درص��د مالی��ات بر ف��روش کاالها را

چاوز چه کرد؟
یک بررسی آیندهنگرانه :چالشهای بازار کار در سال ۹۲چه خواهند بود؟

آیا پوپولیسم چاوزی بدون چاوز تداوم مییابد؟

یان-ورنر موئلر
استاد علوم
سیاسی دانشگاه
پرینستون و
نویسنده کتاب
«هماوردی با
دموکراسی:عقاید
سیاسی در اروپای
قرن بیستم»

چهرههای
پوپولیستیک
ویژگی مهم دارند:
دقیقا بر «افرادی که
به آنها رای دادهاند و
خواهند داد» متمرکز
میشوند و دنبال
رفع نیازهای آنها
هستند .در چنین
شرایطی انگار بقیه
مردم در طبقات دیگر
جامعه اصال وجود
ندارند یا مهم نیستند

نگر
آینده

پی��روزی مناقش��هبرانگیز نیکالس م��ادورو در
انتخابات ریاست جمهوری ونزوئال یک پرسش مهم
را به ذهن متبادر میکند :آیا پوپولیس��م میتواند
بدون حضور ی��ک رهبر کاریزماتیک و مورد توجه
مردم ادامه حیات داش��ته باش��د؟ یا اینکه نهضتی
مانند چاوزیسم بدون هوگو چاوز محکوم به شکست
است؟
از نظر بسیاری از ناظران ،پوپولیسم را نمیتوان
بدون داشتن حلقه واسط بسیار محکم و مستقیم
بی��ن یک رهبر و مردم تصور ک��رد .این رهبر باید
ضد تش��کیالت عمل کند و بیش��ترین ارتباطش
هم با ش��هروندانی در جامعه باشد که ظاهرا مورد
بیاعتنایی احزاب سیاس��ی ق��رار گرفتهاند .البته
واقعی��ت این اس��ت ک��ه درباره چه��ره اصلی این
سیاستها معموال اغراق میشود .اصوال رهبری که
بتواند تصویر اخالق در مقابل سیاست را ارائه بدهد
و خود را مروج آن معرفی کند عمال رایدهندگان
زیادی را نیز جذب خود خواهد کرد .میتوان به این
مساله پرداخت که هوگو چاوز چقدر اصرار داشت
به مردم نش��ان دهد که یکی از خود آنهاست .او در
تمام س��خنرانیهایش به این مساله اشاره میکرد.
اما ش��اید واقعا الزم نباشد که یک رهبر با چهره و
عنوان مش��خص ،چنین حرفهای��ی را بزند .مثال
مردم آمریکا ش��اید ندانند چه کسانی واقعا پشت
 Tea Partyهستند .اما به هر حال از مواضع این
حزب تاثیری پوپولیستی میپذیرند.
هیچگاه نباید چهرههای پوپولیست را زمامدارانی
ناکارآم��د تلقی کرد .بس��یاری از ای��ن چهرهها از
گروهها و احزابی برخاستهاند که سیاست اصلیشان
مخالفت با سیاستهای دیگران بوده است .اما همین
چهرهها یک ویژگی مهم دارند :دقیقا بر «افرادی که
به آنها رای دادهاند و خواهند داد» متمرکز میشوند
و دنبال رفع نیازهای آنها هستند .در چنین شرایطی
انگار بقیه مردم در طبقات دیگر جامعه اصال وجود
ندارند یا مهم نیس��تند .اگر از دید پوپولیس��تی به
قضیه نگاه کنیم ،چنین موضعی کامال منطقی به
نظر میرسد .اگر روی عدهای از مردم سرمایهگذاری
شود ،احتمال تحقق نیازها و اهداف آن گروه بیشتر
از بقی��ه خواهد بود .ای��ن درواقع بیاعتنایی کامل
به پلورالیسم سیاسی اس��ت .خیلی ها می گویند
چاوز مخالفانش را نیروهای شیطانی جلوه میداد.
آنچه چاوز را به چهرهای پوپولیست تبدیل میکرد
عمال همین مساله بود .مشابه این وضع را میتوان
در ایتالیا مش��اهده کرد .ب��پ گریلو که چهرهای
پوپولیست است تمرکز خاصی بر قدرتبخشیدن
به طبقه فرودست ندارد .اما اصرار دارد
که کرس��یهای پارلمان باید به
همحزبیهای خودش برسد؛
چ��ون بقیه اف��راد و احزاب یا
فاسدند و یا عملکرد غیراخالقی
دارند.

شماره نوزدهم  /ارديبهشت1392

من روز یازده سپتامبر سال  2011میالدی در ونزوئال بودم .علت سفرم هم شرکت در
کنفرانس «راه سوم» بود .هوگو چاوز آن موقعها خیلی به راه سوم عالقه داشت .میگفت
یک جور توافق و مصالحه بین سرمایهداری مدل آمریکایی و سوسیالیسم دولتی است .قبل
از او تونی بلر نخستوزیر سابق انگلیس هم نظر مشابهی داشت .خود چاوز با یونیفرم سری
به کنفرانس زد و آنجا کلی از آثار مارکس را به او هدیه دادند .روز قبلش من ناهار در بانک
رابرت مرکزی ونزوئال مهمان بودم و کنار گاستون پارا لوزاردو -معاون رییس بانک -نشسته بودم.
اسکیدلسکی او گفت که مردم ونزوئال فکر میکنند به اصطالح «با یک تکه نان زیر بغلش��ان» متولد
تاریخنگارانگلیسی شدهاند .معنیاش این بود که آنها به حق خودشان در استفاده از درآمدهای نفتی کشور
خیلی اهمیت میدهند .به همین خاطر اس��ت که خیلی هایشان اعتقادی به سختکار
ونویسنده
کردن ندارند .اقتصاددانی به اسم اورالندو اوچوا هم که آنجا بود برایم توضیح داد که بخش
بیوگرافیجان
اعظم اقتصاد ونزوئال بر اساس اجارهدادن و گرفتن پولش میچرخد .در عین حال،الیگارشها
میناردکینز
دارند با هم میجنگند تا کنترل کل درآمدهای نفتی را به دست بیاورند و از طرف دیگر،
پوپولیستها وعده تقسیم کردن همان درآمدها را به مردم میدهند .اما ظاهرا هر دو گروه فقط دارند حق مردم
را میخورند و کسی دنبال این نیست که واقعا کاری برای بهتر شدن وضع مردم انجام بدهد .در یادداشتهای آن
روزم این طور نوشتهام« :اینجا هیچ کس فکر نمیکند چاوز خیلی سر قدرت بماند .اکثر نخبگان فکر میکنند او
قبل از تمامشدن دوران ریاست جمهوریاش از قدرت کنار خواهد رفت .اینها او را آدم خطرناکی نمیدانند .بیشتر
فکر میکنند کسی است که آمده و قرار است برود» .اتفاقی که افتاد خیلی با این نظرات فرق داشت :یک سال بعد،
کودتایی علیه چاوز رخ داد .او توانس��ت از کودتا جان به در ببرد و خود را بر س��ر قدرت نگه دارد .نه تنها آن دوره
ریاست جمهوری را به پایان رساند ،بلکه دوباره و سه باره و چهارباره هم در راس قدرت باقی ماند .اینکه حاال درباره
میراث سیاسی چاوز بحث کنیم ،مثل این است که بخواهیم آن دعواهای ایدئولوژیک در دوران حیات او را دوباره
بررسی کنیم .اما بررسی میراث اقتصادی او راحتتر و سرراستتر است .میتوانیم مستقیم به بررسی نحوه مدیریت
ثروت نفتی ونزوئال در دوران زمامداری چاوز بپردازیم .ونزوئال ذخایر نفتی عظیمی دارد و استراتژی اقتصادی چاوز
هم بر کنترل آن ثروت برای مرتفعکردن مشکالت اجتماعی ونزوئال متکی بوده است .اولین سالهای زمامداری او
بیشتر به تالش برای گرفتن کنترل کامل شرکت نفت دولتی ونزوئال – یعنی  -PDVSAگذشت .چاوز درواقع
شرکت  PDVSAرا ملک شخصی خودش کرد و بسیاری از برنامههای اجتماعی موردنظر او به صورت مستقیم از
این شرکت تامین هزینه میشدند.
ش��رکت  PDVSAکه به ش��دت تهی از نقدینگی شده بود ،چارهای نداشت جز آن که از توسعه پروژههایش
خودداری کند و برنامههای نگهداری تاسیسات را هم محدود کند .این شرایط به تدریج باعث افزایش حوادث در
عرصه بهرهبرداری شد و درنهایت به کاهش تولید نفت انجامید .سیاستهایی که در آن زمان اعمال شدند عمال
باعث کاهش شدید نقش و نفوذ ونزوئال در بازار جهانی نفت شد .البته بخش غیرنفتی ونزوئال در حال رشد بوده
است ،اما هنوز هم نفت بخش اعظم درآمد ارزی کشور را تشکیل میدهد .در یک دهه گدشته ،باالرفتن قیمت نفت
باعث توسعه اقتصادی شده است و استثنایش فقط بحران جهانی مالی سال  2008میالدی بود .اما به هرحال ،افت
و خیز عملکرد نفتی ونزوئال و افزایش واردات مربوط به تاسیسات نفتی ،در کنار رشد شدید هزینههای عمومی باعث
شده که تورم در این کشور در سطح باالیی باشد .نرخ تورم ساالنه ونزوئال در حال حاضر  20درصد است .مجموعه
این عوامل به شدت روی واحد پول ونزوئال -یعنی بولیوار -تاثیر گذاشته است .در اوایل سال  2013میالدی ،دولت
آوردن نرخ برابری پول به میزان  32درصد را مورد توجه قرار بدهد .اوضاع به تدریج بدتر هم شد
مجبور شد پایین
ِ
و چاوز که دسترسی محدودی به بازارهای سرمایه داشت ،برای قرضگرفتن به چین متوسل شد .حاال سوال این
است که ثروت نفت ونزوئال کجا رفت؟ برنامههای اجتماعی مورد نظر چاوز از این پول بهره زیادی گرفتند .معروف
است که چاوز به روستاها سر میزد و برای مردم آنجا چک میکشید .آمار هم نشان میدهند که
او در کمکردن نابرابریهای اجتماعی در دوران زمامداریاش تا حدی موفق ظاهر شد .ضریب
جینی -نش��اندهنده نابرابری درآمد در مقیاس ص��د -در دوران حکومت او از  50به 39
کاهش پیدا کرد .فقر هم در کشور نصف شد.
اما در این میان چه بالیی بر سر راه سوم آمد؟ چاوز زمانی به
قدرت رسید که کمونیسم در دنیا از مد افتاده بود .او ملغمهای
از ضد آمریکاییگری و فعالیت دولتی را در کشورش اجرا کرد و
نتیجهاش هم غریب بود .اما وضع کشور او در کنار قدرتگرفتن
چین در دنیا ظاهرا فضایی برای امتحانکردن تجربههای سیاسی
و اقتصادی عجیب و غریب بود .چاوز جزء افرادی در دنیا بود که
از این فرصت به شدت استفاده کرد.

آینده پوپولیسم
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تحليل و بررسي روندهاي اقتصاد ايران

باشگاهاقتصاد

[ بخشاول :شفافيت و ثبات بازار ارز ]

خطرات شوکدرمانی

چرا باالرفتن نرخ ارز نمیتواند سیاست تجاری آیندهنگرانهای باشد؟

[ بخشاول :شفافيت و ثبات بازار ارز ]
خطراتشوکدرمانی
فرشادمومنی
بیمار در احتضار
حیدرمستخدمینحسینی
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[ بخشدوم :پيامدهاي اجراي قانون هدفمندي يارانهها ]
در دفاع از یارانه تولید
ابراهیمنکو
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[ بخشسوم :چگونگی اجرای اصل ] 44
اجرای قانون ،نیاز به شفاف سازی دارد
جمشیدپژویان
نقشهراهی برای واگذاری
انجمن مديران صنايع
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[ بخشچهارم :تبعات سیاستهای پولی و مالی ]
زور یا مالیات
هوشنگفاخر
نگرانیهایاهالیصنعت
حسینسلیمی
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[ بخشپنجم :تحريمها و تاثيرش بر اقتصاد ايران ]
ِ
جنگ اقتصادی میجنگیم
در میدان
داوود منظور

21

[ بخشششم :بررسي يك صنعت؛ چرم ]
ی بر سر چرم ایرانی
سایه چین 
مقصودبنابیان
مشکل  :همگام نبودن با فناوری روز
رضا رحمانی
صنعتیکهمیمیرد
محمدالهوتی
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[ بخشهفتم :شفافیت و ثبات سیاستهای تجاری ]
تناقضهای بیپایان راه حلهای محدود
غالم محمد زارعی
بازگشتاعتماد
حسینراغفر

فرشاد مومنی
استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی

اگ��ر دولتی صادقان��ه و عالمانه بخواه��د گرایشهای
تولیدمح��ور را در دس��تور کار قرار دهد ،یک��ی از ارکان
کارش بهب��ود فضای کس��بوکار و ایجاد ثبات در فضای
کالن اقتصاد اس��ت.باتوجه به اینکه در تمامی برآوردها و
گزارشهای رسمی سهم هزینههای مربوط به مواد اولیه
و کاالهای واسطهای در ساختار هزینه بنگاههای تولیدی
بال��غ بر  60درصد اس��ت ،بنابراین اگ��ر دولت به صورت
ترجیحی گرایشهای مشوق برای ایجاد بنگاههای تولیدی
ایجاد کند ،اما در عمل با سیاستهای ثباتزدایی خود ،به
ویژه از طریق وارد کردن شوک به نرخ ارز ،فضای بیثباتی
در کالن اقتصاد ایجاد کند و بنگاهها را در معرض کمبود
نقدینگی برای تامین مالی واردات مواد اولیه و واسطهای
قرار بدهد ،این بنگاهها ورشکس��ت میش��وند .کما اینکه

بیمار در احتضار

پاسخ به پرسشهای آيندهنگر درباره نرخ ارز و بیثباتی نظام پولی ـ بانکی

حیدر مستخدمین حسینی
معاون اسبق بانک مرکزی و مدیرعامل سابق
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ه��م در ده��ه  1370و هم در موج اخیر ش��وک درمانی
در مورد قیمتهای حامله��ای انرژی ،بحران نقدینگی
برای تولیدکنندگان ،موجی از ورشکس��تگی را به دنبال
داش��ت.درگزارش مرکز آمار ایران به صراحت اعالم شده
که اش��تغال صنعتی در س��ال  1390حتی در مقایسه با
 1389چیزی حدود  30درصد کاهش پیدا کرده است و
به واسطه همین خصلت ثباتزدایانه شوک درمانی است
که از اس��اس با این سیاست باید مخالف بود .ضمن آنکه
یکی از عارضههای تمایل دولت به سمت این سیاستها،
غفلت از اصالح س��اختاری نهاد مالیاتی اس��ت که از این
ناحیه هم به توسعه بلندمدت کشور ضربههای جدی وارد
میکند.به همین دلیل اساس��ا هر نوع سیاست ثباتزدا
برای تولیدکنندگان به دلیل اثرات مهلک آن مردود است
و این ش��رایط صرفابرای رانتجوهای پرمدعا فرصتهای
طالیی جدید برای رانتجویی فراهم میکند .در حالی که
برای عامه مردم ،تولیدکنندگان و نهاد دولت دشواریها و
چالشها را به شدت افزایش میدهد.
برخالف ادعای نادرس��تی که کل ماجرای شکس��ت
ش��وک درمان��ی را به اجرای بد نس��بت میدهد ،یکی از
انتقادهای کلیدی که از ده��ه  1980تا به امروز در مورد
برنامه شکس��تخورده تعدیل ساختاری مطرح میشود،

موسسه اعتباری توسعه

طی هشت سال اخیر دولت در اقدامی دستوری نرخ
ارز را بنا به دالیل مختلف و به صورت مصنوعی ثابت
نگاه داش�ته بود .اما در اواخر س�ال گذشته عاقبت گسل
ارزی فعال ش�د .چگونه میتوان فعالشدن این گسل را
محدود کرد؟

1

اگر ما نگاهی سیستمی و نظاممند به اقتصاد داشته باشیم
اجزای این سیس��تم باید در تعادل نسبی باشند تا کل نظام
اقتصادی باثبات بماند و در مسیر رشد قرار بگیرد .بزرگترین
مشکل در حوزه اقتصاد کش��ور بهویژه در حوزه تعیین نرخ
ارز به دلیل فقدان همین نگاه سیستمی و نظاممند از سوی
مس��ئوالن اس��ت .چرا که آنان به اقتص��اد نگاهی جزیرهای
دارن��د و اثر تصمیمات خ��ود را تنها بر یک بخش از اقتصاد

میبینند .اگر تركیه به جایگاه كنونی رسید ،وحدت فرماندهی
اقتصاد ،حوزه اقتصادش را مدیریت كرد و پای آن ایس��تاد.
مهاتیر محمد نیز در مالزی ،خود مس��وولیت وحدتبخشی
به اقتصاد را پذیرفت و اكنون شرایط به گونهای است كه این
كشور به یك الگو برای كشورهای آسیایی و مسلمان تبدیل
ش��ده است .اما در کش��ور ما چنین وحدت رویه و گفتاری
وجود ندارد .یکس��ال پیش رییس محترم بانک مرکزی در
گفتگویی تلویزیونی نسبت به ثبات نرخ بر اساس ارز 1226
تومانی تاکید کرد و به مردم و فعالین اقتصادی این اطمینان
را داد که این نرخ تغییری نخواهد کرد .پس از این اما آنچه
اتفاق افتاد رشد شهابگونه قیمت ارز بود .از دیگر مشکالت،
بیتوجهی به جایگاه بانک مرکزی به عنوان تنها مرجع قانونی
مدیریت بازار ارز است و آنچنانکه مشاهده کردیم نهادهای
مختلفی عمال تصمیمات ارزی را از این نهاد اصلی مدیریت
بازار پولی کش��ور خارج کردند .فقدان مدیریت واحد سبب
ش��د تا بازار همانطور که گفته شد اعتماد خود را نسبت به
تصمیمات مسئولین از دست بدهد و دیگر توجهی به گفتهها
و تصمیمات نداش��ته باش��د و از فعالین اقتصادی گرفته تا
ش��هروندان همگی چشمانداز روش��ن و با ثباتی از وضعیت
اقتصادی کشور پیش روی خود نبینند .از دالیل اینکه چرا
نرخ ارز که میبایست هر ساله با توجه به وضعیت اقتصادی

این است که این برنامه مجموعهای از سیاستها را توصیه
میکند ک��ه با یکدیگر تناقض درونی دارن��د .آنها از یک
طرف از طریق سیاس��تهایی مانن��د تضعیف ارزش پول
ملی یا حذف سوبس��یدها به سمت فضای تورمی حرکت
میکردند و از ط��رف دیگر برای مقابله با آثار تورمی این
سیاستها به س��مت آزادسازی واردات کشیده میشوند.
ماجرای آزادسازی واردات اگرچه تاثیر اندکی روی بخشی
از کاالهای قابل مبادله از نظر تاثیرات قیمتی میگذارد ،اما
در عوض بنگاههای تولیدی کشور را با بحران ،ورشکستگی
و ناتوان��ی در ادامه رقابت نابراب��ر با رقبای خارجی روبهرو
میکند و این چیزی است که در اغلب کشورهای در حال
توس��عه اتفاق افتاده اس��ت و اکنون ما در ایران شاهد آن
هستیم.یعنی از یک طرف واردات با هدف بهبود رفاه مصرف
کنندگان در کوتاهمدت در سطوحی صورت میگیرد ،اما
از طرف دیگر این واردات کامال خصلت اشتغالزدایانه دارد
و موجب میش��ود بخش بزرگی از شهروندان شغل خود
را از دس��ت بدهند و افت تولید هم از ناحیه ورشکستگی
این بنگاهها دوباره موج جدید تورمی ایجاد میکند که آثار
تورمزدایانه واردات را یا به کلی از بین میبرد.بنابراین مساله
اساسی این است که دولت در غیاب یک راهبرد دورمدت
و یک رویکرد سیستمی سیاستگذاری اقتصادی که در
آن مولدها بر غیرمولدها مرجح دانسته شوند ،هر سیاستی
اعمال کند ،اگر یک دستاورد موضعی مثبت داشته باشد،
چندین پیامد شکنندگیآور و تشدیدکننده بحرانها را به
دنبال خواهد داشت و این چیزی است که اکنون اقتصاد
ایران با آن دست به گریبان است.

کشور تعیین میشد در دولت اخیر ثابت اعالم شد ،میتواند
دلتنگی و نوستالژی برخی مسئولین برای پول ملی قدرتمند
و با ارزش برابری باال در برابر ارزهای خارجی باش��د! اما این
تصمیم به هیچ وجه با واقعیتهای اقتصادی کشور منطبق
نبود و نتیجه آن همین وضعیت نابسامانی شد که امروز شاهد
آن هستیم..

اگر دولتهای نهم و دهم روال دولتهای پیشین
را ادام�ه میدادن�د هم اکنون ما باید ش�اهد چه
مق�دار کاهش ارزش ری�ال در برابر ارز مرجعی همانند
دالر بودیم؟
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در دفاع از یارانه تولید
نخستین پیامد اجرای فاز دوم
کاهش دوباره قدرت خرید مردم در پی افزایش تورم خواهد بود

ابراهیم نکو
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

در نظر نمایندگان
مجلس پیش از
اجرای مرحله دوم
طرحهدفمندی
یارانههامیبایست
خسارتهایحاصل
از اجرای ناقص فاز
اول جبران شود تا
توان بخش تولید
بازیابی شده و این
بخش روی ثبات به
خودببیند

نگر
آینده

قانون هدفمن��دی یارانهها در جهت اهداف مهمی
تدوین و تصویب ش��ده اس��ت که شاید مهمترین آن
واقعیسازی قیمتهاست .مخصوصا قیمت کاالهایی
مانند انواع س��وخت که تا پیش از این با یارانه گزافی
که بدان اختصاص مییافت با مص��رف بیرویه روبرو
بودند که در نتیجه آن اقتصاد کشور زیانی دو سویه را
متحمل میشد .اما متاسفانه در زمان اجرای این قانون
مسئله مهم افزایش توان خرید مردم در پی آزادسازی
قیمتها به درستی اجرا نشد و به جای هدایت منابع
حاصل از حذف یارانهها به س��وی تولید و اشتغال این
منابع به صورت نقدی به آحاد ملت پرداخت گردید که
در نتیجه آن اعطای سهم بخش تولید عمال غیر ممکن
و حمایت از این بخش بالموضوع شد .بدیهی است که
تمامی تالشهای صورت گرفته از سوی دولت ،مجلس
در تدوین قانون هدفمندی یارانه در جهت پیشرفت و
اعتالی کش��ور با محوریت حمایت از تولید و افزایش
صادرات بوده است اما نحوه اجرای این قانون نه تنها به
تولید کمکی نکرد بلکه ضربات سنگینی را بر این بخش
وارد نمود .همین امر سبب شد تا بسیاری از نمایندگان
مجلس با اجرای س��ریع ف��از دوم هدفمندی یارانهها
مخالفت کنند .چرا که در نظر ما پیش از اجرای مرحله
دوم میبایست خسارتهای حاصل از اجرای ناقص فاز
اول جبران شود تا توان بخش تولید بازیابی شده و این
بخش روی ثبات را ب��ه خود ببیند و حمایتها از آن
رنگ واقعیت بگیرد .مطمئنا این خواسته نمایندگان در
جهت اجرای هر چه بهتر این قانون مترقی اس��ت .ما
اعتقاد داریم که همه باید در جهت اجرای صحیح قانون
هدفمندی یارانهها که هدف آن نجات اقتصاد کشور از
معضالت مزمن است همت مضاعف به خرج دهند.
بنابراین اگر دولت بخواهد فاز دوم را به صورت آنی
و بدون رفع نواقص اجرای فاز اول اجرا کند مشکالت
تازهای گریبانگیر اقتصاد کش��ور و مردم خواهد ش��د.
نخس��تین پیامد این رفتار کاهش دوباره قدرت خرید

مردم در پی افزایش تورم خواهد بود .دیگر بار حمایت
از بخش تولیدی به محاق خواهد رفت که نتیجه آنی
آن تعدیل نیرو از س��وی کارفرمای��ان در پی افزایش
هزینه تولید است .این به معنای باال رفتن نرخ بیکاری،
کاه��ش ارزش صادرات و کاه��ش نرخ تولید ناخالص
ملی خواهد بود که جملگی کشور را در کوتاه مدت و
طوالنی مدت با مشکالت بزرگی روبرو خواهد ساخت.
متاسفانه مشکالت حاصل از اجرای ناقص فاز اول قانون
هدفمندی یارانهها به همین جا ختم نمیشود چرا که
با پرداخت یارانه نقدی به مردم آن هم بدون ضابطه و
برنامه مشخص بخشی از نیروی کار را که میتوانست
در حوزه پایین دس��تی به شکلی موثر حضور داشته
باش��د خود را از زحمت کار بینیاز فرض نمود تا عمال
از چرخه تولید خارج ش��ده به خیل مصرفکنندگان
بپیوندد .البته با برآمدن تبع��ات اجرای ناقص فاز اول
این قشر نیز توان خرید حاصل از دریافت یارانه نقدی
را تا حد زیادی از دس��ت داده است اما همزمان آقای
احمدینژاد رییسجمهور محترم در سفرهای استانی
اخیر با اشاره به فاز دوم هدفمندسازی وعده پرداخت
یارانه  250هزار تومانی به مردم میدهند که مطمئنا
درهای امید تازهای بر روی این قشر که کمتر به تبعات
اقتصادی برخی وعدههای مس��ئولین اش��راف دارند
خواهد گشود .نکته اینجاست که همین فرمایش رئیس
جمهور محترم ماهیانه17000میلیارد تومان نقدینگی
وارد چرخه اقتصادی کش��ور خواهد کرد که در کوتاه
م��دت نیز نمیتوان از تبعات ویرانگ��ر آن بر اقتصاد و
زندگی مردم چشم پوشید .این در حالی است که اگر
با همین محاس��به هر ماه مبلغ یک میلیارد تومان به
ه��ر واحد تولیدی یارانه بخش تولید را پرداخت کنیم
میتوانی��م  17000واح��د تولی��دی را تحت حمایت
قرار داده با کمترین تبعات تورمی توان مالی و قدرت
خرید مردم را در مس��یر افزایش نرخ اشتغال و تولید
باال ببریم.
این به معنای بینیازی اکثر دهکها از دریافت مبلغ
ناچیز یارانه نقدی و تکیه به توان تولید خود است .هر
چند که باید برخی اقشار از حمایتهای دولت همچنان
بهرهمند باشند .بنابراین حمایت صد درصدی از بخش
تولید با حذف یارانهها رونق اقتصادی کشور ،بینیازی به
درآمدهای نفتی ،افزایش درآمد دولت حاصل از دریافت
مالیاتها ،هدفمندسازی زندگی مردم با مشارکت در
تولید و ...را در پی خواهد داشت.

شماره نوزدهم  /ارديبهشت1392

با در نظر گرفتن تفاوت بین تورم انباشته شده در اقتصاد
ما در  8سال اخیر و با توجه به تورمی که از اقتصاد کشورهایی
که ما با آنها مراوده تجاری داریم وارد اقتصاد ما ش��ده است
که البته رقم آن بیش از  4درصد نیست ،ارزش پولی ما باید
تا  90درصد نسبت به سال  1384کاهش مییافت .اما این
اتفاق میبایست همانند گذش��ته طی یک روند تدریجی و
منطقی وارد اقتصاد کشور میشد .اما بر خالف ادامه آن روال
منطقی مجلس هفتم برای آغاز س��ال  1385طرح تثبیت
قیمتها را به تصویب رس��اند که تصمیمی بر خالف تمام
اصول اولیه اقتصادی ب��ود .اما اصلیترین راهکار گذر از این
بحران ارزی ایجاد فرماندهی واحد و متمرکز اقتصادی است.
باید باور کنیم که اقتصاد ما بیمار است و نیاز به مراقبت ویژه
دارد و تنها زمانی میتواند روی پای خود بایس��تد که تحت
مراقبت قرار گرفته بازسازی شود .باید بپذیریم که اقتصاد علم
است و با دستور مدیریت نمیشود .باید باور کنیم که رفتار
سیاسی ما تاثیر مستقیمی بر اقتصاد دارد.

[ بخشدوم :پيامدهاي اجراي قانون هدفمندي يارانهها ]
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تحليل و بررسي روندهاي اقتصاد ايران

باشگاهاقتصاد

[ بخشسوم :چگونگی اجرای اصل ] 44

اجرای قانون ،نیاز به شفافسازی دارد

پاسخ به پرسشهای آیندهنگر درباره مصائب اجرای اصل 44
و واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی از سوی سازمان خصوصیسازی کشور
از زمان ابالغیه اصل  44مقام معظم رهبری تاکنون
دولته�ا به عنوان اصلیتری�ن مجریان اصل قانون
اساس�ی در مواردی به عنوان نخس�تین مانع عمل
کردهان�د .به نظر ش�ما دلی�ل این امر چ�ه میتواند
دهنگرانه این موانع را
باشد؟ اگر بخواهیم با نگاهی آین 
برداریم به اعتقاد شما مشکل در ساختار نظام دولتی
است یا مشکالت در اجرا است؟

یکی از راهکارهایی
که در آینده پس
از اینکه اطمینان
حاصل شد که بخش
خصوصی وجود دارد
که بتواند برای خرید
بنگاههای واگذار شده
اقدام کند این است
که شورای رقابت در
جهت لغو واگذاری
به بخشهایی غیر
از بخش خصوصی
واقعی اقدام کند

نگر
آینده
شماره نوزدهم  /ارديبهشت1392
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ممکن اس��ت قانون اشکاالتی داش��ته باشد .مثال در
طبقهبندی بنگاهها برای واگذاری میبایس��ت در قانون
دقیقا مشخص میش��د که کدام بنگاه اقتصادی باید در
اختیار دولت و تحت مدیریت آن باقی بماند ،کدام بنگاه
باید از سوی دولت تنها نظارت شود و کدامیک باید تمام و
کمال به بخش خصوصی واگذار گردد .متاسفانه در قانون
این نوع طبقهبندی دقیق نیس��ت .به هر حال هر قانونی
پس از تصویب برای اجرای صحیح به نقشه راه نیاز دارد
که بر اساس آن اولویتها مشخص شده باشد .شاید به نظر
برسد که تدوینکنندگان قانون در متن آن خواه ناخواه به
چنین مسئلهای توجه کرده باشند اما مطمئنا یک اصل
قانونی به عنوان یک امر کلی در زمان اجرا برای دستیابی
به اهداف آن ،نیاز به ش��فاف سازی مجریان دارد .همین
عدم ش��فافیت الزم در مورد اجرای اصل  44س��بب شد
که در ابتدای اجرای این قانون دولت دس��ت به واگذاری
بنگاههای اقتصادی بزرگ تح��ت مالکیت خود بزند که
با توجه به س��اختار و ظرفیته��ای اقتصاد ما باعث بروز
اشکاالتی در زمان واگذاریها و پس از آن شد.

در تجربه خصوصیس�ازی برای گذار از مش�کالت
موج�ود بررس�ی تجرب�ه اجرای�ی چ�ه مدله�ا و
کشورهایی میتواند سودمند باشد؟

کشورهای دیگری هستند که همانند ما طی دهههای
اخیر تجربه خصوصی سازی داشتهاند .در این میان دو نوع
از این تجربیات قابل توجه است .نخست تجربه کشورهای
توسعه یافته عمدتا غربی مانند انگلستان ،آلمان و...که در
دهه  1980تصمیم گرفتند برخی بنگاههای اقتصادی که
ت��ا آن زمان در اختیار دولت ب��ود را به بخش خصوصی
واگذار کنند .این در حالی اس��ت که این کش��ورها خود
س��ردمدار اقتصاد بازار هستند و بخش خصوصی در آنها
بس��یار بزرگ و رکن اصلی اقتصاد محس��وب میشود .با
این حال در بخشهایی مانند بخشهای زیربنایی تا آن
زمان دولتها برخی بنگاهها را در اختیار داش��تند که آن
هم طی فرایندی واگذار شد .اما این واگذاریها با اتکا به
بخش خصوصی بسیار توانمند بود ،چون بخش خصوصی
این کشورها آنقدر بزرگ بود که واگذاریهای این چنینی
همانند ریختن یک سطل آب در دریا به راحتی از سوی

جمشید پژویان
رئیس شورای رقابت

بخ��ش خصوصی جذب ش��ود .تجرب��ه دوم اما با تجربه
اول بسیار متفاوت اس��ت .کشورهایی که در آن زمان به
کشورهای بلوک شرق موسوم بودند از اساس فاقد بخش
خصوصی بودند و اقتصاد آنها کامال در اختیار دولت بود.
برای این کشورها اولویت در واگذاریها مسئله نبود چرا
که همانطور که گفته شد بخش خصوصی وجود نداشت.
مس��ئله این کشورها پس از انقالب اقتصادی این بود که
چگون��ه بخش تقاضا میتواند در فقدان بخش خصوصی
این واگذاریها را جذب کند .این کشورها برای غلبه بر این
دشواریها به دنبال راهکارهای مختلفی رفتند .از جمله
تالش برای جذب س��رمایهگذاری خارجی ،ترغیب اتباع
مهاجر برای س��رمایهگذاری در س��رزمین مادری ،جذب
سرمایههای هر چند اندک داخلی و در برخی موارد تقسیم
سهام بنگاههای اقتصادی در میان مردم .این نوع واگذاری با
این امید انجام گرفت که با معامله این سهام در میان مردم
و برقراری مدیریت بورس��ی بزودی سهامداران عمدهای
برای مالکیت بنگاهها ش��کل بگی��رد و بنیانهای بخش
خصوصی نهاده شود .در میان روشهای تجربه شده برای
خصوصیسازی روش تقسیم سهام روش چندان موفقی
نبود .کشورهای بلوک شرق نه توان جذب سرمایه خارجی
را داشتند و نه در داخل کشور سرمایه چندانی در دست
مردم بود که بتوان با تکیه بر آن دست به خصوصیسازی
زد .تجربه کشور ما بینابین تجربه کشورهای بلوک شرق
و کش��ورهای توس��عهیافته قراردارد .ما بخش خصوصی
داشتیم و داریم اما مثال در حوزه صنعت تنها  20درصد
بنگاههای صنعتی در اختیار بخش خصوصی است و 80
درص��د دیگر همچنان در اختیار دول��ت قرار دارد .عمده
واگذاریها نیز در همین بخش صنعتی صورت میگیرد.
البته در بخشهای دیگ��ر مانند خدمات و بانکداری نیز
شاهد حضور بخش خصوصی هستیم اما باید توجه داشت
که تا پیش از این اساسا بانکداری در کشور به صورت کامال
دولتی بوده است .در اینجا مسئله مهم این است که بخش
خصوصی که منابع الزم را در اختیار ندارد چگونه میتواند
ای��ن مقدار از عرضه بنگاههای دولت��ی را جذب کند؟ ما
متاس��فانه برای حل این مس��ئله هیچگونه دوراندیشی،
راهکار و نقشه راهی را طرح نکردهایم و نداشتهایم و کامال
غفلت کر د ایم و همه توجه ما به سمت عرضه بوده است
که چه بنگاههایی را طبقهبن��دی کنیم و چگونه عرضه
کنیم .در این میان فشار مجلس محترم هم تنها این بوده

که در هر سال دولت را موظف به رقم معینی از واگذاریها
کرده است .متاسفانه این که چه کسی و یا وابسته به کدام
بخش (اعم از خصوصی یا دولتی) خریدار این بنگاهها است
مورد توجه نبوده است .در اینجا هم دولت و هم انجیاوها
مانند اتاق بازرگانی ،اصناف و ...موظف بودند که س��رمایه
بخش خصوص��ی را به س��وی واگذاریها هدایت کنند،
برای جذب سرمایه خارجی بسترسازی و تالش کنند تا
ما بتوانیم اصل  44قانون اساسی را به سرانجام برسانیم.
به نظر من ،بخش عم��دهای از عدم موفقیت دولتها در
اجرای تمام و کمال اصل  44به مش��کالتی بر میگردد
که گفته شد .بنا بر همین دالیل هم در دولت نهم و دهم
که روند واگذاریها نسبت به گذشته بسیار شتاب گرفت
نیز نتوانستیم به اهداف پیشبینی شده دست پیدا کنیم.
در ای��ن زمان بخش قابل توجهی از واگذاریها برای رفع
دیون دولت صورت گرفت یا به بخشهایی واگذار شد که
نمیتوانیم آنها را بخش خصوصی واقعی بدانیم.

آی�ا در آینده دول�ت نمیتواند س�ازوکاری را برای
تش�خیص بخش خصوصی واقعی و تایید صالحیت
ش�رکت کنندگان در مزایدهها یا خری�داران عمده
س�هام ش�رکتهای عرضه ش�ده تعیی�ن کند که
مشکالت کنونی به وجود نیاید؟

از دول��ت نمیتوان این همه انتظار داش��ت .در اینجا
باید بخ��ش خصوصی و انجیاوهای وابس��ته به بخش
خصوص��ی هم ب��ه ایفای نق��ش بپردازند .البت��ه دولت
میتواند با هدایت بانکه��ای تحت مالکیت خود آنها را
برای پرداخت تس��هیالت به بخ��ش خصوصی و افزایش
توان آن ترغیب کند .با این حال دولت نباید برای اعطای
تس��هیالت حمایتی به بانک فشار بیاورد .چون نمیتوان
سپردههای مردم را با بخش��نامه و بدون در نظر گرفتن
اقتضائات اقتصادی و مالی در اختیار غیر ( اعم از خصوصی
یا دولتی) گذاشت .بخش خصوصی ما باید از خود تحرک
نشان میداد و دولت تنها به بسترسازی دست مییازید .در
واقع نقشه راهی که قبال بدان پرداختیم باید سمت تقاضا
و س��مت عرضه را توامان در نظر میگرفت .ولی چون ما
سمت تقاضا را به خوبی ندیدیم و بخش خصوصی را برای
جذب بنگاههای واگذاری شده آماده نساخته بودیم بخش
عمدهای از واگذاریها عمال به جای پرداخت دیون دولت
به صندوقهای بازنشستگی ،بیمهها و پیمانکاران بزرگی
مانند قرارگاه خاتم االنبیاء و...انجام شد .بدیهی است که
مدیریت بنگاههای واگذار ش��ده به این بخشها تفاوتی
در ش��یوه مدیریت دولتی حاکم ب��ر آنها ایجاد نمیکند.
در حالی ک��ه هدف از واگذاریه��ا ورود مدیریت بخش
خصوصی به این بنگاهها برای افزایش بهرهوری و کارایی
است .به همین دلیل بس��یاری از این بنگاهها که انتظار
میرفت پس از واگذاری ،هزینههای خود را کاهش دهند

و چاالکتر شوند به همان صورت سابق و در مواردی حتی
فربهتر شدند .ضعف این بنگاهها در زمان افزایش قیمت
حاملهای سوخت مش��خص بود .چون بسیاری از اینها
نتوانستند هزینههای خود را به خوبی مدیریت کنند و تراز
خود را اصالح کنند .اینها همه از عالئم عدم حضور بخش
خصوصی در فقدان منابع الزم است.

نقشهراهی برای واگذاری
نکاتی درباره اجراي قانون اجراي سياستهاي كلي
اصل  44قانون اساسي در بخش صنعت برق
انجمن مديران صنايع

درعینحالیکهیکیازاهدافقانونیشوراجلوگیری
از انحصار و تس�هیل رقابت عنوان شده اما مشاهده
میکنیم ک�ه در واگذاریها نوعی انحصار گرایی رخ
داده اما ش�ورای رقابت واکنشی از خود نشان نداده
است .شورای رقابت با توجه به اختیارات قانونی که
برای آن در نظر گرفته شده چگونه میتواند در تغییر
روند فعلی موثر باشد؟

واگذاريها در
صنعت برق نسبت
به ساير صنايع کمتر
با استفاده از روش
عرضه در بورس
بوده است که اين
مسئله شفافيت در
واگذاريها در اين
صنعت را کاهش
داده است  .الزم
است سهامداري
درهمتنيدهشرکتها
در صنعت برق به
منظور اجراي قانون
اجرايسياستهاي
کلي اصل  44شفاف
شود.

نگر
آینده
شماره نوزدهم  /ارديبهشت1392

متاسفانه شورای رقابت در این روند هیچ جایگاهی
ن��دارد .اما در مورد انحصار؛ ما ب��ا انواع انحصار روبرو
هستیم .یکی از این انواع انحصار در بازار سرمایه است
که در آن یک عدهای یا تشکیالتی و حتی شخصی
میآیند و سرمایه بنگاهی را تصاحب میکنند و عمال
س��هام آن بنگاه عرضه عمومی نمیشود .نوع دیگر
انحصار این است آن بنگاه کاالیی را در بازار به صورت
انحصاری عرض��ه کند .اینها دو بحث کامال متفاوت
اس��ت .ش��ورای رقابت طبق قانون در رابطه با بازار
کاالها حق نظارت دارد .در این مورد که آیا شورا اجازه
نظارت بر بازار سرمایه را دارد یا خیر؟ هنوز اختالف
نظر وجود دارد .من ش��خصا اعتقاد دارم که تفکیک
بازارها به بازارهای جزئی مانند بازار کاالی صنعتی،
کشاورزی و ...درست نیست .چون ما در علم اقتصاد
بازار را در شکلی کلیتر ،بازار کاال و خدمات میدانیم
که شامل بازار سرمایه هم میشود .اما متاسفانه این
مسئله را برخی هنوز نمیپذیرند .همانطور که پیشتر
اشاره شد ش��ورای رقابت در روند خصوصیسازیها
نمیتوان��د دخالت کند .م��ا برای دخال��ت در روند
خصوصیسازی باید در هیئت عامل خصوصیسازی
و هیئ��ت واگ��ذاری دارای حق رای بودیم .ش��ورای
رقابت تنها پس از واگ��ذاری میتواند در جهت لغو
آن اق��دام کند که اتفاقا یک��ی از راهکارهایی که در
آینده پس از اینکه اطمینان حاصل ش��د که بخش
خصوصی وجود دارد که بتواند برای خرید بنگاههای
واگذار ش��ده اقدام کند این است که شورا در جهت
لغو واگ��ذاری به بخشهایی غیر از بخش خصوصی
واقع��ی اقدام کند .در بخشهای��ی از دولت از طریق
مدیریتهای دولتی و وزارتخانههایی که بیش��ترین
بنگاههای اقتصادی را در اختیار دارند مقاومت بسیار
باالیی در رابطه با واگذاریها دیده میشود .اما این به
معنای مقاومت دولت در برابر خصوصیسازی نیست
چرا که بخش��ی دیگر از دولت مصرانه در پی اجرای
اصل  44گام برمی دارد .به همین دلیل شورا زمانی
دس��ت به این مصوبات خواهد زد که از وجود بخش
خصوصی واقعی و توانمند اطمینان حاصل کند وگرنه
اقدام م��ا بیاثر خواهد بود .با این حال انتظار ما این
است که شوای رقابت در زمانی که بخواهد واگذاری
یک بنگاهی را ملغی اعالم کند هم دولت و هم دیگر
قوا و دستگاهها پشتیبان آن باشند.

 -1يکي از اهداف مهم قانون اجراي سياستهاي کلي اصل  44اين بوده که با تغيير مالکيت از دولتي به خصوصي و
گسترش نقش بخش خصوصي در تصميمگيريهاي جمعي در همه صنايع ساختار نهادي توليد در هر صنعت را تغيير
دهد .با اين که از  1387تا انتهاي  1390در صنعت برق حدود  118هزار ميليارد ريال از داراييهاي دولتي واگذارشده
مهمترين تغييري که در اين صنعت محقق شده افزايش سهم بخش خصوصي از توليد برق از  10درصد به بيش از 26
درصد است.
 -2طبق ماده ( )3قانون اجراي سياستهاي کلي اصل  44دولت مکلف است کليه سهام خود در فعاليتهاي گروه يک
(شامل  60شرکت مصوب دولت که اگر هر نيروگاه يک بنگاه در نظر گرفته شود حدود  185بنگاه برآورد ميشود) و نيز
 80درصد سهام خود در فعاليتهاي گروه  2در صنعت برق (شامل  16شرکت برق منطقهاي و  6شرکت ديگر از جمله
شرکتهاي توليد برق هستهاي)را واگذار کند .اطالعات در دسترس نشان ميدهد در از سال  1387تا پايان 1390فقط
 31بنگاه گروه يک از حدود  185بنگاه بهطور کامل واگذارشده و هيچ سهامي از بنگاههاي گروه دو در صنعت برق هنوز
واگذار نشده است.
 -3نکته مهم در گروهبندي ش��رکتهاي صنعت برق توس��ط مصوبه هيئت وزيران ،تعيين تکليف نش��دن شرکت
مادرتخصصي «مديريت توليد ،انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)» و شرکت مادرتخصصي ساتکاپ (از سال 1390
در حال تصفيه) است .درحالي که شرکت توانير نقش کام ً
ال تعيينکنندهاي در سه مرحله اصلي فعاليتهاي صنعت برق و
در امور حاکميتي و تصديگري اين صنعت از طريق شرکتهاي اقماري خود دارد و اکثر شرکتها و سهام دولتي موجود
در صنعت برق متعلق به اين شرکت است .همچنين ،شرکت ساتکاپ با اين که اکثر شرکتهاي زيرمجموعه خود را واگذار
کرده ولي سهامدار  49.99درصد از سهام«شرکت سرمايهگذاري صنايع برق و آب (صبا)» به طور مستقيم و  49.98درصد
سهام اين شرکت به طور غيرمستقيم است و شرکت صبا ( که به ظاهر طبق قانون غيردولتي محسوب ميشود) در بيش
از  137شرکت صنعت آب و برق سهامدار اصلي است .بنابراين ،ساتکاپ نقش غيرقابل انکاري در دولتي بودن (به ظاهر
غيردولتي ولي با سيطره دولتي) دارد و الزم است سريعتر وضعيت اين دو شرکت مشخص شود.
 -4در صنعت برق  39شرکت توزيع برق و  33شرکت مديريت توليد و بهرهبرداري از نيروگاهها به ظاهر غيردولتي
هستند درحالي که فقط  40درصد سهام آنها متعلق به توانير بوده (که برخي واگذارشده) و  60درصد سهام آنها متعلق
به شرکت «شرکت سرمايهگذاري صنايع برق و آب (صبا)» است .بنابراين ،الزم است سهامداري درهمتنيده شرکتها در
صنعت برق به منظور اجراي قانون اجراي سياستهاي کلي اصل  44شفاف شود.
 -5واگذاريها در صنعت برق نسبت به ساير صنايع کمتر با استفاده از روش عرضه در بورس بوده است که اين مسئله
شفافيت در واگذاريها در اين صنعت را کاهش داده است همچنين به حکم ماده ( )20قانون اجراي سياستهاي کلياصل
 44مبني برترجيح روش بورس کمتوجهي شده است.
 -6واگذاريه��اي انج��ام ش��ده در صنعت برق فقط  2درصد به طرح س��هام عدالت ب��وده در حالي که  35کل
واگذاريهاي دولتي به اين طرح بوده است .باتوجه به تداوم مديريت دولت در شرکتهاي واگذارشده به اين طرح ،از
اين لحاظ در صنعت برق بهتر عمل شده است اما چهار شرکتي که در قالب اين طرح واگذار شدهاند بهويژه شرکت
مهم مپنا هنوز در کنترل وزارت نيرو قرار دارند.
 -7در صنعت برق حدود  56درصد واگذاريها بابت ردديون دولتبوده است درحالي که در واگذاري کل سهام دولتي
در همه صنايع  32درصد براي رد ديون دولتي واگذار شده است .لذا در صنعت برق نسبت به کل صنايع کشور ،سهام
بيشتري براي ردديون واگذار شده که با توجه به اين که اکثر اين خريداران در کنترل نهادهاي دولتي و حکومتي هستند
نتيجه نشان ميدهد که در صنعت برق نسبت به ساير صنايع کمتر خصوصيسازي واقعي انجام شده است.
 -8اقداماتي مقدماتي توسط وزارت نيرو با همکاري معاونت منابع انساني رئيسجمهور براي تفكيك وظايف حاکميتي
از شرکتهاي دولتي صنعت برق انجام شده است اما هنوز بسياري از وظايف حاکميتي توسط شرکتهايي مانند توانير،
سابا و سانا و شرکتهاي برق منطقهاي انجام ميشود و با توجه به نقش اين شرکتها در صنعت برق به سادگي اجراي
اين حکم در صنعت برق امکانپذير نيست .درحالي که از الزامات اجراي برنامه خصوصيسازي موفق تفکيک نهادهاي
حاکميتي (مقرراتگذار) از بنگاههاي توليدکننده است.
 -9حمايت از بنگاههاي واگذارشده از نيازهاي بسياري از اين بنگاههاست ولي در قانون به صراحت پيشبيني نشده
است .با اين حال شرکت سرمايهگذاري صنايع آب و برق صبا در گزارش عملکرد خود در سال  1390مواردي را گزارش
کرده است که به خريداران سهام شرکتهايي دولتي تسهيالت مالي اعطا کرده است .الزم است با اصالح قانون زمينه
حمايت بيشتر از خريداران خصوصي سهام دولتي فراهم گردد.
 .10قانون اجراي سياستهاي کلي اصل  ،44همه شرايط تصميمگيري و مالکيتي يک صنعت را تغيير ميدهد و
براي مشاهده اين تغيير نياز به اطالعات و دادههاي آماري متفاوت با گذشته است ولي توليد آمار در کشور هنوز با اين
تغييرات خود را هماهنگ نکرده است.
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باشگاهاقتصاد

[ بخشچهارم :تبعات سیاستهای پولی و مالی ]

زور یا مالیات

الیحه اصالح قانون مالیاتها با یک منطق اقتصادی نوشته نشده
و با این تفکر نوشته شده که فشار میآوریم و مالیات میگیریم

هوشنگ فاخر

چطور ميتوان
توقع داشت در
کشوری که تحریم
شده ،مشکالت مالی
دارد و واحدهای
اقتصادیاش یک به
یک در حال تعطیل
هستند،بخش
خصوصیمالیات
بیشتری نیز پرداخت
کند؟

رییسکمیسیونسرمایهگذاری
و تامین سرمایه اتاق ایران

 -1الیحه اصالح قانون مالیاتهای مس��تقیم،
در یکی از بندهای خود آورده است که بخش شبه
دولتی که فعال مالیات پرداخت نميکنند ،مشمول
پرداخت مالیات هستند .این فکر بسیار درستی است
چون در کشور ما حدود  80درصد از اقتصاد کشور
در دس��ت دولت است .نميشود ما برای  20درصد
اقتصاد غیردولتی قانون مالیاتی بنویسیم و بخش
بزرگ��ی از آن  80درصد اقتصاد دولتی از پرداخت
مالیات معاف باش��ند .اگر از بخشهایی که اکنون
مالیات نميدهند ،مالیات گرفته شود ،شاید بتوان
کمبود درآمد حاصل از نفت را جبران کرد.
 -2معم��وال وقت��ی ک��ه دولت ها ب��ا بحران و
گرفتاری اقتصادی مواجه ميشوند ،در مورد بخش
مردمی یعنی بخ��ش خصوصی و تعاونی ،مقداری
تس��هیالت اضافی نیز قایل ميشوند .مثال مالیات
آنه��ا را کم ميکنن��د یا زمان پرداخ��ت مالیات را

طوالنی ميکنند تا بخ��ش خصوصی راحتتر بتواند
آن بحران را پشت س��ر بگذارد .چطور ميتوان توقع
داشت در کشوری که تحریم شده ،مشکالت مالی دارد
و واحدهای اقتصادیاش یک به یک در حال تعطیل
هستند ،بخش خصوصی مالیات بیشتری نیز پرداخت
کند؟ این مسئله فقط ميتواند باعث تشدید تعطیل
واحدهای تولیدی شود نه این که درآمد بیشتری برای
دولت داشته باشد .در این صورت ،درآمدهای دولت هم
از دو طریق ضایع ميشود یعنی هم درآمدهای مالیاتی
کاهش پیدا ميکند و هم از درآمدهای گمرکی که از
محل واردات مواد اولیه و قطعات یدکی حاصل ميشده،
کاسته ميشود .همچنین ،این مشکل ميتواند تبعات
اجتماعی و سیاسی نیز برای دولت داشته باشد چون
باعث بیکاری بیشتر ميشود و راههای سوءاستفاده از
مشکالت بیکاران هموار ميشود.
 -3دول��ت همیش��ه ب��رای گرفت��ن مالیاتها به
تولیدکننده فش��ار وارد ميآورد .چون تولیدکنندگان
و فع��االن اقتص��ادی ،پرونده و دسترس��یهای مالی
مشخصی نزد دولت دارند ،نميتوانند از زیر بار مالیات
ش��انه خالی کنند و دولت هم ب��رای افزایش مالیات،
همیشه به آنها فشار ميآورد .بنابراین ،یکی از نکتههای
مثبت الیحه اصالح قانون مالیاتهای مس��تقیم این
است که پیشنهاد کرده از نهادهای شبهدولتی مالیات
گرفته شود .اما از سوی دیگر ،با توجه به جرایمی که
در الیحه برای هیات مدیره و مدیرعامل گذاشته شده،

ش��اهد یکی از نکتههای بس��یار منفی این الیحه
هستیم .به طور معمول ،قوه مجریه نباید قوه قضاییه
باشد و تنها ميتوان مجرمان را به قوه قضاییه معرفی
کند تا طبق قانون با آنها رفتار شود.
 -4در الیحه پیشنهادی ،برای مسئله مالی یک
تنبیه تعزیراتی در نظر گرفته ش��د به این صورت
که اگر کس��ی مالیات نپردازد ،مدیرعامل و هیات
مدیره  3تا  24ماه مش��مول مجازات زندان خواهد
بود .این برای اقتصاد کشور بسیار مضر است .فرض
کنید که مدیرعامل یکی از واحدهای بزرگ تولیدی
کش��ور ،طبق این الیحه محکوم به زندان شود .آیا
با دو س��ال زندانی کردن این مدیرعامل ،ش��رایط
اقتصادی آن بنگاه اقتصادی بهتر ميشود یا اساسا
به اقتصاد کشور سودی ميرسد؟ آن واحد تولیدی
ممکن است  5هزار یا  10هزار کارگر داشته باشد.
آیا زندانی ک��ردن مدیرعامل این واحد تولیدی ،به
نفع آن کارگران اس��ت یا این که ممکن اس��ت به
بیکار شدن آنها بینجامد؟ مشکل بزرگتر این است
که اگر این الیحه اجرا شود ،به سختی مدیرعاملی
پیدا خواهد شد که مدیریت واحدهای بزرگ تولید
را بپذی��رد .در واحدهای بزرگ ،کارهای مالیاتی را
کارمن��دان اداری و مالی انجام ميدهند و اش��تباه
س��هوی یا عمدی ی��ک کارمند ،ممکن اس��ت به
زندانی ش��دن مدیرعامل و هیات مدیره بینجامد.
این نشان ميدهد که الیحه اصالح قانون مالیاتها
با یک منطق اقتصادی نوش��ته نشده و با این تفکر
نوشته شده که فشار ميآوریم و مالیات ميگیریم.
در صورتی که این طور نیست و حرکت اقتصاد را با
تدبیر اقتصادی باید حل کرد نه با زور و فشار آوردن.
با سخت کردن قوانین با اجرای این الیحه ،ممکن
اس��ت کسی در مقابل دولت نایستد اما این اختیار
را دارد که برود در خانهاش بنش��یند و برای پرهیز
از دردسرهایی که امکان دارد برایش درست شود،
هیچ مدیریتی را بر عهده نگیرد.

نگرانیهای اهالی صنعت

در باب مخالفتهای بخش خصوصی با الیحه مالیاتهای مستقیم
حسینسلیمی
مشاور امور سرمایهگذاری اتاق بازرگانی ایران

نگر
آینده
شماره نوزدهم  /ارديبهشت1392

20

ایحه اصالح قانون مالیاتهای مستقیم ،درست زمانی مطرح شد که حمایت از صنعت
و س��رمایهگذاری مطرح است .آمار و اطالعات رشد صنعت و شاخصهای اقتصادی به
ما نشان ميدهند که ما متاسفانه در موقعیت خوبی قرار نگرفتهایم .سهم زیادی از پایه
رشد اقتصادی در کشور به صنعت مربوط ميشود و صنعت ضریب بسیار باالیی را باید
در توسعه کشور بازی کند .در این صورت ،هر نوع مالیاتی که بخواهد به طور غیر عادالنه
به صنایع تحمیل شود ،قطعا بر صنایع تاثیر منفی خواهد گذاشت و رشدی اقتصادی
که نتیجهاش صادرات و اجرای برنامههای سند چشمانداز است ،تحقق نخواهد یافت .در
سال جاری ،صنایع سال خوبی از نظر اقتصادی نداشتند و باالترین تورم را شاهد بودند .با
این تورم ،صنایع و تولیدکنندگان هم تحت فشارند و جایز نیست که ما قوانینی را وضع
کنیم که برای صنعت مضر باشد و سرمایهگذاری را کاهش دهد .این مسئله در بسیاری از
کشورهای جهان وجود دارد و آنها نیز تالش ميکنند قوانینی را وضع کنند که در جهت
حمایت از صنایع باشد و برای همین ،بسیاری از معافیتهای مالیاتی را در جهت حمایت
از تولیدکنندگان شاهد هستیم .وزارت اقتصاد و دارایی باید قوانینی را وضع کند که هر

چه بیشتر سرمایهها را جذب کند ولی در الیحه اصالح قانون مالیاتهای مستقیم که
به مجلس ارایه شده ،موادی که حمایتکننده صنایع باشند به چشم نميخورند و حتی
در برخی موارد ،مثل گرفتن  15درصد مالیات از سپردههای بانکی ،در جهت تضعیف
صنایع حرکت ميکنند .تولیدکنندگان به صورت جدی با مالیات گرفتن از س��پردهها
مخالفند چون اگر به سپردههای بانکی مالیات تعلق بگیرد ،بسیاری از مردم حسابهای
خود را از سپردهها خالی خواهند کرد و در این صورت ،دیگر پولی در بانکها وجود نخواهد
داشت که در قالب تسهیالت به صنایع و تولید داخلی ارایه شود .در نگارش قوانین ،نظر
وضعکنندگان قانون باید طوری باشد که تا جایی که ميتوانند قوانین را در جهت جذب
سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی انجام دهند .صنایع و تولیدکنندگان ميتوانند سه
عامل مهم را در کشور بهبود ببخشند .صنایع قادرند که تورم را کاهش دهند و از آن سو،
اشتغال و درآمد سرانه را افزایش دهند .این سه عامل ،در همه کشورهایی که برای رشد
اقتصادی خود تالش ميکنند ،مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی است و آنها ميدانند
که بهترین ابزار برای بهبود این سه شاخص ،توجه و شکوفایی صنایع است.

[ بخشپنجم :تحريمها و تاثيرش بر اقتصاد ايران ]

ِ
جنگ اقتصادی میجنگیم
در میدان
چگونه تهدید تحریم را به فرصت تحریم تبدیل کنیم؟
جمهوری اسلامی ایران از بدو تأسیس تاکنون با
تحریمهای فزایندهای مواجه بوده اس�ت به طوری
که تاکنون نه تنها هیچ یک از تحریمهایی که طی
سه دهه گذشته بر کشورمان تحمیل شده لغو نشده
و حتی کاهش نیافته ،بلکه به مرور بر شدت و ابعاد
آن افزوده شده است .از سال  1384به این سو ابعاد
تحریمها به شکل بیسابقهای تشدید شده است به
طوری که به درستی میتوان درباره آن واژه «جنگ
اقتص�ادی» را به کار برد .جنگ اقتصادی به عنوان
گزینهای برای به زانو در آوردن کشور بدون توسل به
حمله نظامی از طریق ممانعت از دسترسی به منابع
فیزیکی ،مالی و ف�نآوری و ایجاد محدودیتهای
گسترده تجاری و مالی علیه جمهوری اسالمی ایران
در حال انجام اس�ت .بنابراین ،الزم است صیانت از
اقتصاد ملی در مقابل مخاطرات ناشی از تحریمها به
شکلی پویا در دستور کار قرار گیرد:
وابس�تگی ما به نف�ت :براس��اس تحلیلهای

1

2

5

7

وزیراقتصاد

اگر چه معافیتها
وتخفیفات
مالیاتی با اهداف
مختلف از جمله
حمایت از توسعه
مناطق خاص،
برخیفعالیتهای
اقتصادی و یا
حمایت از اقشاری
خاص اعطاء شده،
لیکنبررسیها
حاکی از آن است که
این نوع معافیتها
و مشوقها در
چارچوب اهداف
مطمحنظر،عملکرد
مطلوبینداشتهاند

نگر
آینده
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داوود منظور
معاوناقتصادی

شماره نوزدهم  /ارديبهشت1392

تحریمکنندگان اقتصاد ایران به جهت وابستگی
به نفت به شدت آسیبپذیر است و تشدید تحریمها بر
ابعاد این آسیبپذیری میافزاید.به همین جهت ،پیکان
اصلی تحریمها به سمت بخش نفت و گاز اشاره رفته
است و هدف آن کاهش شدید درآمدهای نفتی ایران
و به تبع آن ایجاد عدم تعادلهای اقتصادی به ویژه در
بازار پول ،بازار ارز ،بودجه دولت و تجارت خارجی است.
از این رو ،اصالح ساختار اقتصاد کشور با هدف کاهش
وابس��تگی بودجه به نفت و تأمین ارز مورد نیاز کشور
از محل صادرات غیرنفتی و به عبارت دیگر جایگزین
کردن صادرات غیرنفتی و درآمدهای مالیاتی به جای
درآمدهای نفتی راهبردی اصولی و مبنایی برای کاهش
آسیبپذیری اقتصاد کشور محسوب میشود.
رقابتپذی�ری کاالی داخلی:ب��رای حمایت
از ص��ادرات غیرنفتی ،باید در بلندمدت قدرت
رقابتپذی��ری و کیفیت تولیدات داخلی در مقایس��ه
ب��ا محصوالت خارج��ی افزایش یابد .ای��ن مهم خود
نیازمندارتباط مؤثر دانش��گاهها ب��ا بنگاههای تولیدی
جه��ت به روز کردن فن��اوری و دان��ش تولید داخل،
بازاریاب��ی و اس��تفاده از فرصتهای بینالمللی جهت
ف��روش محص��والت داخل��ی ،تدوین و اجرای س��ند
راهبردی توس��عه صنعت مبتنی بر نقشه جغرافیایی
و مزیته��ای اقتصادی (ب��ه عنوان مث��ال تمرکز بر
خوشههای صنعتی) و استفاده از فناوریهای با مصرف
انرژی بهینه در تولید است.
تحریم به مثابه فرصت:تحریمهای اقتصادی
در کن��ار تهدیدها و مخاطرات��ی که به همراه
دارد ،فرصتهایی را نیز برای انجام اصالحات اقتصادی
فراهم میآورد .واردات محصوالت زیادی که در گذشته
با ارز ارزان توجیه داش��تند ،اینک با گرانتر شدن نرخ
ارز تقاضای خود را از دست دادهاند .در چنین شرایطی
مدیری��ت واردات به وی��ژه کاه��ش واردات کاالهای

غیرض��روری میتواند به ایجاد تعادل در تراز تجاری و
رونق تولید داخلی منجر ش��ود ،امری که هم اکنون و
در کوتاهمدت نیز جنبههایی از تحقق آن قابل مشاهده
است .به عالوه ،مقابله با قاچاق کاال نیز به عنوان راهکاری
مهم در این ارتباط باید مورد توجه قرار گیرد تا در سایه
آن ش��اهد صیانت از تولید داخل ،افزایش درآمدهای
گمرکی ،استفاده مناس��بتر از منابع محدود ارزی و
محدود ساختن واردات به کاالهای دارای اولویت باشیم.
تحریمهای اقتصادی این فرصت را نیز فراهم میآورد
تا در کنار رونق ص��ادرات غیرنفتی ،با تبدیل نفت به
محصوالت ثانوی و اجتناب از خامفروشی ،ضمن ایجاد
ارزش افزوده باالتر و تأمین نیازهای داخلی ،محصول
نهایی در بازارهای خارجی عرضه شود.
مدیریت ارز یک ضرورت :بازار ارز کش��ور به
عنوان یکی از بخشهایی که مس��تقیماً تحت
تأثیر تحریمهای اقتصادی اس��ت ،بی��ش از هر چیز
نیازمند ثبات و آرامش اس��ت .در این ارتباط ،مدیریت
منابع و مصارف ارز ،باال بردن ریسک معامالت در بازار
غیررس��می ارز ،تطبیق الگوی ارزی با الگوی تجارت
خارجی کشور ،مدیریت تقاضای ارز ،حصول اطمینان و
مدیریتپذیری بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی
به چرخه تجاری کشور و نظارت بر عرضه مستمر ارز در
مرکز مبادالت ارزی از مهمترین راهکارهای ایجاد ثبات
و آرامش در این بازار میتواند باشد.
مالی�ات بهجای نف�ت:در ش��رایط حاضر که
دولت با کاهش قابل توجه عواید نفتی مواجه
میباشد ،اصالح قانون مالیاتهای مستقیم از اهمیت
و جایگاه ویژهای برخوردار میباشد ،ضمن آنکه اتخاذ
سیاستهای مالیاتی مناسب به عنوان بخش الینفک
اصالح نظام مالی ،مستلزم وضع قوانین مالیاتی کارآمد
و به هنگام میباشد.نکته حائز اهمیت دیگر در زمینه
افزایش س��هم مالیاتها در نظ��ام تأمین مالی دولت،
لزوم حذف معافیتها و مشوقهای مالیاتی و گمرکی
غیر کارآمد در قوانین و مقررات مختلف میباشد .اگر
چه معافیتها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی با اهداف
مختلف از جمله حمایت از توسعه مناطق خاص ،برخی

فعالیتهای اقتصادی (نظیر بخش کش��اورزی و سایر
بخشهای تولیدی همچون صنع��ت) و یا حمایت از
اقشاری خاص اعطاء ش��ده است ،لیکن بررسیها در
این خصوص حاکی از آن است که این نوع معافیتها
و مش��وقها نه تنها در چارچ��وب اهداف مطمح نظر،
عملکرد مطلوبی نداش��تهاند ،بلکه خود به چالش��ی
اساسی در وصول مالیات حقه دولت تبدیل گشتهاند.
ل��ذا اکنون فرصتی اس��ت تا معافیته��ای مالیاتی و
گمرکی در قوانین موضوعه مورد بازنگری و تجدید نظر
اساسی قرار گرفته و به تبع آن نسبت به لغو موارد غیر
ضرور اقدام شود.
فروش اموال مازاد دولتی :راهکار دیگر در جهت
کاهش وابستگی بودجه به نفت ،ساماندهی ساختار
اجرایی و اداری فروش اموال مازاد دولتی با بهرهگیری از
ظرفیتهای بالقوه اجرای��ی و بهرهمندی از امکانات بازار
سرمایه و ابزار فرابورس است .بررسیها حاکی از آن است
که وزارتخانه ها ،مؤسسات و شرکتهای دولتی اموال غیر
منقول فراوانی در سطح کشور در اختیار دارند ،به نحوی
ک��ه بخش قابل توجهی از آنها مازاد بر نیاز بوده و مورد
استفاده بهینه قرار نمیگیرند و در برخی موارد مورد تصرف
یا استفاده غیر ضروری نیز قرار دارند ،لذا به نظر میرسد
با شناس��ایی و تعیین تکلیف اموال مذکور با بهرهگیری
از ظرفیتهای بالقوه بازار سرمایه و ابزار فرابورس ،منابع
درآمدی قابل توجهی برای تأمین اعتبارات دستگاههای
اجرایی و بویژه تکمیل طرحهای عمرانی نیمه تمام از این
محل فراهم شود.
کاهش هزینههای عمومی :کاهش وابستگی
بودجه به نفت همچنین مستلزم کاهش اندازه
دولت از طریق کاه��ش تصدیگری دولت به ویژه در
امور اجتماعی شامل بهداشت ،درمان و آموزش است
که بسترهای قانونی آن هم اکنون در قوانین موضوعه به
ویژه قانون برنامه پنجم توسعه و قانون مدیریت خدمات
کشوری فراهم آمده است .به عالوه الزم است واگذاری
مالکیت س��هام شرکتهای دولتی در چارچوب قانون
اجرای سیاس��تهای کلی اصل  44قانون اساس��ی با
جدیت بیشتری پیگیری شود.
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باشگاهاقتصاد

[ بخشششم :بررسي يك صنعت؛ چرم ]

ی بر سر چرم ایرانی
سایه چین 

نگاهی به مشکالت و مصائب صنعتی که به حال خود رها شده است
مقصود بنابیان  /نایب رییس اتحادیه چرم سازان آذربایجان شرقی

کیفیت باالی چرم
تبریز موجب شده
تا در سالهای پیش
حجم قابل توجهی
از تولید چرم و
صنعتچرمسازی
به استان آذربایجان
شرقیاختصاص
یابد اما با همه این
توانمندیها،مساله
حمایت از صنعت
چرمسازی در این
استان به حال خود
رها شده است

آوازه چرم تبریز در ایران آنقدر هس��ت که مساله
برندینگ این محصول را دستکم در داخل کشور حل
کرده باش��د .امروزه اغلب شهروندان ایرانی به اهمیت
و کیفیت محص��والت چرمی اس��تان آذربایجان پی
بردهان��د و لذا اعتمادی مثبت میان متقاضی و بخش
تولید شکل گرفته اس��ت .یک قرن از صنعتی شدن
«چرم» در تبریز میگذرد ولی با این حال عدم حمایت
دولت از این بخش ،صنعت چرمس��ازی را دچار رکود
جدی کرده اس��ت .عدم وج��ود نقدینگی در چرخه
تولید چرم مشکل عمده چرمسازان به شمار میآید،
چرا که بازگشت س��رمایه تولیدکنندگان این بخش
بسیار زمانبر است و این مشکل ،چرمسازان را با عدم
وجود نقدینگی مواجه میکند .از اینها گذشته فرآیند
بازگشت سرمایه در چرمسازی از تهیه مواد اولیه برای
تولید چرم تا فروش و دریافت پول از مشتری بیش از
 ۱۶ماه به طول میانجامد که تولیدکنندگان چرم را تا
حد زیادی دچار انزوای مالی میکند.
 ۴۶درصد از چرم س��ازیهای فعال کش��ور مربوط
به تبریز اس��ت اما این شهر این روزها شاهد کمرنگتر
شدن حضور فعاالن صنعتی در عرصه صنعت چرمسازی
استان آذربایجان شرقی است .کیفیت باالی چرم تبریز

موجب شده تا در س��الهای پیش حجم قابل توجهی
از تولید چرم و صنعت چرمس��ازی به استان آذربایجان
شرقی اختصاص یابد اما با همه این توانمندیها ،مساله
حمایت از صنعت چرمسازی در این استان به حال خود
رها شده و کمترین مشوقها برای ادامه حیات واحدهای
تولیدی ارایه میشود.
وقتی به تجربه حمایت دولت و دیگر نهادهای مسوول
از کارگاههای تولیدی در کشورهای دیگر نظر میافکنیم،
مشخص است که تولیدکننده به دلیل تالش و کوششی
که در امر کارآفرینی و تولید و صادرات محصول بر عهده
دارد ،مورد توجه ویژه مسووالن است و با انواع حمایتها
مواجه اس��ت ،اما در ایران و در تبریز جایی که ما شاهد
حضور فعال صنعتگران چرمسازی کشور هستیم ،قاعده
بازی به کل تغییر میکند و انواع بیتوجهیها نصیب ما
شده است.
از اینها گذش��ته بروز مش��کالتی در زمینه تولید و
فروش چرم ،ادامه حیات این صنعت را در ش��هری که
بزرگترین تولیدکننده چرم کشور و یکی از با کیفیتترین
چرمهای دنیا اس��ت ،دچار تردید کرده است.به همین
خاطر با توجه به نقش تعیین کننده تولیدکنندگان چرم
آذربایجان شرقی در تغذیه چرم کشور و حتی دنیا ،لزوم

حمایت دولت از این صنعت در استان بسیار پررنگتر از
گذشته به چشم میخورد و انتظار دستگیری دولت از
این صنعت پیشینهدار تبریز انتظاری به دور از حوصله
دولت نیست.
اهمیت چرم و صنایع چرمسازی در منطقه آذربایجان
شرقی به حدی بوده که نخستین شهرک صنعتی چرم به
صورت خصوصی در این منطقه در سال  ۱۳۶۲راهاندازی
شد.ماجرا از این قرار بود که چرمسازان آذربایجان شرقی
پس از س��الها تصمیم گرفتند تا در یک محل مناسب
متمرکز ش��وند و این تصمیم باالخره در س��ال ۱۳۶۲
محقق شد و آنها توانستند «چرمشهر» ،نخستین شهرک
خصوصی صنعت چرم را در این استان راهاندازی کنند.
از آن پس دیگر تولیدکنندگان صنعت چرم اس��تان
نیز به این شهرک منتقل شدند .اما این روزها شاهدیم
که پس از گذش��ت ربع قرن از تاس��یس این ش��هرک،
زیرس��اختهای اولی ه مورد نیاز ش��هرکهای صنعتی
در این ش��هرک ایجاد نش��ده اس��ت« .چرمشهر» تبریز
بزرگترین و مهمترین قطب صنعتی چرم کش��ور است
که  ۲۹۰واحد تولیدی در آن فعال اس��ت و  ۱۷۰واحد
از ای��ن تعداد موفق به اخذ پروانه بهرهبرداری با تاییدیه
س��ازمان حفاظت محیط زیست شدهاند .اما با این حال
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نتایج بررسی و مطالعات مجلس نشان دهنده این است
که درباره مش��کالت صنعت چرم مسائلی چون کمبود
نقدینگی و سرمایه در گردش ،فرسودگی ماشینآالت ،به
روز نبودن ماشینآالت ،همگام نبودن با فناوری و پسند
روز بازارهای بینالمللی ،تعرفه اندک واردات چرم ،واقعی
نبودن نرخ ارز ،قاچاق پوست ،صادرات گسترده مواد اولیه،
واردات جنسهای چینی ،هدر شدن پوست حیوانات ذبح
شده در مراسم عید قربان و نبود نیروی متخصص کافی
پیش روی صنعتگران است .همچنین تحقیقات صورت

گرفته در مجلس شورای اسالمی درخصوص معضالت
حوزه چرم و کفش نشان میدهد که مشکل اساسی این
صنعت در کشور عرضه و برندسازی است .پس از بررسی
تطبیقی چندین کش��ور ازجمله ترکیه ،مالزی و کره به
این نتیجه رس��یدیم که عامل پیش��رفت این کشورها
درصنعت چرم و کف��ش حمایت قاطعانه دولتها بوده
است.دولت برای حل مشکالت پیش روی صنعت چرم
باید به تدوین برنامههای راهبردی روی بیاورد و با وجود
قدمت چندین ساله این صنعت در کشور به خصوص در
تبریز انتظار میرود ،دولتمردان نگاهی دلسوزانهتر نسبت
به این صنعت داشته باشند.حفظ و تعالی این صنعت در
گرو همکاریه��ا و همدلیهای دولت و مجلس خواهد
بود و کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسالمی
آمادگ��ی خود را برای احیای این صنعت اعالم میدارد.
همچنین مجلس برای بهبود فضای کسبوکار و حمایت
همه جانبه از تولید ،دولت را موظف کرده در مدت سه
م��اه ،تمامی فرایندهای صنعت را بررس��ی و تکالیف را

موش��کافانه نقد کند .حمایت از تولید و سرمایه ایرانی
اولویت اصلی برنامههای سال جاری است وبا عنایت به
این مهم که صنعت چرم و کفش کشور جزو مزیتهای
ملی ما محسوب میشود ضروری است در جهت تولید
تمام عیار کف��ش ایرانی قدم برداریم .هزینههای باالی
تولید ،عدم گش��ایش اعتبار برای صادرکنندگان ایرانی
در بانکه��ای اروپایی ،کمبود خری��دار ،قطع متناوب
ب��رق در طول هفته ،آالینده نامیدن  3تصفیه خانه در
چرمشهر توسط محیط زیس��ت و دریافت یک درصد
از درآمد فروش چرمس��ازان به عن��وان جریمه ،ظهور
رقبای جدید در حوزه کش��ورهایی که مشتری جنس
م��ا بودهاند از دیگر چالشه��ای پیش روی صنعتگران
چرم کش��ور است .مجلس تمام تالش خود را معطوف
کرده تا بتواند ابتدا مطالعه دقیقی در زمینه مش��کالت
صنعتگران چرم کش��ور انج��ام داده و در مرحله بعدی
نیز راهکاری مناس��بی برای خروج از مشکالت را پیش
روی مسووالن و تصمیمگیران صنعت قرار دهد .از میان

واحدهای فعال چرمسازی در چرمشهر تبریز تنها با ۳۰
درصد ظرفیت خود کار میکنند که این مس��اله نشان
دهنده کاهش سطح تولید و افول صنعت است.
در حالیکه صادرات چ��رم و فرآوردههای مربوطه از
تبریز در س��ال  ۸۵بالغ بر  ۱۴میلی��ون دالر بود اما این
رقم در س��ال  ۸۷به  ۹میلی��ون دالر کاهش یافته و در
هیچکدام از برنامههای مسووالن این مسئله دیده نشده
است .از سوی دیگر فرسودگی تجهیزات مورد استفاده در
خطوط تولید واحدهای چرمسازی تبریز و پایین بودن
ظرفیت تولید از دیگر عوامل موثر در بروز شرایط بحرانی
کنونی اس��ت .همچنین فناوری برخی از ماشینآالت
و تجهیزاتی که اکنون در واحدهای چرمس��ازی تبریز
استفاده میش��ود متعلق به س��الها قبل است .عالوه
برمش��کل فروش محصول توسط چرمسازان ،مشکالت
موجود در این شهرک نیزمانع فعالیت بدون دغدغه است.
چرمسازان تبریز از  ۲۵سال پیش تاکنون تنها با امکاناتی
که خود در این ش��هرک ایجاد کردند فعالیت داشته و
تا امروز دس��تگاههای دولت��ی هیچگونه حمایتی از این
صنعت و شهرک مزبور به عمل نیاوردهاند .چرمشهر در
این مدت از امکانات زیرساختی الزم برای رفع نیازهای
اولی��ه خود مثل آب و برق بی نصی��ب بوده و کمترین
امکانات قابل اس��تفاده نیز با س�لام و صلوات در اختیار
واحدها قرار میگیرد.
ب��ا وجود اینکه هنوز هم صنع��ت چرم تبریز تالش
دارد تا بر مشکالت پیشروی صنعت فائق آید ،اما ورود
کاالهای نامرغوب از کشورهای مختلف به ویژه از چین
موجب ش��ده تا صنعت چرم محک��وم به مرگ اجباری
ش��ود .در همین میان عدم دخال��ت دولت در وضعیت
این صنعت میتواند خسارت جبران ناپذیری برای آینده
صنعت چرمسازی کشور به بار آورد.

پاسخ به پرسشهای آیندهنگر:
ارزآوری صنعت چرم از دید مسووالن مغفول مانده است

محمد الهوتی
نائب رییس کنفدراسیون صادرات ایران

1

صنعت چرم ایران در مقایس�ه با دیگر کشورها در
چه جایگاهی قرار دارد و مطابق روندهای آینده این
جایگاه چه تغییری پیدا خواهد کرد؟

2

وضعیت زیرس�اختها در حوزه صنای�ع چرم چه

هزینههای س��رمایهگذاری و تولید زیرس��اختهای
مناسب و نیازمند بودن صنعت چرم به شرکای اقتصادی
و تجاری در شرایط تحریمهای فعلی دو مشکل در ارتقای
زیرساختهاست .همچنین وضعیت تولید چرم در آمریکا
و انگلیس به دلیل هزینهبر بودن به سمتی رفته که این
کش��ورها سرمایهگذاری را به سمت هندوستان ،چین و
پاکس��تان منتقل کردهاند و همین مساله توانسته بازار
خوب��ی برای تولید چرم در این کش��ورها به وجود آورد.
وقتی اتحادیه اروپا به کشور ایتالیا اعالم کرد که به دلیل
آلودگیهای زیست محیطی باید خط تولید چرم در اروپا
متوقف شود ،این مساله فرصت مناسبی برای ایران بود
تا بتوان��د در همکاری با طرف ایتالیایی تجربه همکاری
ب��ا ترکیه و پاکس��تان را تکرار کند ام��ا این امر محقق
نش��د .دلیلاش هم این بود که وقتی کشوری در شرایط
تحریم ق��رار گرفته هرگونه انتقال پول و دس��تگاههای
تولیدی شامل روند فرسایندهای از ممنوعیتها میشود
و ب��ه همین خاطر کش��ورها نیز چن��دان تمایلی برای
همکاریهای متقابل از خود نش��ان نمیدهند .به دلیل
نبود مواد اولیه در بازار که به خاطر کاهش کش��تار دام
ایجاد شده است ،واحدهای تولیدی چرم با کمبود مواد
اولیه روبهرو هستند که در صورت ادامه روند موجود ،بازار
چ��رم در ایران به زودی رونق خود را از دس��ت میدهد.
در س��ال 85ما پیشنهاد منطقه آزاد اقتصادی چرم را به
وزارت صنایع دادیم و مصوبه دولت را گرفتیم اما متاسفانه
مصوبه این پروژه همچنان عملیاتی نش��ده و به همین
خاطر فرصت سرمایهگذاری ایتالیاییها را در این بازار از
دس��ت دادیم .در منطقه «چرمشهر ورامین»  120واحد
تولیدی مش��غول به کارند و از ای��ن  120واحد هم 60
واحد آن مش��غول تولید ساالمبور هستند و  4تایی هم
تعطیلاند و کمتر از بیست واحد آن به تولید چرم سبک
مشغولاند .در هر کدام از این کارگاههای تولیدی هم سی
کارگر مشغول به کار است که امیدوارم وضعیت به سمتی
نرود که همین اشتغال کوچک به وجود آمده هم تهدید
ش��ود .همچنین باید اشاره کرد که باالتر از کشور ایتالیا
در صنع��ت چرم دنیا وجود ندارد ،این کش��ور از تجربه
س��رمایهگذاری در کشورهای همسایه استفاده میکند.
تجربه همکاری ترکیه و ایتالیا نمونه قابل توجهی است،
ایتالیا تکنولوژی را به شکل ارزان و نسیهای به ترکیه آورده
و هزینه دس��تگاههای فنی هم پس از فروش کاالها و از
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چرم ایران جزو سه کشور برتر جهان از نظر کیفیت و
کمیت است و به دلیل ویژگیهای منحصر به فرد چرم
سبک ایران حتی میتوان ادعا کرد که ایران رتبه نخست
کیفیت چرم جهان را به خود اختصاص داده است .اما طی
سالیان گذشته این صنعت آن طور که شایسته بود مورد
حمایت قرار نگرفت و بخشهای تولیدی این صنعت که
پیش از انقالب بر پا شده بود هم رفته رفته از صنعت چرم
کشور محو شود .تخصص و سرمایهگذاری صنعت چرم
ایران پیش از انقالب بیشتر بر چرم سنگین متمرکز بود
و بعد از انقالب خوشبختانه اهمیت سرمایهگذاری بخش
خصوصی در حوزه چرم سبک مشخص شد .کارخانهها
و روند تجاری تولید چرم سنگین بسیار هزینهبر بوده و
ما تنها نیم درصد از کل منابع پوس��ت سنگین جهان را
در اختیار داریم اما در مقایسه با آن نزدیک به  5.5درصد
از کل منابع پوست س��بک جهان در ایران وجود دارد و
همین موضوع فرصت مناسبی برای سرمایهگذاری چرم
در کشور به وجود آورده است .همانطور که اشاره کردم،
سرمایهگذاری پیش از انقالب بر چرم سنگین متمرکز بود
و بیش از  95درصد از بازار هدف این نوع از چرم در داخل
کشور وجود داشت و به همین خاطر فعاالن اقتصادی در
بخش چرم س��نگین چندان تمایلی به حوزه صادرات از
خود نش��ان نمیدادند .اما در چرم سبک به دلیل اشباع
بازار داخلی خوشبختانه این روزها نگاه مبتنی بر صادرات
با وجود همه دشواریهای پیشرو در دستورکار است و
خوشبختانه ما از سهم دویست میلیون دالری صادرات
برخوردار هستیم که با وجود ممنوع شدن صادرات وتبلو
و ساالمبو و اطالق غیرکارشناسی ماده خام به این مواد
هنوز هم در بخش صادرات حرفهایی برای گفتن داریم
اما بدون تردید محدودیتها باعث به خطر افتادن اشتغال
در این حوزه میش��ود .اما نکته دیگری که در مورد چرم
سبک باید به آن اشاره شود اینکه ما در کارخانههای تولید
چرم سبک به مرحله ( )finishو پایانی نمیرسیم بلکه
چرم نیمه آماده را به کش��ورهای مقصد از جمله ترکیه
صادر میکنیم و در آنجا دیگر پردازشها روی چرم انجام
میشود.

آین�دهای را پی�ش روی ای�ن صنعت در ای�ران در
مقایسه با دیگر کشورها قرار خواهد داد؟
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راهکارهای پیشنهادی میتوان به اعمال تعرفه صادراتی،
نوسازی و مدرنسازی ماشینآالت ،تشکیل کالسهایی
جهت باال بردن سطح آگاهی و توانمندیهای شاغالن
در این صنعت ،نظم بخش��ی به صادرات و واردات چرم
و مواد مورد نیاز آن و ایجاد تعرفه مناس��ب که به زیان
تولیدکننده داخلی نباشد ،حمایت از تولیدکننده از نظر
ریالی توس��ط دولت و بانکها با حداقل کارمزد ،ایجاد
مراکز تحقیق و توسعه در پیدا کردن روشهای جدید
برای ارتقاء کیفیت ،ایجاد آزمایشگاه در چرمشهر برای
تست چرمهای تمام ش��ده ،آوردن شرکتهای بزرگ
شیمیایی و استفاده از تجربیات آنها ،استفاده از مدیران
کارآمد در زمینه تولید و بازرگانی ،به حداقل رس��اندن
واردات کاالی نامرغوب ،تولید همگام با مد و پسند روز
بازار دنیا و گرفتن نشان استاندارد اشاره کرد .هر کدام از
این راهکارها میتواند از سوی بخش دولتی سیاستگذار
مورد توجه قرار گرفته و برای عملیاتی ش��دن در قالب
طرحهای حمایتی مطرح شود.
این پیش��نهادهای آیندهنگرانه تنها س��رفصلهای
مختصری اس��ت ک��ه میتواند ابعاد دیگ��ری را نیز به
آن اضافه کرد ،ابعادی که از س��وی تالش��گران بخش
خصوصی در صنع��ت چرم به دنبال س��الها تالش و
کوش��ش در این حوزه به دس��ت آمده و نباید از چشم
مسووالن دور بماند.

صنعتی که میمیرد
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تحليل و بررسي روندهاي اقتصاد ايران

باشگاهاقتصاد

درآمد تولید خطوط صنعت چرم در ترکیه عاید میشود.
یعنی سرمایهگذاری ارزان ،ورود تکنولوژی و تولید بهینه.
در صنعت چرم به دلیل رنگبندی ،مدلینگ کاال و رقابت
با کش��ورهای صاحب مد باید مدام مس��اله تولید نهایی
محصول تابع استانداردهای جهانی باشد.

تناقضهای بیپایان
راهحلهای محدود

3

چرا ایران به سمت تولید و صادرات گستردهتر چرم
ساختهشدهنمیرود؟

با وجود مزیت مش��خص صادرات محصوالت نهایی
شده ،کماکان صادرات چرم نیمه ساخته از ایران به ترکیه
دنبال میشود ،دلیلاش هم به وضعیت کارخانههای چرم
نیمه تمام در ایران باز میگردد و لزوم سرمایهگذاری برای
توس��عه روند تولید که در تمام این سالها اتفاق نیفتاده
است .متاس��فانه در این چند دهه دولتها به دنبال این
نبودند که مشکالت پیشروی بخش صنعت را برطرف
کنند و حمایتهای الزم را انجام ندادند .به همین خاطر
مع��دود کارخانههای ( )finishما بع��د از انقالب از کار
ایستاد و به تعداد کارخانههای نهایی شده تولید هم آماری
اضافه نش��د .نمونه اش هم این اس��ت که دیگر در هیچ
کجای شهر نمیتوان از نمایندگیهای کفش «بال» نشانی
یافت ،کارخانهای که سالها در تولید کفش سبک بزی
تبحر داشت .حتی دیگر به سختی میتوان کفش «ملی»
را هم دید ،تنها ده درصد از مغازههای فروش کفش ملی
در سطح کش��ور باقی مانده و بقیه هم تبدیل به مراکز
تجاری و مسکونی شده است .خزر خز ،چرم مغان ،مشهد
و دیگر واحدهای تولیدی نیز که تا خط نهایی تولید ایجاد
شده و توسعه داده شده بود هم مصادره شد و با واگذاری
به بخشهای دولتی از سوددهی افتاد.

صنعت چرم در
حاشیهصنعت
نساجی قرار گرفته
و نساجی هم به
دلیلاشتغالزایی
همه حمایتها را
به سمت خود جذب
کرده و چرم کشور با
4
بیتوجهی از سوی
اینکه صنعت چرم زیر مجموعه صنعت نساجی قرار
مسووالن مواجه
گرفته اس�ت چه ظرفیتهای�ی را برای این صنعت
است ،درواقع صنعت ایجاد کرده یا از آن گرفته است؟
نساجی بر چرم
این اتفاق از همه بدتر اس��ت؛ چراکه صنعت چرم در
کشور سایه افکنده حاشیه صنعت نساجی قرار گرفته و نساجی هم به دلیل
اشتغالزایی همه حمایتها را به سمت خود جذب کرده
است.

نگر
آینده
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[ بخشهفتم :شفافیت و ثبات سیاستهای تجاری ]

و چرم کشور با بیتوجهی از سوی مسووالن مواجه است،
درواقع صنعت نس��اجی بر چرم کشور سایه افکنده و تا
زمانی که تفکیک مدیریتی صورت نگیرد و صنعت چرم
به عنوان واحد تولیدی مس��تقل دیده نش��ود ،این روند
کم��اکان ادامه خواهد یافت .بخ��ش خصوصی صنعت
چرم تا به اینجای کار تمام توانش را به کار برده و نتیجه
درس��ت همین چیزی اس��ت که با اع��داد و ارقام برای
مدیران مشخص اس��ت .اما باید دید سهم حمایتهای
دولتی از چرم چه میزان بوده و چه راهکارهای حمایتی
پیش روی ما قرار گرفته است .شاید به همین خاطر بوده
که طی  15س��ال اخیر در کش��ور تنها یکی دو واحد به
مرحل��ه نهایی تولید و پردازش محصوالت تولیدی خود
رسیدهاند ،که البته همینها هم «برند» داخلی شدهاند و
مزیت صادراتی ندارند .مسووالن ما به جای آسیبشناسی
و پیدا کردن ریشه مشکل و یافتن دالیل عقب افتادگی
محصول ،با مطرح کردن ایده خام فروشی و وضع عوارض
برای صادرات مش��کالت تولید وصادرات چرم سبک در
کشور را دشوار کردهاند.

پاسخ به پرسشهای آیندهنگر:شفافیت و ثبات سیاستهای تجاری؛
بررسی موردی صنعتخودروسازی

غالم محمد زارعی
نمایندهکمیسیوناقتصادیمجلس

از اواخ�ر ده�ه  1330که نخس�تین خ�ودرو در ایران مونتاژ ش�د تاکنون صنعت خودروی کش�ور یکی از
بالتکلیفتری�ن و بینظمترین صنایع بوده اس�ت .تولید هر نوع چهارچرخهای ب�ه عنوان اتومبیل ،مونتاژ
همزمان چند برند خارجی در یک شرکت خودروساز ،دههها تولید خودروهای با تکنولوژی کهنه و فراموش
شده و ناایمن ،انعقاد قراردادهای مکتوم یکطرفه با برندهای نه چندان معتبر خارجی و فقدان برنامهریزی از
جمله مهمترین معضالت این بخش صنعتی است .با این وجود ،با توجه به تقاضای باالی خودرو در کشور و
حمایت بیدریغ دولت با ممنوعیت واردات خودروی خارجی و یا تعیین باالترین تعرفههای واردات خودرو
در جهان طی دو دهه اخیر این صنعت به یکی از پایههای اصلی اقتصاد کشور بویژه در حوزه اشتغال تبدیل
شده است .اما در مقابل خودروهای ناامن و پرمصرف با تهدید جان و مال شهروندان و هدر رفت میلیونها
لیتر سوخت باارزش بوسیله پیشرانههای با تکنولوژی کهنه با تحمیل هزینههای گزاف بر ملت و دولت سبب
شده تا این صنعت عقب مانده اقتصاد کشور را در فقدان آلترناتیوی موثر برای تامین اشتغال عمال به گروگان
بگیرد .در آخرین حاشیههای این صنعت ،افزایش دوبرابری و ناگهانی قیمت خودرو به بهانه افزایش قیمت ارز
و تحریمها سبب شد تا جو روانی بازاری که خود رنگ آشفتگی داشت متالطم شود و مصرف کننده واقعی
خود را در دام دالالنی ببیند که به اذعان برخی از خودروسازان ،خط میگرفتند .در این میان ،مراجع نظارتی
و دولت هر چه توانستند انجام دادند تا عاقبت مشخص شود در نظر خودرو سازان هر خودرو «کیلویی چند؟»
تا شاید در توافقی فوری اعتدال را به این بازار آشفته برگردانند اما به نظر میرسد خودروسازان را در پناه
انحصار خیال تولید به سبک جهانی نیست که نیست و آنها مردم و مسئوالن را در برابر خود عاجزتر از آن
میبینند که بخواهند قاعده بازی را به نفع آنان تغییر دهند .غالم محمد زارعی عضو کمیسیون صنایع و
معادن مجلس که در مباحثات اخیر در رابطه با تعیین قیمت خودرو حضوری مستقیم داشته به پرسشهای
آیندهنگر در رابطه با وضعیت کنونی و آینده صنعت خودرو پاسخ داده است.

بازگشت اعتماد

نسبت ما با ثبات و تولید
در تجارت چگونه است؟

حسین راغفر
استاداقتصاددانشگاهعالمهطباطبایی

در سالهای اخیر بنیانهای تولید به شدت تخریب
شده و از سوی دیگر به اعتماد و ثبات اقتصادی و مالی
تولیدکنندگان آسیب جدی وارد شده است و متاسفانه
این میراث در زمانی به دولت بعدی انتقال مییابد که
کش��ور با تحریمهای صورت گرفته در تامین منابع از
طریق فروش نف��ت و گاز و ...با محدودیتهای جدی
روبرو است .مجموعه این مسائل از هم اکنون چشمانداز
دشواری را پیش روی دولت یازدهم قرار میدهد.
درعینحال نباید فراموش کرد که دولت فعلی عالوه
بر کس��ری بودجه هنگفت رقمی قریب به  120هزار
میلیارد ریال به پیمانکاران بخش خصوصی بدهکار است
که عدم پرداخت آن بخش خصوصی را با چالشهای
بزرگی روبرو کرده و به نظر میرسد پرداخت آن نیز بر
دوش دولت بعدی خواهد بود .البته این بدهیها تنها
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بیش از دو دهه حمایت بیدریغ از صنعت خودرو و
نتیجه حاصل از آن به اذعان برخی از کارشناس�ان
صنعت�ی را به ب�ار آورده که با نخس�تین تالطم در
بازار حتی قادر نیست در فضای انحصاری به حیات
خ�ود ادامه دهد .در ای�ن حال آیا میتوان با نگاه به
این سابقه ،حمایت از صنعت خودرو را امری مثبت
دانست؟

از متولیان این صنعت انتظار رفتار معقول و انعطاف
در برابر خواستههای مسئوالن و مصرفکنندگان را
داشت؟

به گرانی و غیرواقعیبودن
قیمت کنونی آن دارند اما
خودروس��ازان با اصرار بر
این قیمتهای گزاف حاضر
به عقب نش��ینی از موضع خود
نیستن .د

صنعت خودرو یکی از مهمترین بخشهای صنعت
کش��ور اس��ت که بخش بزرگی از فضای اشتغال کشور
را نی��ز در اختیار خود دارد .طبیعی اس��ت که با چنین
مختصاتی و با توجه به سیاستهای اصولی نظام مقدس
جمه��وری اس�لامی و بویژه رهنموده��ای مقام معظم
رهب��ری همانند «تولید ملی ،حمایت از کار و س��رمایه
ایرانی» قطعا باید از این صنعت حمایت ش��ود .اما این
حمایت باید از س��وی متولیان و مدیران صنعت خودرو
به مثابه فرصتی برای پیش��رفت کشور و خدمترسانی
به مردم در نظر گرفته ش��ود نه به عنوان فرصتی برای
کس��ب سود و درآمد بیشتر در فقدان رقابت .به معنای
دیگر ما یک رس��الت ملی داریم که بر اساس آن باید از
تولید و س��رمایه داخلی تا آنجا که ممکن است حمایت
کنیم در مقابل صنعتگران و تولیدکنندگان نیز موظفند
کاالی با کیفیت و اس��تاندارد باال و قیمت مناسب را به
دست مصرفکننده برسانند .این در حقیقت یک ارتباط
دو جانبه حمایتی است که همه از آن متنفع شده منافع
ملی تامین میشود .اما اگر این ارتباط یک جانبه و یک
سویه باشد آنطور که خودروسازان در تمام این سالها از
بخشهای مختلف از قوه مقننه و دولت گرفته تا بانکها
و ...مطالبه داشته باش��ند و در مقابل رسالت خود را به
فراموشی بس��پارند نمیتوان از آن انتظار برآورده شدن
منافع ملت را داش��ت .متاس��فانه خودروسازان ما توجه
چندانی به مقوله کیفیت و حتی قیمت منصفانه ندارند
و تنها به بورس بازی ،حاشیه سازی و نگاه جاری به این
صنعت مهم میپردازند.

خودروسازان ما به این دلیل که بازاری تضمین شده
دارند نیازی هم به تغییر رویه خود نمیبینند .درعینحال
اشتغال وابسته به این صنعت مسئوالن را از بیم تبعات
اف��ول آن به ادامه حمایت بیدریغ واداش��ته اس��ت .اما
خودروسازان ما این ضرورت حمایت برای حفظ صنعت
و اشتغال را یک حاشیه امن و فرصتی برای سود بیشتر
تصور کردهاند .طبیعی است در این شرایط کیفیت خودرو
تولید داخل با خودرو وارداتی فاصله زیادی داشته باشد و
مصرفکننده هم مجبور به پرداخت قیمت گزافی برای
آن باش��د .این در حالی است که خودروسازان به خوبی
میدانند که اگر تعرف��ه واردات خودرو کاهش یابد و یا
صفر شود برای تولیدات خود مشتری چندانی در همین
بازاری که سالها بر آن سلطه داشتهاند نخواهند داشت.
بر این اساس متولیان این صنعت باید متوجه باشند که
حمایت نظام ،مس��ئوالن و بویژه مجلس از این صنعت
امری بدیهی اس��ت اما در مقابل آنها نیز برای ش��نیدن
سخن مس��ئوالن باید گوشی شنوا داش��ته باشند و در
زمان تصمیمگیری رفتاری منطقی از خود نشان داده به
دستیابی به قیمت مناسب و معقول کمک کنند نه اینکه
همواره با یکدندگی و ایستادن بر مواضع خود و توجیهات
واهی سعی بر به کرسی نشاندن سخن خود داشته باشند.
نمیتوان تاثیر تحریمها را در قیمت خودرو کتمان کرد
ام��ا نمیتوان با این توجیه قیمت خودرو را به دو برابر و
حتی بیشتر افزایش داد ،امری که متاسفانه خودروسازان
در پی آن هستند .متاسفانه خودروسازان ما هنوز تکلیف
این صنعت را روش��ن نکردهاند که آیا عاقبت ما مونتاژ
کار باقی ماندهایم یا تولیدکننده محسوب میشویم؟ هر
زمان که الزم است خود را تولیدکننده معرفی میکنند
و زمانی چون امروز با اش��اره به تحریمها یکی از دالیل
تقاضای افزایش قیمت از سوی خود را دشواری واردات
قطعات خودرو برای تولید عنوان میکنند .این مونتاژ کار
است که باید برای ادامه روند تولید دست به دامان خارج
از کش��ور باشد و گرنه مدعی تولید میبایست نیازهای
خ��ود را خود تامین کند .این تناقض مهمی اس��ت که
خودروس��ازان باید در جهت رف��ع آن در مقابل مردم و
مسئولین پاسخگو باشند .در چند ماه اخیر نیز در حالی
که تمامی مراجع ذی مدخل در حوزه خودرو اعتقادی

به��ره گی��ری از نظارت ش��ورای رقاب��ت یکی از
مکانیزمهای عملی اس��ت .دخالت و نظارت س��ازمان
تعزیرات حکومت��ی در حوزه قیمتها نی��ز میتواند
عاملی برای تمکین خودروس��ازان محسوب شود .در
کنار اینها تحقیق و تفحص مجلس شورای اسالمی به
عنوان نهاد اصلی قانونگذاری و نظارت در کشور یکی
از بهترین روشها برای ایجاد فضایی اس��ت که در آن
حقوق ملت و البته تولیدکنندگان تامین و از اجحاف به
هر دو جلوگیری شود .اما ادامه شرایط موجود بیش از
همه صنعت خودرو را متضرر خواهد کرد و این بخش
صنعتی مهم باید هر چه سریع تر خود را از بالتکلیفی
که بدان دچار است رها کند .فراموش نکنیم که اگرچه
شرایط رقابتی مطمئنا بهترین روش است اما این روش
در اقتصادی قدرتمند و با ثبات قابل اجراس��ت .اما در
ش��رایط کنونی اقتصاد ما بهرهگیری از این روش تنها
ش��وکی بر پیکره صنعت و اشتغال خواهد بود .بر این
اس��اس من در حال حاضر با ای��ن روش که به یکباره
تعرفههای واردات را به صفر برس��انیم مخالفم .اما اگر
همین ضعف اقتصادی کشور برای خودروسازان تبدیل
ب��ه فرصتی برای گریز از اس��تاندار س��ازی و افزایش
کیفیت و تعیین قیمتهای منطقی شود تنها جفایی
اس��ت به مردم و نظ��ام مقدس جمهوری اس�لامی.
بنابراین به نظر میرسد راه حل روش بینابین و اعتدالی
اس��ت .خودروس��ازان با رکود موجود در ب��ازار خودرو
خودروسازان ناچارند با واقعیتهای موجود جامعه روبرو
شوند و از خواستههای خود دست بکشند .مسئولین
نیز از مکانیزم و ابزارهای مختلفی که در اختیار دارند
بهره خواهند برد تا ش��رایط را متفاوت از وضع موجود
رقم بزنند.

به رقم فوق محدود نمیش��ود و دولت در بخشهای
مختلف نیز با این معضل خود ساخته دستوپنجهنرم
میکند .همزم��ان در بخش تولید نیز تولیدکنندگان
اعتماد خود را به سیاس��تهای دولت از دست دادهاند
چرا که به نظر میرس��د این تولیدکنندگان هس��تند
که باید و همواره هزینههای نابس��امانیهای اقتصادی
و سیاستهای غلط دولتها و تغییرات سریع در این
سیاستها را متحمل شوند .در عین حال بازگشت این
اعتماد از دست رفته کار بسیار دشوار و طوالنیمدتی
خواه��د بود .همچنین بخش خصوصي ب��ه تدريج از
چرخ��ه اقتصادي حذف ش��د چرا ك��ه در يك رقابت
نابرابر در اس��تفاده از منابع ارزي كه عمدتا در اختيار
دولت اس��ت بخش خصوصي با گذشت زمان هر چه
بيشتر عقب ماند .عالوه بر اين نهادهاي به واقع دولتی

و شبه خصوصی با معافيت هاي مالياتي و دسترسي به
اعتبارات بانكي امكان رقابت را براي بخش خصوصي هر
چه بيشتر غير ممكن ساختند .حجم بزرگ دولت نیز
موجب شد كه منابعي كه ميبايست صرف فعاليتهاي
توليدی در كشور ش��وند صرف هزينههاي مصرفي و
ديوانساالري دولت شوند كه اين خود نوعي از اتالف
منابع بود و زمينهساز تورم بعدي است .چراکه با افزايش
قيمت نهادها قيمت تمام شده كاال افزايش مييابد و در
نتيجه قيمت كاالهاي توليد با افزايش روبرو ميشود.
در نتيجه قدرت خريد مردم كاهش مييابد و با كاهش
قدرت خريد مردم نيروي كار درخواست افزايش درآمد
م��ي كند كه اين به معني افزاي��ش دوباره هزينههاي
توليد و ادامه روند مارپيچي تورم خواهد شد.
دوس��ال پیش که رئیسدولت آغ��از اجرای قانون

هدفمندی یارانهها را اع�لام کرد بهانه اجرای این
قان��ون و افزایش قیمت حاملهای انرژی مبارزه با
قاچاق گسترده س��وخت و عدم بهرهمندی اقشار
کم درآمد از یارانه غیر مس��تقیم بود .درواقع دولت
با شعار برابری این قانون را به اجرا درآورد در حالی
که امروز و در پی گذش��ت دو س��ال از اجرای این
طرح شاهدیم که برندگان اصلی اجرای هدفمندی
یارانهها همان اقش��ار پردرآمد هس��تند .در چنین
شرایطی خوش بینی به آینده اقتصادی کشور امری
بسیار دشوار اس��ت و حداقل اکنون هیچ نشانهای
اثباتی از حرکت بدان س��وی در دست نیست .در
چنین شرایطی ش��اید تنها راهحلی که پیشروی
اقتصاد کش��ور قرار دارد باز گرداندن اعتماد به این
اقتصاد تخریب شده است.

2

اگ�ر حمایت از این صنعت با نگاهی آیندهنگرانه به
شکلی معقول صورت میپذیرفت و آن را در شرایط
ایزوله قرار نمیدادند امروز میتوانستیم به ارزآوری
و پرستیژ تجاری و البته سیاسی این صنعت ببالیم.
اما در ش�رایط کنونی و ادامه حمایتهاآیا میتوان

3

در حوزه قانونگذاری و نظارت
چگونه و با چه روش�ی میتوان
خودروسازان ،مسئوالن و مردم
را به یک توافق رساند؟

اگر چه معافیتها
وتخفیفاتمالیاتی
و گمرکی با اهداف
مختلف از جمله
حمایت از توسعه
مناطق خاص،
برخیفعالیتهای
اقتصادیو یا حمایت
از اقشاری خاص
اعطاء شده ،لیکن
بررسیها در این
خصوص حاکی
از آن است که این
نوع معافیتها و
مشوقها نه تنها
در چارچوب اهداف
مطمحنظر،عملکرد
مطلوبینداشتهاند

نگر
آینده
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انتظارات از رییسجمهور آینده

پرونده ویژه

چه
اید
ب
رد؟
ک
بررسی انتظارات
بخش خصوصی
و فعاالن اقتصادی
از رییسجمهور آینده
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سياههاي از انتظارات پايانناپذير
فعاالن بخش خصوصی چه انتظاراتی از رییسجمهور آینده خواهند داشت؟
تا حدود يك ماه ديگر انتخابات رياس��ت جمهوري
انجام ميش��ود و فرد ديگري س��كاندار دولت ميشود.
در این میان وضعيت ناخوشايند اقتصاد كشور موجب
شده كه همه دستاندركاران امر اقتصادي چشم انتظار
رييسجمهور آينده باشند ،و در اين ميان سياههاي از
موضوعات و انتظارات را در دس��ت خود دارند تا حل و
برآورده كردن آنها را از رييسجمهور بعدي درخواست
نمايند ،سياههاي كه به داليل متعدد بلندباال و حتي به
نح��وي پايانناپذير و در برخي از زمينهها متعارض نيز
هست .گفتگوها و يادداشتهايي كه در پرونده موجود
اهم مسايل و مشكالت
آمده است ميتواند تصويري از ّ
جامعه را در اختيار نامزدهاي انتخاباتي قرار دهد تا معلوم
ش��ود كدام یک از نامزدها ميخواهد يا ميتواند به اين
مش��كالت بپردازد و آيا اصوالً آنها را به عنوان مش��كل
ميشناسد يا خير و برنامهاي براي رفع آنها دارد يا خير؟
اين س��ياهه لزوماً به ترتيب اهميت نيست ،زيرا مرتب
كردن آنها برحسب اهميت مستلزم ارايه نگرشي تحليلي
اس��ت كه خارج از دس��تور اين مقاله است ،از اين رو به
مسايل موردنظر و در حد خالصه پرداخته ميشود.
1
احياي برنامهريزي

انحالل س��ازمان برنامه و مديريت فقط يك نماد و
تصويري از يك نگرش عامتري در پش��ت اين تصميم
بود كه مخالف نس��بی با برنامهريزي علمی و عقالنيت
اقتصادي آن بود .بدون بازگش��ت به نظام برنامهريزي،
نميتوان اقتصاد كش��ور را بر مدار و ريل پيش��رفت و
توسعه قرار داد .اين بازگشت ميتواند به صورت نمادين
با احياي س��ازمان برنامه همراه ش��ود ،ولي احياي اين
س��ازمان فقط يك نماد است و بايد در پشت آن التزام
و اعتقاد به امر برنامهريزي قرار داشته باشد .در کنار این
مساله دولت بعدی باید در باره نظام تصمیمسازی نظر
روشنی داشته باشد این که تصمیمات غیرکارشناسی و
متکی به اراده فردی باش��د همان میشود که در این 8
سال شده است.
2
دانشمحوري

اگرچه اقتصاد و مديريت جامعه بايد متكي به علم
و دانش و برنامهريزي باش��د ولي واقعيت اين است كه
اين كار مستلزم حضور و مشاركت همه نيروهاي مرتبط
با اين عرصه است .كنشگران ،كارآفرينان ،كارفرمايان،

بدون نگاه به آينده و هدف قرار دادن محورهاي سند
چش��مانداز ،نميتوان براي امروز برنامهاي را طراحي و
اجرا كرد ،سند چشمانداز و نگاه به آينده و تحليل شرايط
كنوني براساس اين چشمانداز الزمه پيشرفت است .در
 8سال گذشته در اين باره با دو مشكل روبهرو بودهايم.
يكي آنكه چش��مانداز را به آيندهاي بسيار دور و خيالي
معطوف كردند كه شامل مديريت جهاني هم ميشد و
از سوي ديگر چنان در پيچ و خم امور جاري غرق شدند
كه بيش از ام��روز و فردا را قادر به مديريت نميبودند.
التزام به آيندهنگري ميانمدت در افق سند چشمانداز،
نياز مبرم دولت بعدي است.
5
تعاملجهاني

فرق ميان تقابل و تعامل و وابس��تگي و هضم شدن
در مناسبات جهاني روشنتر از آن است كه نياز به شرح
داشته باشد .چنين نيست كه يا بايد تقابل كنيم يا در
نظام جهاني هضم ش��ويم ،مسيرهاي ميانهاي كه بارها
هم تجربه ش��ده وجود دارد .مسيرهايي كه در  8سال
گذشته ناديده انگاشه شد و اثرات سوء آن را در وضعيت
امروزي تحريمها مشاهده ميكنيم .تحريمهايي كه قرار
بود كاغذ پاره باشند .بنابراين دولت بعدي بايد در مسير
تعامل جهاني با حفظ منافع و ارزشهاي ملي قرار گيرد
و از ايجاد تقابلهاي بيهوده و بيثمر كه جز ضرر نتيجه
ديگري نداشته است بپرهيزد.
6
نظم بازار

يكي از اتفاقات مهمي كه در س��الهاي گذشته رخ
داده اس��ت ،اختالل در نظم بازارهاي ارز ،پول ،سرمايه
و كار و كاالس��ت .بازاري كه بايد با كمترين دخالتها
به نحو مطلوبي عمل كند ،چنان دچار اختالل شده كه
تمام وقت دستاندركاران دولتي و غير دولتي را به خود
مشغول كرده است و عمده نيروها صرف عبور از موانع
غير بازاري در پول ،ارز و كاال و كار و س��رمايه هستند،
نمونه دمدستي آن قيمت خودروست كه بخش مهمي از
انرژي همه دستاندركاران را به خود صرف كرده است .يا
كوششهايي است كه توليدكنندگان براي عبور از موانع
ارزي و پولي صرف ميكنند و از خالقيت و كارآفريني

براي كسي كه از بيرون به ايران نگاه ميكند ،اين حد
از تنشهاي سياسي و اختالفات ،در حالي كه كشور با
تحريمهاي گسترده مواجه است ،بسيار عجيب مينمايد.
بدون رسيدن به حدي از وحدت و گذشت و نيز رعايت
منافع ملي و احترام به يكديگر ،و ايجاد حدي از آرامش
و ثبات سياس��ي و جايگزيني رقابت ب��ه جاي تنازع و
كشمكش سياسي ،امكان ندارد كه بتوان به حل مسايل
و معضالت كشور پرداخت .دولت آينده و نيز منتقدان
و رقبايش بايد از مسألهسازيهاي سياسي و جايگزين
كردن تنازع بجاي رقابت به ش��دت پرهيز كنند و اين بدون بازگشت به
را بايد از همين مرحله نامزدي انتخابات و با بکار بردن نظامبرنامهريزي،
ادبيات مناسب نشان دهند.
8
قانونگرايي

در اين نكته اتفاق نظر است كه نقض آشكار و عامدانه
و آگاهانه قانون در سالهاي اخير به امري شايع و رايج
در اداره امور تبديل شده است .فراموش نكنيم كه اگرچه
انتظار ميرود كه مسئولين اجرايي مقيد به قانون باشند،
ولي مهمتر از آن ،انتظار م��يرود كه نهادهاي نظارتي
و تضمينكنن��ده اجراي قانون مثل دس��تگاه قضايي و
مجلس ،نيز بايد در برابر تخطي از قانون واكنش مناسب
خود را نشان دهند .متأسفانه شاخص حاكميت قانون
روند رو به نزولي داش��ته است و اگر در دنياي پيچيده
امروزي ،قانون ناديده گرفته شود ،سنگ روي سنگ بند
نخواهد ش��د .بنابراين دولت بعدي بايد التزام خود را به
قان��ون و قضاوت بيطرفانه نهادهاي نظارتي ابراز كند و
همه مردم را به رعايت قانون دعوت نمايد.
9
تورم

نتيجه هم��ه اقدمات اقتص��ادي دول��ت در ميزان
دسترس��ي بیش��تر مردم به كاالها و خدمات است .اگر
درآم��د ثابت بماند و اجناس گران ش��ود ،نه تنها مردم
فقيرتر ميش��وند بلكه تنشه��اي گس��ترده رواني و
اجتماعي را شاهد خواهيم بود .افزايش قيمتها در يك
سال گذشته بسيار بيشتر از سالهاي قبل بوده است،
و اين امر معلول افزايش نقدينگي بدون رشد اقتصادي
مناسب است .اگر دولت آينده بدون قيد و شرط بپذيرد
ك��ه تورم را در رقم معيني مح��دود و ثابت ميكند ،به
طوري كه ت��ورم را به تأخير بياندازد ،همين يك تعهد
آن براي اطمينان از اينكه بسياري از شرايط ديگر را هم
مجبور است به تبع اين شرط رعايت كند ،كافي است.
10
اشتغال و بيكاري

در كنار تورم ،شاخص اشتغال و بيكاري نيز اهميت
باالي��ي دارد و برخ��ي اقتصاددانان به درس��تي آن را

نميتواناقتصاد
كشور را بر مدار
و ريل پيشرفت
و توسعه قرار
داد .اين بازگشت
ميتواند به صورت
نمادين با احياي
سازمانبرنامه
همراه شود ،ولي
احياي اين سازمان
فقط يك نماد است
و بايد در پشت آن
التزام و اعتقاد به
امربرنامهريزي
قرار داشته باشد

شماره نوزدهم  /ارديبهشت1392

3
مشاركتپذيري

4
آيندهنگري

7
آرامش داخلي

نگر
آینده

مشكل ديگري كه بر نفي برنامهريزي اضافه شد ،نفي
معرفت و دان��ش و حذف آن از محوريت ام��ور و اداره
اقتصاد بود .به همي��ن دليل عقالنيت و حتي مفاهيم
و كلم��ات مرتبط با اين مفاهيم از دايره لغات و ادبيات
جاري دستاندركاران امور حذف گرديد .و نمونه روشن
آن به محاق رفتن متخصص��ان و اقتصاددانان و حتي
كاهش اثرگذاري مراكز آموزشي و بازنشسته كردن و به
سكوت كشاندن استادان و كارشناسان مربوط بود.

مدي��ران ،كارگران و نهادهاي صنفي ،بايد در پيش��برد
برنامه اقتصادي و توسعهاي مشاركت كنند ،در غير اين
صورت هيچ گام مفيدي برداشته نخواهد شد .موضوعي
كه در  8سال اخير بيش از پيش تضعيف شده بود.

بازميمانند .دولت بعدي بايد چارچوبي را بپذيرد كه از
دستكاري در اين بازارها و مشغول کردن خود و دیگران
به آن اجتناب كند.

27

انتظارات از رییسجمهور آینده

پرونده ویژه

مهمت��ر از موضوع تورم ميدانند .ش��اخصي كه در 8
سال گذشته به نحو بسيار نامطلوبي در مسير نادرستي
قرار گرفته اس��ت ،به طوري ك��ه نرخ فعاليت به طور
مس��تمر در جهت كاهش قرار داشته و سطح خالص
رقم ش��اغالن تغيير جدي نكرده است ،در حالي كه
در دوره  8ساله پيش از آن ميليونها نفر به اين تعداد
اضافه شده بود.
11
سرمايهگذاري و رشد اقتصادي

دو شاخص سرمايهگذاري و رشد اقتصادي در كنار
دو ش��اخص تورم و بيكاري ،مربع اصلي ش��اخصهاي
اقتصادي هستند كه اگر در جامعهاي بهبود يابند ،اقتصاد
در مس��ير بهبودي اس��ت در غير اين صورت در مسير
قهقرا قرار ميگيرد .دولت آينده بايد ثبات سياستها و
زمينههاي سرمايهگذاري و امنيت آن را فراهم كند و از
طريق بهبود ساير شرايط به رشد اقتصادي كمك كند.
بدون رسيدن به حداقلي از رشد اقتصادي  4تا  5درصد
از كشورهاي منطقه عقب خواهيم ماند و براي رسيدن
به جايگاه مطلوب ،چارهاي جز تحقق رش��د س��االنه 8
درصدي نداريم .رش��دي كه در  8س��ال گذشته بسيار
كمت��ر از حد انتظار بوده و در برخي س��الها به صفر و
كمتر از آن نیز رسيده است.

 8سال گذشته نشان
داد تا وقتي كه بانك
مركزياستقالل
الزم را براي اتخاذ
تصميماتعقالني
نداشهباشد،تمامي
سياستهايديگر
بينتيجهخواهد
بود .حجم نقدينگي،
قيمت ارز ،نرخ بهره
بانكي و سياستهاي
اعتباري اگر تبديل
به ابزار بيحساب و
كتاب دولت براي رفع
و رجوع مشكالت
شوند ،زمين اقتصاد
را به كلي ناهموار
و غير قابل استفاده
خواهد كرد.

نگر
آینده
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12
استقالل از نفت

در  8سال گذشته وابستگي بودجه و توليد و واردات
به درآمدهاي نفت روزافزون شد ،اگرچه در سال گذشته
به دليل تحريمها ،از س��هم درآمدهاي نفت كم ش��ده
است ،ولي مسأله اصلي اين است كه آيا ميتوانيم از اين
فرصت اس��تفاده كرده و يك بار براي هميشه برنامهاي
را بريزيم كه مس��ير اقتصاد اي��ران را بينياز يا حداقل
كمنياز به درآمدهاي نفتي نماييم و هيچگاه هم به مسير
پيشين باز نگرديم .آيا دولتي خواهد آمد كه از پاشيدن
اين درآمد رانتی به س��ر و روي اقتصاد كش��ور به طور
جدي پرهيز كند؟ نفت در ایران سرمنشاء رانت و رانت
سرمنشاء سایر فسادها و نابسامانیها است .دولت آینده
باید موضع خود را در خصوص چگونگی خالصی از این
رانت روشن کند.
13
انضباط مالي

ريش��ه مهم تورم و حتي بسياري از بيقانونيها در
افزايش نقدينگي اس��ت كه آن نيز متأث��ر از نيازهاي
بيحس��اب و كتاب مالي دولت و ولخرجيهاي دولتي
اس��ت .بدون انضباط مالي و بدون آنك��ه دوران بريز و
بپاشهاي دولتي فراموش ش��ود ،هي��چ دولتي قادر به
بي��رون آمدن از اين بحرانهاي خودس��اخته نيس��ت.
انضباط مالي در ارايه بودجهاي منسجم و متوازن است
كه نه تنها دخل و خرج آن با هم س��ازگار باش��د ،بلكه
نظارت شديدي بر نحوه هزينهكرد آن برقرار باشد.
14
بهبود فضاي كسبوكار

هر برنامه اقتصادي كه منجر به بهبود شاخصهاي
فضاي كس��بوكار نش��ود ،نوعي آب در هاون كوبيدن
است .شرط الزم براي تحقق اقتصاد مقاومتي و حماسه
بوكار است.
اقتصادي در بهبود شاخصهاي فضاي كس 
هر نامزد انتخاباتي بايد متعهد شود كه به نحو ملموسي
هر يك از اين ش��اخصها را بهبود ببخشد .آنچه كه در

سالها ،نوعي آرزو و آرمان تلقي خواهد شد .اگرچه در
اين زمينه دستگاههاي نظارتي نيز وظيفه خطيري دارند
و کم کاری کردهان��د ،ولي دولت نيز ميتواند از طريق
ايج��اد انضباط مالي و نيز فعال كردن نهادهاي نظارتي
خود و فراهم كردن زمينه براي نهادهاي نظارتي مردمي
مبارزهاي جدي را با فساد به سامان برساند.
گفتگو با تمامي دس��تاندركاران حوزه اقتصاد و توليد
ميتوان ديد ،يأس و نااميدي از فضاي کنونی كسبوكار
است .در يك كالم از پيش پاي توليد بايد سد معبرهاي
ساختگي برچيده شود.
15
اطالعات و آمار

در سالهاي گذشته نه تنها دسترسي به آمار محدود
شده ،بلكه آمار و اطالعات نادرست نيز به وفور افزايش
يافته اس��ت .بنابراين رييس دولت بعدي از اكنون بايد
اع�لام كند كه به دو نكته در اين زمينه متعهد خواهد
قانون دسترسي به
بود .اول اجراي بدون كم و كاس��ت
ِ
اطالعات اس��ت ،به نحوي كه آمار و اطالعات «بهروز» و
«دقيق» در اختيار همه ق��رار گيرد .و نكته ديگر اينكه
استقالل نسبي نهادهاي توليدكننده آمار را در عمل به
رس��ميت شناخته و محترم بشمارد و فعاليت آنان را از
دخالت سياسيون مصون دارد .تا وقتي كه اين دو ويژگي
عمل نشود ،امكان ندارد كه بتوانيم اقتصاد خود را وارد
عصر اطالعات و دانشمحوري نماييم.
16
استقالل بانك مركزي

 8س��ال گذشته نشان داد تا وقتي كه بانك مركزي
اس��تقالل الزم را براي اتخاذ تصميمات عقالني نداشه
باشد،تمامي سياس��تهاي ديگر بينتيجه خواهد بود.
حجم نقدينگي ،قيمت ارز ،نرخ بهره بانكي و سياستهاي
اعتباري اگر تبديل به ابزار بيحساب و كتاب دولت براي
رفع و رجوع مشكالت ش��وند ،زمين اقتصاد را به كلي
ناهموار و غير قابل اس��تفاده خواهد كرد .هرچند براي
اين كار بايد اصالحات قانوني انجام داد ،ولي در همين
چارچوب حقوقي هم بايد رييس جمهور بعدي خود را
ملتزم به رعايت نسبي اين استقالل بداند.
17
فساد اداری

رشد فساد اداري و مالي در سالهاي گذشته ،چنان
بود كه از نظر بس��ياري رسيدن به شرايط پيش از اين

راه خالصی از اقتصاد نفتی
در س�ال گذش�ته ب�ه دلي�ل
تحريمها ،از سهم درآمدهاي نفت
كم شده است ،ولي مسأله اصلي
اين است كه آيا ميتوانيم از اين
فرصت اس�تفاده كرده و يك بار
براي هميشه برنامهاي را بريزيم
كه مسير اقتصاد ايران را بينياز
يا حداقل كمنياز ب�ه درآمدهاي
نفتي کنيم و هيچگاه هم به مسير
پيشين باز نگرديم.

18
بسط آزاديهاي مدني

ب��دون وجود آزاديهاي بي��ان ،مطبوعات ،احزاب و
انجمنهاي گوناگون ،رسيدن به جامعهاي مطلوب پایدار
فق��ط يك خواب و خيال خواهد بود .در  8س��ال اخير
بخش مهمي از اين نهادها دچار ضعف و رخوت شدهاند.
دولت بعدي بايد به صراحت تعهد خود را به بسط اين
آزاديها اعالم دارد .و از اين طريق نقد و نظارتپذيري
و پاس��خگويي خود را اعالم و به محك تجربه درآورد.
دولتي كه نقدناپذير و گريزان از نظارت و غير پاسخگو
باش��د ،بيش از هر كس ديگري پايههاي خود را لرزان
ميكند.
19
بازسازي سرمايه اجتماعي

اعتماد ،بنيان س��رمايه اجتماعي اس��ت .سرمايهاي
كه اهميت آن براي جامعه فعلي ما از س��رمايه انساني
و سرمايه مالي و فيزيكي كمتر نيست .كاهش سرمايه
اجتماعي به واس��طه كاهش اعتماد اجتماعي و آن نيز
به واس��طه رفتاره��اي نافي قانون و اخ�لاق عمومي و
رواج گزارههاي كذب و نادرس��ت ،مورد توافق بسياري
از ناظران اجتماعي اس��ت .و ت��ا وقتي كه اعتماد مردم
به حكومت و نيز اعتماد ميان خودشان بازسازي نشود،
امكان بسترسازي براي رشد و تحول يا حماسه اقتصادي
فراهم نخواهد شد.
20
خصوصيسازي

عليرغم تبليغات و آمار و ارقام رس��مي كه مدعي
انجام خصوصيس��ازي هس��تند ،بايد گفت كه چنين
هدفي محقق نشده است ،و بخش عمدهای از واگذاريها
در اختي��ار بخشه��اي عمومي و غي��ر خصوصي قرار
گرفت��ه كه فارغ از محدوديته��اي بخش دولتي و نيز
معاف از مسئوليتهاي بخش خصوصي هستند! علت
هم روشن اس��ت ،زيرا ارادهاي جدي و عقيدهاي راسخ
براي خصوصيسازي وجود ندارد .به همين دليل است
ك��ه عمده انرژي دولت صرف اموري ميش��ود كه جزو
وظايف اصلي دولتها نيست و در نتيجه از انجام وظايف
اصلياش كه حاكميتي است باز ميماند.
21
ساير موارد

به اين س��ياهه ميتوان موضوع��ات ديگر از جمله
وضعيت اس��فناك درمان ،ساختار مالي و خدمات ارايه
ش��ده از س��وي تأمين اجتماعي ،موضوع سياستهاي
گمركي و تعرفهاي ،تعامل ميان قوا ،بحث ش��عارهاي
پوپوليس��تي ،وضعيت جرايم و ناهنجاريه��ا و ...را نيز
اضاف��ه كرد ،ول��ي اين كار فقط به طوالني ش��دن اين
س��ياهه و نوشته ميانجامد ،و نيازي به اين كار نيست.
از اي��ن رو هر كس يا هر گروه��ي كه ميخواهد نامزد
رياست جمهوري و عهدهدار شدن دولت آينده شود ،به
ناچار بايد طرحي و ايده و ارادهاي روشن براي حل اين
مسأیل داشته باشد.

بازگشت به مدار توسعه

انتظار از جمهوری یازدهم؛معلولگرایی یا علتگرایی؟
محیط کس��بوکار و فضای اقتصادی کش��ور درحالی به س��مت روزهای پر التهاب
انتخابات ریاس��ت جمهوری پیش میرود که حساس��یت افکارعمومی نسبت به مساله
«انتخاب گزینه اصلح» و «طرح انتظارات برجای مانده» کمکم به یک دغدغه بدل میشود.
بخش قابل توجهی از برنامه نامزدان ریاست جمهوری ،منبعث از انتظارات و برخی دیگر،
برپایه ایدهپردازی و ارایه راهکارهای تیم مشاوران برای بهبود وضعیت یا عبوراز بحرانها
است.حال بهطور بیس��ابقهای چهرههایی مختلف از طیفهای سیاسی آمادگی خود را
برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری اعالم کردهاند .این درحالی است که تاکنون از
سوی این افراد ،برنامه منسجم یا منظومهای از رویکردها ،برنامهها وسیاستهای اقتصادی
(سیاستهای مالی ،بودجهای ،پولی ،تجاری ،صنعتی ،معدنی و سایربخشها) عرضه نشده
است .درواقع به دالیل وجود چالشها یا سیاه چالههایی که در فضای اقتصادی ایران وجود
دارد ،نامزدان انتخابات باید برنامه خود را براساس خواسته و انتظارات موجود ارایه کنند.
به عنوان مسئول یک تشکل اقتصادی یا فعال صنعتی میتوان از دو منظر به مساله
وج��ود انتظارات عمومی از دولت یازدهم ،جمهوری یازدهم یا رئیسجمهور آینده توجه
کرد.نخس��ت آنکه فهرستی از خواستههای برگرفته از مش��کالت روز را تهیه کرده و از
کاندیداه��ای انتخابات پیشرو به عنوان رئیسجمهور بخواهیم که به آن توجه کنند .به
عنوان نمونه از رئیسجمهور آینده انتظار داریم که در تنظیم سیاستهای پولی به تعیین
نرخ سود بانکی مناسب برای بخش صنعت اقدام کند یا در تنظیم سیاستهای مالیاتی،
نرخ پایه مالیاتی را برای افزایش اس��تحصال مالیات��ی تعدیل کند و از تدوین تعرفههای
گمرکی غیر حمایتی در بخش صنعت خودداری کند .کاهش نرخ تورم یا اجرای مرحله
دوم قانون هدفمند ش��دن یارانهها میتواند از مواردی باشد که الزم نیست رییس آینده
آنها را در اولویت کاری خود قرار دهد و به جای آن نوسانات نرخ ارز را به حداقل برساند
و به موارد دیگری در این خصوص بپردازد.اگرچه از این منظر ،تحقق هریک از موارد فوق
میتواند منجر به بهبود وضع کنونی بازارها منجر ش��ود ،اما این کافی و وافی برای حل
چالشهای س��اختار اقتصادی ایران نیست .این شیوه برنامهنگاری برای نامزدان ،بیشتر
نشان دهنده از درکی محدود و شناختی سطحی از مطالبات وانتظارات ملت ازجمله فعاالن
اقتصادی از رئیسجمهور آتی است .به بیان دقیقتر؛ این شیوه شناخت از انتظارات ملت
از دولت آتی به گونهای بوی «معلولگرایی» میدهد نه «علتگرایی» .به همین دلیل اصل
اول طرح انتظارات از رئیس جمهور آتی نباید تمرکز بر رویکردهای انتفاعی یعنی اعطای
پاداش (وعده) برای ساختن یک زندگی رویایی با ُمسکنها یا نوشداروهای موقت باشد؛
طرح این گونه مصادیق به عنوان انتظارات امروز ما از رییسجمهور ،به نوعی نشان میدهد
دولتی که برای تصاحب قدرت به سوی ملتی که نیازمند نان شب است خیز برداشته ،در
حال معامله است نه اعطای تعهد ملی و پیگیری آرمانها.با این مقدمه نگارنده براین باور
است که انتظارات ما از رئیس دولت یازدهم باید حول محورهای ایجاد تحول اساسی در
ساختارها باشد ،نه تغییر در سمت و سوی سیاستهای اقتصادی کوتاهمدت:

1

بازگش�ت اصل برنام�ه مح�وری در نظام تصمیمگی�ری به ج�ای فردیت و

2

7

9

10

ایران

تغییر سبک مدیریتی از شیوه «راهبنداز جابنداز» به سبک مدیریت راهبردی

و برنامهای :سالهاست که شیوه مدیریت منطبق با برنامهریزی راهبردی جای خود
را به روش غیر برنامهای(هرچه پیش آید ،خوش آید) داده اس��ت .گذر از مس��یر توسعه
اقتصادی با این روش غیرممکن است .منشا بروز بسیاری از مصادیق پیش گفته همچون
افزایش نرخ تورم ،کاهش ارزش پول ملی ،ایجاد نوس��انات ارزی ،کس��ری بودجه – که
بس��یاری از مردم مهار آن را جزو برنامه رئیسجمهور میدانند -ریشه در بی انضباطی
مالی دولت دارد .تخصیصهای نابهینه دیگر نمیتواند چالشهای پیش روی ما را مرتفع
سازد.
واگذاری امور به ملت :تاکنون شعار خصوصیسازی یا توسعه بخش خصوصی
بسیار شنیده شده است؛اما آنچه در عمل مشاهده شده ،توزیع نابرابر فرصتها
و تقویت بخش غیردولتی در حوزه اقتصاد بوده است .مسیر عبور کشور از دشواریهای
کنونی به ویژه درخصوص افزایش هزینههای دولت برای اداره کش��ور ،اجازه مش��ارکت
عمومی منطبق با تامین منافع همگانی است نه بروز تبعیض اقتصادی و ایجاد فاصله میان
برخی از طبقات اجتماعی .اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانهها ،شاید باعث تقویت بنیه
اقتصادی دهکهای پایین درآمدی شده است ،اما تغییری در توزیع برابر مالکیت عمومی
ایجاد نکرده است .نمونه بارز کاهش مشارکت مردم در امور اقتصادی؛ افزایش شدید سهم
بخش خصوصی در سرمایهگذاریهای اقتصادی است.
تغییر فرهنگ اقتصادی و بازگش�ت به م�دار اخالقگرایی :یکی از مهمترین
موانع توس��عه ،وجود انگارههای فرهنگی ضد توسعه است .اکنون کشور نیازمند
فرهنگسازی عمیق در حوزه اقتصاد و تعدیل رفتارهای ضد توسعهای است .باوجود اینکه
مقامات ارشد نظام بر اصل احترام به سرمایه و سرمایهگذار برای رشد و توسعه کشور تاکید
دارند ،اما همچنان وجود تفکرات برجای مانده از اقتصاد متمرکز در میان خواص و عوام،
نگرانیهای ناش��ی از تهدید سرمایهگذاری بخش خصوصی را کاهش نداده است .مساله
دیگر ،زوال اخالق در مناسبات اجتماعی به ویژه در حوزه ارتباطات اقتصادی است .افزایش
بیاعتمادی و بیاعتباری،هنجاری شدن ارتشا و اختالس در نظام اداری و عدم پایبندی
به تعهدات میان فردی و میان سازمانی و موارد دیگر همه نشانههای ملموسی از ضرورت
تغییر فرهنگ و رفتار اقتصادی است ،فرهنگی که امکان تقویت مشارکت بخش خصوصی
و سرمایهگذاری خارجی در کشور را دشوارکرده است.
ترسیم چشمانداز روش�ن در فضای کسبوکار :اقتصاد کشور افق ندارد .بروز
نوس��انات و بیثباتی اقتصادی ،روزمرگی اجرایی ،تغییر مکرر قوانین و مقررات،
تصمیمگیریهای خلقالساعه ،اعمال سلیقه فردی بهجای رویکرد روشمند و سیستماتیک
برای رتق و فتق امور ،چرخش آنی درسیاستهای اقتصادی ،تاثیرپذیری کشور از متغیرهای
برونساز( از جمله تحریمهای چند الیه و مرحله ای) و موارد دیگر ،ترسیم یک افق ،حتی
در میان مدت را برای بنگاههای ایرانی دشوار ساخته است .بنابراین مدیریت کالن کشور
بدون ترسیم واقعی چشمانداز برای فعاالن اقتصادی بسیار دشوار بوده و هر روز باید منتظر
مساله بازدارنده جدیدی باشیم .با نیم نگاهی به موارد فوق تحت عنوان «انتظارات از دولت
یازدهم» میتوان گفت که بازگشت به مسیر توسعه واقعی (باوجود تمام دستاوردهایی که
دولتهای پیشین داشتهاند) ،حق طبیعی ملت و تکلیف بدیهی دولت جدید است.
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فردمحوری؛ انحالل سازمان برنامه نمایان ساخت که فقدان یک سازمان برنامهساز
تا چه اندازه در محقق نشدن برنامههای بودجه ساالنه و پنج ساله موثر بوده است .بنابراین
بدنه کارشناسی دستگاهها باید تقویت شده و برنامهای تنظیم شده اساس حرکتهای ما
را شکل دهد.
احترام به اس�ناد باالدس�تی نظام به ویژه در حوزه اقتصاد؛ به خوبی میتوان
مشاهده کرد که خواسته یا ناخواسته (به دلیل برقراری محدودیتهای تجاری) تا
چه اندازه برنامه چشمانداز  1404درگوشه کتابخانهها خاک میخورد و دستیابی به جایگاه
برتر ایران اسالمی در منطقه به تعویق میافتد.
تقویت قانونگرایی در عین مقررارت زدایی :رجوع به قانون و اجرای دقیق مواد
قانونی ضرورتی است که کسی توجه عملی به آن را انکار نمیکند.
احترام به اصل سرمایه اجتماعی؛ پوشیده نیست که از توان مدیران ،متخصصان
و جوانان به نحوه شایسته در فرایند توسعه میهن عزیزمان خواسته یا ناخواسته
بهره گرفته نمیشود و میزان هدر رفت سرمایه اجتماعی به دلیل نبود حسابرسی نیروی
انسانی بسیار باالست.ازدیاد جمعیت ،بدون بهرهگیری از نسل کنونی ،فایدهمند نیست.

5

ارتقای جایگاه تشکلهای مردم نهاد به عنوان رکن توسعه جامعهمدنی:یکی
از روشهای بهرهمندی از توان ملی در روند توسعه هرکشوری،ارتقای جایگاه و
توجه واقعی به تشکلهای اقتصادی و اجتماعی است .به نظرمیرسد که نقش تشکل و
انجمنها در دولت آینده برای افزایش میزان مشارکت در برنامههای کالن باید بازتعریف
شود.
بازنگ�ری در تعامالت بینالمللی و توجه به دیپلماس�ی اقتصادی :توس��عه
مناسبات بینالمللی ایران باید منطبق براصل توجه به منافعملی و منافع اقتصادی
باشد .بهرهگیری از دیپلماسی فعال اقتصادی و نه منفعالنه میتواند بسترساز توسعه باشد؛
دیپلماسی باید در خدمت تامین منافع و مصالح اقتصادی کشور باشد .عصر دیپلماسی
برای دیپلماسی پایان یافته است .دیپلماسی باید در خدمت اقتصاد باشد نه اقتصاد و نفت
درخدمتدیپلماسی.
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انتظارات از رییسجمهور آینده

پرونده ویژه

احیای برنامهریزی

استفاده از مدیران متخصص مهمترین انتظار از رییس جمهور آینده است

این روزها بحثهای بسیاری در مورد دولت یازدهم
و انتظارات مردم از آن در رابطه با مس��ائل اقتصادی بر
سر زبانها است و نظرات مختلفی از طرف نظریهپردازان
اقتص��ادی راجع به وظایف و موضوعات پر اهمیتی که
باید دولت بعدی در برنامههای اقتصادی خود داش��ته
باشد تا اقتصاد نه چندان متعادل امروزی را ساماندهی
کند مطرح میشود .از جمله این انتظارات میتوان به
علی نقیب موضوعاتی چون سامان دادن به وضعیت پولی و نظام
عضوهیاتنمایندگان بانکی کشور ،کنترل تورم لجام گسیخته ،کاهش نرخ
اتاقتهران بیکاری ،ساماندهی وزارتخانهها وسازمانهای دولتی
در انجام وظایف و تسهیل امور کسبوکار و ایجاد فضای
کار و کارآفرینی و توزیع عادالنه ثروت و موضوعات بسیار
دیگ��ری که هر روز در مقاالت و روزنامههای اقتصادی
شاهد آن هس��تیم اشاره کرد .ش��اید حساسیت زیاد
جامعه و پر اهمیت بودن موضوع ساماندهی اقتصادی
و انتظارات مردم از دولت آینده متأثر از ش��رایط فعلی
اقتصادی کشور است؛ موضوعی که بعضی از دولتمردان
اقتصاد کشور حل شدن آن را برای دولت آینده بسیار

دشوار و یا در کوتاهمدت غیر ممکن میدانند .آنچه به
نظر میرسد فاصله گرفتن دولتمردان از برنامهریزیهای
توسعه اقتصادی کشور موجب شده تا وابستگی کشور
به درآمدهای نفتی بیش از گذشته شود و این درآمدها
عمدت ٌا در رفع هزینههای جاری مصرف شود .درچنین
وضعیتی اموری همچون زیرس��اختهای اقتصادی و
تحقق برنامه پنج ساله کشور به فراموشی سپرده شده و
فعاالن اقتصادی دچار مشکالت و سردرگمی شدهاند.
اگرچ��ه احی��ای مج��دد برنامهری��زی کوتاهمدت،
میانمدت و بلندمدت در برنامههای اقتصادی کش��ور
و اعتقاد داش��تن و احترام گذاش��تن ب��ه برنامهریزی
کارشناس��ی با زیرساختهای قابل دسترسی میتواند
شرایط اقتصادی امروز را به سمت یک نظام و مدیریت
توسعه رهنمون باشد ،اما این امر میسر نخواهد شد مگر
آنکه از نگاه توسعه اقتصادی با استفاده از متخصصان امر
و مدیرانی که دانش کار را دارند برنامهریزی صورت گیرد.
مس��ئله قابل توجه و تأمل این است که رشد و توسعه
اقتصادی بدون ثبات سیاسی نمیتواند شکل بگیرد و

صرف داش��تن نگاه و توجه به مسایل سیاسی ،موجب
بیثباتی و رکود اقتصاد کش��ور شده که این امر ثبات
سیاسی را نیز به مخاطره خواهد انداخت .چنانچه نگاه
مدیران ارشد و دولتمردان معطوف به مسائل سیاسی
شود ،کشور از نظر اقتصادی دچار آسیبهای فراوان از
جمله تعطیلی بنگاههای اقتصادی ،بیکاری و سردرگمی
اقتصاد و نهایت ٌا عدم داشتن برنامههای توسعه اقتصادی
شده و موجب بزرگتر شدن بدنه دولت و برآورده کردن
نیازهای اقتصادی جامعه از طریق دخالتهای دولت در
تهیه و ارائه مایحتاج جامعه میشود .حرکت به سمت
توسعه اقتصادی و برون رفت از وضعیت فعلی مختص
سیاس��ت گذاری و برنامهریزی دول��ت آینده نخواهد
بود ،بلکه باید ق��وای دیگر نظام از جمله قوهقضاییه با
اولوی��ت دادن به رفع موان��ع و چالشهای حقوقی بر
س��ر راه توسعه اقتصادی و قوه مقننه با هموار سازی و
ایجاد قوانین تسهیل در امر کسبوکار و کارآفرینی در
هماهنگی و همراهی با دولت آینده این مهم را به سر
منزل خود برسانند.

دولت شفاف میخواهیم

دولت آينده بايستي قانونگرا ،صاحب چشمانداز ،قابليتساز ،فرصتساز،كارآمد ،اثربخش ،پاسخگو و مردمساالر باشد

نگر
آینده

انتظارات از رییسجمهور آینده را میتوان در قالب
زیر دستهبندی کرد:
-1حسابرسي ملي :بر اساس شاخصهاي كالن
اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و سياس��ي كه توس��ط
نهادهاي بينالمللي تهيه و قابل دسترس��ي است باید
ش��اخصهاي ملي ت��ا آخرين لحظه تحوي��ل دولت،
احمد ترک نژاد دقيقا به صورت ش��فاف و بر اساس شاخصهاي كمي
عضوهیاتنمایندگان مش��خص شود .طبيعي است حسابرس��ي درآمدها و
اتاقتهران هزينههاي كش��ور ش��امل درآمدهاي نفتي ،مالياتي
و ف��روش دارائيهاي دول��ت و درآمدهاي اختصاصي
دولت ومصارف بودجه سرمايهاي و جاري باید مشخص
ش��ود و نهايتا طراز حسابداري ملي از نظر درآمدهاي
كل و هزينههاي كل در پايان دولت حسابرسي شود.
براساس نتايج حاصل از حسابرسي ،بررسي و ارزيابي
نتايج حاصل��ه از طريق برقراري روابط علت و معلولي
و ارائه مدل مفهومي جهت تعيين علت موفقيتها ،يا
شكستها به منظور شناخت كامل علتها ،موضوعي
اجتنابناپذير است .بدینترتیب رئيسجمهور آينده از
طريق خرد جمعي و به كارگيري تمام نخبگان دلسوز
كش��ور به دور از گرايشهاي سياسي و فكري و حتي
اس��تفاده از متخصصين ايراني مقيم خارج از كش��ور
«اقدامات س��لبي» را شناس��ايي و از نبايدها در اداره و
مديريت كشور ش��ناخت كافي پيدا كرده و از آنها به
شدت پرهيز کند.
 -2ترجمه سند چشمانداز جمهوري اسالمي ايران و
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طراحي نقشه استراتژي كشور و طراحي و به كارگيري
نظ��ام كارآمد .ب��ه دنبال آن اصالح و نهادينه س��ازي
«چرخه برنامهريزي ،اجراء ،بازبيني و اصالح» به منظور
كاهش هزينه اداره كش��ور و پايان بخش��ي مديريت
مبتني بر سعي و خطا.
 -3بازبين��ي و اص�لاح قوانين با مش��اركت كليه
ذينفع��ان و روزآمد كردن قواني��ن به ترتيب اولويت و
بنيادين
تاكيد بر «قانونگرایي» به عن��وان يك «اصل
ِ
اجتناب ناپذير» و تشديد مجازات قانون شكنان و قانون
گريزان.
-4از رئيسجمه��ور آين��ده انتظار اس��ت دولتي
فرصتساز ايجاد کند كه قابليتهاي خود را در سطح
ملي ،منطقهاي و بينالمللي توس��عه دهد تا كشور در
ش��رایطي قرار گيرد كه داراي شايستگي جهت ايفای
نقش منطقهاي و بينالمللي باش��د و در تقس��يم كار
جهاني از موقعيت ممتاز و در شان ملت ايران برخوردار
شود .در نتيجه دولت میتواند با تمركز بر فرصتها و
توانمندسازي آحاد جامعه و توزيع برابر فرصتها زمين ه
ايجاد جامعهاي سعادتمند را فراهم كند.
 -5از رئيس جمهوري آینده انتظار است كه دولتي
به��رهور يعني هم كارآم��د و هم اثربخ��ش در حوزه
مديريت كالن تش��كيل دهد .يعني دولت بايس��تي
كارهاي درس��ت را درس��ت انجام دهد كه هم كارآمد
باشد و هم اثربخش ،بديهي است حاصل اين رويكرد
تشديد سرعت پيشرفت و توسعه ملي است.

 -6انتظ��ار اس��ت كه رئيس جمه��ور آينده تدبير
كشور را نوس��ازي و روزآمد کند كه قادر باشد فرايند
تصميمس��ازي در چارچ��وب علم��ي و منطقي قرار
گيرد .بديهي است جهت تحقق اين مهم بايد صاحب
فرآيندهاي اصلي نظا ِم تصميمس��ازي ،متخصصين و
نخبگان باشند .همچنين مشاركت تصميمسازان در
نظام تصميمگيري واجد اهميت جدي اس��ت ،در اين
راستا تقويت همگرائي نخبگان سياسي و نخبگان علمي
و نخبگان كسبوكار ميتواند تاثيرات همافزا و اثربخش
بر روي پيشرفت كشور داشته باشد.
 -7نگاه رئيسجمه��ور آينده درخصوص مديريت
كشور بايس��تي به مثابه يك بنگاه باشد يعني ساالنه
خود را موظف به تهي��ه ترازنامه و صورتهاي مالي و
گزارش آن به مجمع عمومي «ملت ایران» باشد .در اين
راستا نگاه او به ملت بايستي به مانند مشتري باشد كه
براي رضايت او همواره بايد تالش کند و او را به مشتري
وفادار و سپس به مشتري مروج و نهايتا مشتري مالك
ارتقاء دهد .بديهي اس��ت براي طي اين فرآيند دولت
بايس��تي ارزشهاي قابل ارائه منحصر به فردي براي
ملت خلق کند كه نتيجه طبيعي آن مزيت براي دولت،
مقبوليت براي حاكميت ،و شكوفايي نظام جمهوري
اسالمي خواهد بود.
بنابراين دولت آينده بايس��تي قان��ون گرا ،صاحب
چشمانداز ،قابليت ساز ،فرصتساز ،كارآمد  ،اثربخش،
پاسخگو و مردمساالر باشد.

ثبات سرمایهگذاری میخواهیم
هردولتي که بيايد وظيفهاش ايجاد ثبات درتصميمگيري بانگرش حمايت صددرصد ازتوليد است
درآمد ،اشتغال و امنيت ايجاد ميکند توليد و صادرات است .ضمن اينکه به صادرات هم
بايد توجه ويژه شود و از ایجاد هرگونه محدودیت و اجبار برای صادرکنندگان خودداری
شود .صادراتي مهم است که بتواند جايگزين نفت شود .دولت آينده يک دالر نفت را نبايد
براي خرج جاري مملکت هزينه کند .خرج کشور از نظر ارزي از صادرات و هزينههايش
بايد از ماليات تامين شود و دالرهاي نفتي بايد فقط صرف سرمايهگذاري و زيرساخت هاي
کشور شود .برای احراز تمام مواردی ذکر شد پیش شرطهایی الزم است از این قرار:

مهمترین رکن اداره کش�ور حاکمیت قانون است .به همین دلیل رئیسجمهور بعدی
باید قانونمدار و قانونمند باش�د و از عطف به ماس�بق ش�دن قوانی�ن جلوگیری کند.
رئیسجمهوری آینده باید برنامه اقتصادی داشته باش�د و آن را ارائه دهد و اگر انتخاب
شد اجرا کند.هر دولتي که سرکار بيايد وظيفهاش ايجاد ثبات و آرامش در تصميمگيري
با نگرش حمايت صددرصد از توليد کش�ور اس�ت .توليد و صادرات در نظام اقتصادي ما
مهمترين رکن اس�ت که بايد جدي گرفته شود .تنها جايي که ايجاد تورم نميکند بلکه

1

اموری که ذکر ش��د ممکن نخواه��د بود مگر آنکه
امني��ت اقتص��ادي از نظر ثبات قواني��ن و ثبات نرخها
به خصوص در س��رمايهگذاري و توس��عه اتفاق بيافتد.
رش��د اقتصادي در س��ال گذش��ته 4درصد منفي بود
و پيشبينيها حاکي از آن اس��ت که در س��ال  92هم
رش��د اقتصادي منفي باش��د .زماني اين رشد منفي به
رش��د مثبت بر ميگردد که ش��رايطي به وجود آيد تا
سرمايهگذار رغبت به سرمايهگذاري در طرحهاي جديد
و توس��عه در واحدهاي توليدي داشته باشد که شامل
واحدهاي کشاورزي،توليدي ،صنعتي و معدني ميشود.
2

مورد دیگر کارش��ناس محور بودن دولت بعدی به
خصوص حضور کارشناس��ان خ��ارج از بدنه دولت در
تصمیمگیریها و بلندمدت برنامهریزی کردن اس��ت
 .دولت بعدی باید به ش��دت از تصمیمات یک شبه و
یک جانبه که فضای اقتصادی کشور را متشنج و مورد
آسیب قرار میدهد خودداری کند.
3

بزرگترين بدهکار کش��ور دولت است .تا زماني که
دولت بدهکاري و کس��ر بودج��ه دارد ،تورم هم وجود
دارد .ارز را نميتوان با يک قيمت دستوري حفظ کرد.
همانطور که در برنامه چهارم توس��عه آمده قيمت ارز
بايد واقعي باشد .همچنین بايد در نظر گرفته شود که
اقتصاد يک مقوله چند وجهي است و اگر به تنهايي يکي
از مولفهها تغير کند امکان اصالحات وجود ندارد .بايد
اگر قيمت ارز افزايش پيدا ميکند قدرت خريد و حقوق
ثابت کارمندان هم باال رود.
4

8

خصوصیسازی مسئله مهمی است که در این سالها
به آن کمتر توجه شده است .در خصوصیسازی شفاف
س��ازی صورت نگرفته است و شبه خصوصیها و شبه
دولتیها وارد خرید شدهاند .شفاف سازی بدون حضور
بخش خصوصی امکانپذیر نیست .بایستی نمایندگان
اتاق بازرگانی در ش��ورای واگ��ذاری با حق رای حضور
داشته تا بتوانند نظارت بر این امر کنند.
9

بوکار است که
مشکل ديگر امروز شرايط فضاي کس 
بايد شرايط مساوي براي واحدهاي خصوصي و دولتي
وجود داشته باشد و حتي شرايط برتري براي واحدهاي
خصوصي ايجاد شود .زيرا واحد خصوصي فقط ميتواند

دولت را کوچک کنید
نقدينگيرانميتوانکمکرداما
باید مراقب بود زياد نشود و آن هم
با جلوگيري از ريختوپاش دولت
و کوچکسازي دولت رخ ميدهد
و اي�ن مهم جز با کوچکس�ازي
دولت و واگذاري واقعي به بخش
خصوصيامکانپذيرنيست.

10

مساله دیگر مساله وامها است .در حال حاضر سيستم
بانکي و وزارتخانههاي ذيربط براساس روز دريافت وام
طرح توجیهی ،فنی و اقتصادی را بررسي ميکنند .اما
يک مرتبه گفته میشود بازپرداخت وام گرفته شده بايد
به نرخ مبادالتي يعني بيش از دو و نيم برابر روز دريافت
باش��د که اين کار عمال همه طرحهاي انجام شده را به
ورشکستگي ميکش��اند و اطمينان را از سرمايه گذار
سلب ميکند .در توليد بعد از بهرهبرداري قيمت ارز فرقي
نميکند و با هر قيمتي خريداري کند با همان قيمت هم
توليد و به فروش ميرس��اند .اما در سرمايهگذاري بايد
ثبات وجود داشته باشد .نوسان محدود برابري ارز را همه
قبول دارند اما ثبات نرخ پايه اهميت ويژهاي دارد.
11

تولید در ایران بانک محور است .شبکه بانکی عم ً
ال
واحدهای تولیدی را در معرض نابودی قرار داده اس��ت.
کلیه قراردادهای بی��ن بانکها و بخش خصوصی یک
طرفه ،اضطراری و برخالف ش��رع و قانون است .یکی از
اقدامات مهم در جهت حمایت از تولید و صادرات کشور،
اصالح قراردادهای بانکی با مشورت کارشناسان حقوقی
و نمایندگان بخش خصوصی است .از دیگر مواردی که
باید مورد توجه ریاست محترم جمهوری آینده و مجلس
محترم قرار گیرد انسداد و قطع کامل وامهای تکلیفی
است.
12

سرمايهگذار بايد از سرمايهگذاري خود مطمئن باشد.
مثال اگر یک سرمايهگذار از صندوق توسعه ملي وام ارزي
دريافت ميکند يا کساني که قبال از حساب ذخيره ارزي
وامهاي ارزي و س��رمايهگذاري گرفتهاند ،بايد مطمئن
باشند که تا آخرين لحظه باید وام را به نرخ روز دريافت
ارز بازپرداخت کند .چ��را که کليه طرحهاي توجيهي
فني و اقتصادي در پروژههاي جديد يا طرحهاي توسعه
براساس شرايط همان روز تهيه ميشود.
13

از صدور موافق��ت اصولی برای واحدهای جدید که
ظرفیت آنها کمتر از واحدهای موجود است خودداری
شود .به اصطالح واحد زیر پلهایی به وجود نیاید .باید در
کل کشور واحدهای جدید مشابه واحدهای موجود در
هر مرحله حداقل با ظرفیت  50درصد باالتر از واحدهای
قبلی احداث شود تا از سرمایهگذاران قبلی محافظت و
حمایت به عمل آید.

قيمت ارز بايد با
شيب آرام افزايش
پيدا کند منتهي
به صورتي که
سرمايه گذاري
در ارز را توجيه
نکند .اگر نرخ
سود بانکي در
سپردهبلندمدت
يا اوراق مشارکت
 20درصد است،
اگر ماهي يک و
نيم درصد به نرخ
ارز اضافه شود،
توجيهیندارد
که کسي دالر در
اول سال بخرد و
در آخر سال به
فروش برساند.
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5

همه مسائلي که گفته شد به اعتمادسازي اقتصادي
در جامعه بر ميگردد .زير بناي هر نوع فعاليت اقتصادي
و هر نوع توس��عه و هر نوع افزايش توليد ايجاد اعتماد
عمومي است.

7

نقدينگي مشکل ديگري است که دولت يازدهم بايد
مدنظر داشته باشد .نقدينگي در جامعه را نميتوان کم
کرد اما حداقل باید مراقب بود که زياد نش��ود و آن هم
با جلوگيري از ريختوپاش دولت و کوچکسازي دولت
رخ ميدهد .دولت بايد سعي کند خود را به طور کامل از
اقتصاد بيرون بکشد و اين مهم جز با کوچکسازي دولت
و واگذاري واقعي به بخش خصوصي امکانپذير نيست.

اتاق تهران

نگر
آینده

قيمت ارز بايد با شيب آرام افزايش پيدا کند منتهي
به صورتي که سرمايهگذاري در ارز را توجيه نکند .اگر
نرخ سود بانکي در سپرده بلندمدت يا اوراق مشارکت
 20درصد است ،اگر ماهي يک و نيم درصد به نرخ ارز
اضافه شود ،توجيهی ندارد که کسي دالر در اول سال
بخرد و در آخر س��ال به فروش برساند .بنابراين دالر با
ش��يب ماليم و با توجه به اقتصاد کش��ور افزايش پيدا
خواهد کرد .ضمن اینکه هر سه ماه یکبار دستمزدها نیز
معادل افزایش نرخ ارز باال رود.

6

از زماني که س��رمايه گذاري توليدي و صنعتي در
کش��ور آغاز ش��ده هيچ مدير دولتي وجود ندارد که به
دليل بدهي زندان رفته باشد يا مشکلي با اموال شخصي
خود پيدا کرده باش��د .در حالي که در بخش خصوصي
اينگونه نيست اگر بخش خصوصي نتواند به تعهدات خود
عمل کند هر آنچه را که داشته است هم از بين ميرود.
بنابراين بايد حمايت خيلي شديد از بخش خصوصي در
امر توليد و سرمايه گذاري وجود داشته باشد.

به منابع خود که قطعا محدود است تکيه کند ولي واحد
دولتي تکيهاش به بودجه دولت است.

محسن حاجي بابا
عضوهئيتنمايندگان
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انتظارات از رییسجمهور آینده

پرونده ویژه

تامین کاالهای اساسی
جایگزین پرداخت نقدینگی
اکبر ترکان در پاسخ به پرسشهای آیندهنگر از طرح جایگزین و پیشنهادیاش
برای هدفمندی یارانهها میگوید

بايد پرداخت نقدي
به پرداخت كااليي
تبديل شود و بايد به
فقرا و ضعفا يارانه
بدهيم .یارانه نبايد
به  40درصد جامعه
که پرداخت يارانه
به آنها تاثيري در
زندگیشان ندارد
تعلقبگیردبلکه
باید به خانوادههاي
ضعيف هم يارانه
را به صورت كاال
بدهيم.

نگر
آینده
شماره نوزدهم  /ارديبهشت1392
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اکبر ترکان معتقد است مهمترین کاری که دولت بعدی برای اقتصاد کشور باید انجام
دهد این است که فرمان «به جای خود» صادر کند .منظور او از «به جای خود» این است
که در طول هفت ،هش�ت سال گذش�ته افرادی که شایستگیهای الزم را نداشتهاند در
پس�تهای اقتصادی و اجرایی قرار گرفتهاند .به باور ترکان دولت آینده با مش�کالت و
مس�ائل اقتصادی فراوانی روبهرو اس�ت اما ضروریترین و البته ش�اید دش�وارترین آن

1

مهمتري�ن گامهايي كه رئيسجم�ور آينده بايد در جهت اصالح سياس�تهاي
اقتصادي گذشته بردارد چيست؟

پیش از هرچیز باید یادآور شوم که به روشني باید گفت كه وضعيت اقتصادي كشور
به زودي اصالح نميشود و از اکنون نباید انتظارات بااليي از رئيسجمهور بعدي پيدا
شود و مردم فكركنند در يك زمان كوتاه همه چيز قابل اصالح است .همه چيز قابل
اصالح نيست چون اقتصاد ايران در طول هفت ،هشت سال گذشته با روشهاي دالر
درماني اداره ش��ده اس��ت .چيزي كه براي اقتصاد ايران الزم است توليد ملي و كار و
سرمايه ايراني است .فاصله بين دالر درماني تا توليد ملي و كارفرمايي ايراني فاصلهاي
اس��ت كه بايد طي شود .دالر درماني روش��ي بوده كه در هشت سال گذشته به كار
گرفته شده و براي هر چيزي دالر نفتي آوردهایم .لیست كاالهاي وارداتي در هشت
سال گذشته واقعا ناراحتکننده است ،كاالهايي را وارد كردهايم که ظرفيت توليدش
در داخل كشور وجود داشته است .چرا وارد كرديم؟ چون بهرغم اينكه نقدينگي كشور
از  68هزار ميليارد تومان به  430هزار ميليارد تومان رسيده ،تورم وحشتناكي هم طي
اين سالها به هم انباشته شده ،براساس گزارش بانك مركزي سطح عمومي قيمتها
از  100به باالي  400رس��يده اس��ت .وقتي اين اتفاق ميافتد يعني بيش از  4برابر
سطح قيمتها باال رفته است .تا همین چند ماه گذشته دالر را به همه هزار و 226
تومان ارائه ميكرديم ،این در حالی است که االن همه قيمتهاي داخلي كشور بيش
از  4برابر است و این يعني قيمت تمام شده كاالهاي ايراني هم چهار برابر شده است.
وقتي به واردكننده دالر  1200توماني ميدهيم به اين معني است كه به واردات يارانه
ميدهيم و نام این کار هم دالردرماني است كه نتيجه آن اضمحالل توليد داخلي و
وارداتی شدن همه چيز شده است .اين وضعيت دالردرماني است؛ اينكه مقام معظم
رهبری گفتند حماسه ملي ،كار و سرمايه ايراني ،اين دو با هم خيلي فاصله دارند .اين
مسير بايد طي شود اما مسير هموار نيست و آشفتگي وجود دارد .االن آشفتگي ذهني
و فكري برخي اشخاص كه در نظام تصميمگيري بودند متاسفانه به اکثر دستگاهها
سرايت كرده است .اين ناشي از آشفتگي فكري است كه در جاهايي بوده و االن به همه
س��رايت كرده است .بيقانوني ،قانونشكني وجود دارد .قانون برنامه چهارم را دستور

برگرداندن افراد ناشایست به جایگاه واقعی خودشان و استفاده از نیروهای خبره و صاحب
صالحیت در مناصبی اس�ت که برای کشور حساس�یتهای زیادی دارد .این عضو مرکز
تحقیقات استراتژیک نظام معتقد است دولت بعدی در خصوص طرح هدفمندی یارانهها
به جای اینکه یارانه را نقدی به مردم پرداخت کند باید آن را در قالب کاالهای اساسی آن
هم از طریق کوپنهای الکترونیکی در اختیار دهکهای نیازمند جامعه قرار دهد.

فرمودند كه خمير شود .اگر قانون برنامه چهارم اشكال داشت باید اصالحيهاش را به
مجلس ارائه میدادند .اما االن قوانين برنامه ،قانون بودجه و بودجههاي سنواتي هیچ
کدام در قالب قانون و برنامه نبوده اند و پايبندي نسبت به آنها وجود نداشته و اجرايي
هم نشدهاند .در هفت سال هفت گزارش ديوان محاسبات را نگاه كنيد .اگر اينها را با
هم جمع كنيم خواهید دید چند  10ميليارد دالر از قانون تخلف شده است .به طور
متوسط سالي  10ميليارد دالر از قانون تخلف ميشود .بنابراين همان قانون برنامهاي
كه به بودجه تبديل نشد و همان بودجههايي كه نوشته شد هم اجرايي نشد .پس تا
اين قانونس��تيزي به قانونپذيري برگردد و نظم و انضباط در كشور برقرار و تبعيت
از قانون ارزش ش��ود راهي طوالني در پیش اس��ت و در كمتر از س��ه سال قابل اجرا
نيست .به نظرم سال  92سال سوخته است چون تا به اين لحظه هنوز بودجه ندارد
و كلياتاش در كميسيونهاي تخصصي مجلس رد شده است .براي سال بعد دولت
جديد ميخواهد بودجهريزي كند .تا اين كار سامان بگيرد و مديران را سروسامان بدهد
زمان ميبرد .چون كساني كه در بعضي قسمتها گذاشت ه شدهاند اصرار شده كساني
باشند كه آن كار را بلد نيستند .در نفت اشخاصي را داريم كه دوستدار همين دولت
و در عین حال كار هم بلد هستند اما به نظرم اصراری وجود داشت تا كساني به كار
گماشتهشوند كه كار را بلد نيستند .تا قرار باشد افرادي كه كاربلد نيستند را از سيستم
جدا و نفرات شایسته را جايگزين کنیم زماني طوالني ميطلبد .از کارهای دیگری که
در صدر اقدامات دولت آینده باید قرار گیرد حل کردن وضعيت تحريم اس��ت .ما به
مذاكرهكننده موفق و موثري الزم داريم که اين كار را مديريت کند تا بتوانيم از اين
وضعيت بينالمللي خارج شويم.كساني بودند كه قطعنامهها را كاغذ پاره ميدانستند و
اين تفكرها و ادبیاتی که داشتند ما را به اينجا رسانده است .اين تفكرات و بياهميت
قلمداد كردن آنها كش��ور را به اين وضعیت رسانده است .راهحلهايي وجود دارد كه
سياستهاي هستهاي كشور جلو برود و الزم هم نباشد تا اين حد فشارهای بینالمللی
را تحمل كنيم .اين كار روش��ي را ميطلبد كه نامش عقلگرايي است .دیپلماسی را
صفر فرض نکنیم .دیپلماسی یعنی با هوشیاری و هنرمندی تهدیدات را از روشهای
سیاسی دفع کنیم .اگر هر تهدیدی که پیش آمد سینهتان را سپر کنید که تير به شما
اصابت كند هنر نکردهاید .هنر اين است كه تهديدها را با مانورهاي سياسي مناسب ،با

روشهاي هوشمندانه از كشور و نظام اسالمي دفع كنيد .اين كار ديپلماسي است .قرار
نيست همه تهديدها را نظام جواب بدهد .بسياري از تهديدها با روشهاي سياسي قابل
دفاع است و اين هنر ديپلماسي است.
2

از بزرگترين چالشهای دولت آينده بحث اجرايي شدن هدفمندي يارانههاست.
چه راهكار منطقي ميتواند در این خصوص برای دولت بعدي وجود داشته باشد؟

اصل هدفمندی قابل قبول است .اما دو تبصره وجود دارد كه در قانون آمده است.
اوال طبق قانون هدفمندسازي يارانهها بايد نيمي از درآمد حاصل از هدفمندسازي به
خانوارها داده شود ،نيمي هم صرف بنگاههاي توليدي و امور عمومي شود .اما در عمل
دیدیم که در  15ماه اول 24هزار ميليارد تومان درآمد بوده و  50هزار ميليارد تومان
به خانوارها دادهاند .يعني بيش از  200درصد به خانوارها دادهاند .در حالي كه در قانون
 50درصد برای آن تعيين شده است .لذا من معتقدم در همه این موارد بايد برگرديم
به قانون و آن را اجرا كنيم .راهحل پيشنهادي من اين است -1 :بايد پرداخت نقدي
به پرداخت كااليي تبديل شود -2 .بايد به فقرا و ضعفا يارانه بدهيم .مثال یارانه نبايد
به  40درصد جامعه که پرداخت يارانه به آنها تاثيري در زندگیشان ندارد تعلق بگیرد
و به خانوادههاي ضعيف هم يارانه را به صورت كاال بدهيم .ضرورت جایگزین کردن
كاال به جای پرداخت نقدی دالیلی دارد که اینجا عرض میکنم؛ اول اينكه نقدينگي
رشد نكند و از این طریق ما بتوانیم از افزایش تورم ناشی از باال رفتن حجم نقدینگی
جلوگیری کنیم .دوم اینکه مگر قرار نيس��ت يارانهها را وارد سفره مردم كنيم تا فقر
غذايي اتفاق افتاده آنها را جبران كند؟ طبق آمار رسمي بيش از  2ميليون معتاد داريم،
اگر اين افراد يارانهها را دريافت كنند آيا اين پول را صرف خانوادهشان خواهند كرد؟
با گوش��ت كيلويي  30هزار تومان چطور ميتواند یک معتاد با یارانهای که از دولت
میگیرد زندگي كند؟ اما اگر ما يارانه را به كاال تبديل كنیم و به صورت الكترونيكي
توزي��عكنيم میتوانیم هم از فقر غذایی خانوارها جلوگیری کنیم و هم جلوی تورم
افسار گسیخته را تا حدی بگیریم .زماني كوپنهاي كاغذي داشتيم اما امروز در جهان
اين كوپنها الكترونيكي شده است و ما میبینیم که کشوری مثل انگلستان هم از این
سیستم در اقتصاد خود استفاده میکند .بياييم بن الكترونيكي غذا بدهيم كه صرف
نيازهاي اصلي ش��ود .بدانيد در وضعيت امروز جامع��ه كه فقر براي گروههاي پايين
جامعه كش��نده و آزاردهنده اس��ت ممكن است فقر غذايي تبديل به افت تحصيلي
فرزندان شود كه خسارت بزرگي است .ممكن است اين فقر غذايي به ضعف مادران
در دوران بارداري و شيردهي تبديل شود .كسي اين خسارتها را برآورد نكرده است.
خدا بيامرزد دكتر حسين عظيمي صاحب كتاب اقتصاد ايران را كه ایشان در اقتصاد
توسعه ،استاد من بودند و كار زيادي در مورد امنيت غذايي انجام داده بودند .وقتي به
ياد حرفهاي ايشان ميافتم و ميبينم امروز بخش بزرگي از جامعه فقر غذايي دارد
واقعا وضعیت نگران کنندهای برایم متصور میشود .بنابراين بايد كمك غذايي را به
صورت كااليي و به ضعفا داد.
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در چند سال گذشته بس�یار از اجرای اصل  44و خصوصیسازی سخن رفت .به
نظرتان دولت آینده تا چه حد در اجرایی کردن اصل  44مسیر فعلی را باید ادامه
دهد؟

مهدی رییسزاده
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نگر
آینده

به ماههای پایانی عمر هر دولتی که نزدیک میش��ویم این س��ئوال که انتظار شما از
رییسجمهور و دولت آینده چیست؟ در ذهن افراد جامعه و شهروندان و خصوصا فعاالن
اقتصادی پررنگتر میشود .برای پاسخ به این سئوال مهم چنانچه نیم نگاهی به عملکرد
دولتهای نهم و دهم بیاندازیم مشخص میشود که برای اولین بار در تاریخ اقتصاد ایران
درآمدهای ارزی و ریالی بیسابقهای ظرف  8سال گذشته تحقق پیدا کرده ( حدود 800
میلیارد دالر) که بههیچوجه قابل مقایسه با درآمدهای حاصله از زمان ویلیام دارسی تا سال
 84نبوده است .و درمقابل این سئوال مطرح میشود که در مقابل این درآمدهای بیسابقه،
چگونه آن را هزینه یا سرمایهگذاری کردیم و نهایتا شاخصهای کالن اقتصاد مبین چه
دستاوردی برای بخش اقتصادی کشور هستند؟ شاخصهایی نظیر رشد اقتصادی ،تورم،
درآمد سرانه ،توزیع عادالنه ثروت ،اشتغال و بیکاری و...و برای اینکه جانب انصاف و عدالت
را رعایت کرده باشیم باید به فضای تحریمهای فزاینده بینالمللی و بحران اقتصادی که در
سال  2008آغاز شد نیز باید نظر داشته باشیم .صرفنظر از این مطلب که آیا در تشدید
تحریمها از سال  1384تاکنون مدیریت دستگاه دیپلماسی کشور نیز آیا میتوانست نقش
موثری داش��ته و به عبارتی از تشدید آن جلوگیری نماید یا خیر .تصور میکنم از آنجا
که با ارزشترین سرمایهها ،سرمایههای انسانی هر مملکتی است لذا اولین و اساسیترین
گام تجدید ساختار خود دولت برمبنای تحقق یک دولت چابک با استفاده از بهترینها و
شایستهترینها در هر بخش باشد .طبعا تیم اقتصادی دولت باید تیمی متبحر ،متخصص
و درعین حال هماهنگ برای تحقق اهداف مندرج در برنامه توسعه پنجم و مآال تحقق
اهداف مندرج در سند چشمانداز  1404باشد.
در بادی امر احیاء سازمان مدیریت و برنامهریزی به عنوان سازمان کنترلی برمبنای
تحق��ق درآمدهای واقع��ی و اجرای پروژهها و طرحه��ای گوناگون و عملکرد هزینهها و
مش��خص کننده میزان انحراف مثبت یا منفی عملکرد بودجههای ساالنه در چارچوب
برنامههای توسعه پنجساله و سند چشمانداز از ضروریات است .طبعا تیم اقتصادی دولت
مرکب از وزرای امور اقتصادی ،صنعت -معدن و تجارت ،رییسکل بانک مرکزی ،رییس
س��ازمان مدیریت و برنامهریزی و سایر وزرای ذیربط باید از هماهنگی و انسجام قوی به
عنوان یک حلقه مستحکم دولتی برخوردار باشند .پایبندی به مقررات و ضوابط موضوعه
توسط دولت آتی و عدم عطف به ماسبق کردن تصمیمات اقتصادی اتخاذ شده از جمله
انتظ��ارات جدی فعاالن اقتصادی اس��ت .نگاهی گذرا در بخش سیاس��تهای ارزی از
س��ال گذشته تاکنون مبین این مطلب تاس��فبار است که به رغم صدور بخشنامههای
مکرر از س��وی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ،و عدم تمکین کامل شبکه بانکی از
بخشنامههای مذکور متاسفانه خود بخشنامههای صادره بعضا حتی از اعتباری بیش از
یکماه برخوردار نبودهاند .برای مثال برای بخشنامه  1028مورخ  91/11/03بانک مرکزی
که  15روز زمان برای الزماالجرا شدن آن به سیستم بانکی قید شده بود ،اولین اصالحیه
در تاریخ  92/1/17و دومین آن در  92/1/26صادر شده است .نتیجهگیری اینکه از جمله
انتظارات فعاالن اقتصادی ثبات مقررات و رویهها است .دیگر انتظار فعاالن اقتصادی بهبود
فضای کسبوکار و ایجاد رونق اقتصادی است که شاهبیت آن حمایت واقعی از بخش تولید
و صنعت است .با تحقق این امر است که در وهله اول اشتغال موجود حفظ خواهد شد و در
مراحل بعد با توسعه صنعت اشتغال جدید ایجاد خواهد شد و با افزایش درآمدهای حاصله
میت��وان به روند ع��دم اتکا به درآمدهای نفتی و افزایش مالیات امیدوار بود .تا زمینهای
برای رونق اقتصادی و بهکارگیری ظرفیت کامل واحدهای تولیدی فراهم نشود ،گذاشتن
ارقام در بودجههای ساالنه مبنی بر افزایش درآمدهای مالیاتی با عنوان عدم وابستگی به
درآمدهای نفتی محقق نخواهد شد.
و مطلب آخر که جامعه به آن نیاز دارد بازگرداندن اعتماد به جامعه و اشاعه آرامش
در جامعه اس��ت .تا زمانی که در سطوح عالیه مدیریتی جامعه بداخالقی و ناهماهنگی
وج��ود دارد نمیتوان از آحاد جامعه انتظار رفتار بخردانه و عقالنی داش��ت و اس��تمرار
همین رویه باعث تبعات سوء اقتصادی و اجتماعی و بعضا لجام گسیخته میشود .پس
به صورت خالصه انتظار از دولت و رییس جمهور آتی ،یک رییسجمهور و دولت چابک(
برمبنای ضوابط حکمرانی خوب) با تیم منسجم و هماهنگ و درعین حال مستقلالفکر
و رای ،پایبن��د ب��ه قوانین و مقررات ،تثبیت کننده رویهها و ضوابط برای تحقق و امکان
برنامهریزیهای کوتاه م��دت و میان مدت اقتصادی برای فعاالن اقتصادی و برگرداندن
آرامش و اعتماد به جامعه با رفتار و کردار و گفتار خود است که به نظر نمیرسد انتظاری
دور از ذهن و خارقالعاده باشد .به امید سرکارآمدن چنین دولتی در آینده نزدیک.
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سياس��تهاي كلي اصل  44همان است كه رهبري ارائه دادهاند و به مجلس رفته
و به قانون تبديل شده است .اما متاسفانه قانون در اجرا به مشكل برخورد کرده است.
مثال س��هام عدالتي به وج��ود آوردهاند كه نه عدالتي در آن اس��ت ،نه بهرهوري و نه
كارآفريني بلكه باعث شده اجراي قانون سياستهاي كلي اصل  44ناقص بماند .اين
عدالت نيست .مورد دوم اجراي «خصولتي» كردن به جاي خصوصيسازي است .يكي
از دستاوردهاي اين قانون بايد بهرهوري باال باشد .بهرهوري باال مستلزم يك مديريت
واقعي بخش خصوصي است .به طوري كه فرض كنيد بهترين مديران ،كارآفرينان و
بهترين متخصصان بيايند بهرهوري را در صنعت و بنگاههاي تجاري باال ببرند ولي واقعا
وقتي به دست خصولتيها ميدهيم اينگونه ميشود .مثال بزرگترين بنگاه اقتصادي ايران
شستا است كه زير نظر تامين اجتماعي است .آيا االن بزرگترين اقتصاددان كشور آنجا
نشسته است؟ بنابراین واگذاری شرکتها به این شکل خصوصيسازي نيست و موجب
بهرهوري نميش��ود« .خصولتی» يعني اينكه بنگاههايي كه قبال توسط وزارتخانههاي
تخصصي اداره ميشد را بگيريم و به دست کسانی بدهیم که نه تخصص وزارتخانههای
تخصصی را دارند و نه بخش خصوصی واقعیاند .به همين خاطر به سرعت نميتوان
اقتصاد ایران را اصالح کرد.

اعتماد را به جامعه بازگردانید
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انتظارات از رییسجمهور آینده

پرونده ویژه

عقلگرایی و قانونمداری
مهمترین انتظار از دولت بعدی است

انتظارات بخش خصوصی از رییسجمهور آینده در میزگرد آیندهنگر با حضور
مسعود خوانساری ،عباسعلی قصاعی و محمدحسین برخوردار
عظیم محمودآبادی

عکس :امید ایرانمهر

هشت سال از روزی که محمود احمدینژاد بر کرسی ریاست جمهوری نشست گذشته
و در طول این مدت اتفاقات کوچک و بزرگی کل و جزء اقتصاد کشور را تحت تاثیر خود
قرار داده است .اتفاقاتی که شاید کوچکترین آنها چندبار تغییر وزیران وزارتخانههای
اقتصادی – وزارت اقتصاد ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت -و بزرگترین آن انحالل سازمان
برنامه و بودجه بود که موجب حیرت و پرسش شدید کارشناسان اقتصادی شد .در میزگرد
این شماره«آیندهنگر» از فعاالن بخش خصوصی و سه تن از اعضای هیات نمایندگان اتاق
بازرگانی و صنایع و معادن تهران پرسیدیم از رییسجمهور آینده چه انتظاری دارید؟ در
همانطور ک�ه میدانید بحث ما در مورد انتظار بخش
خصوصی از رییسجمهور آینده اس�ت .كانديداهاي
متعددی آمدهاند و همه هم در مورد مسائل اقتصادي
صحب�ت ميكنند و بيش�ترين اظهارنظرهای آنها را
همين مباحث اقتصادي تشکیل میدهد .به نظرتان
نف�س اينكه كانديداها اينقدر بر مش�كل اقتصادی
دست گذاشتهاند میتواند مفید باشد؟

نگر
آینده
شماره نوزدهم  /ارديبهشت1392

34

خوانس�اري :من فكر ميكنم اين هم يك فرصتطلبي
است كه كانديداها در پيش گرفتهاند .اگر واقعیت را نادیده
نگیریم و بپذیریم اش��كاالتي كه ه��م اکنون به مباحث
اقتصادي كشور وارد است از قبیل بحث نقدينگي،اشتغال،
ت��ورم ،بي��كاري ،عدم توجه به صنعت و . . .در يك س��ال
گذشته به وجود نيامده باید از تمام كانديداها پرسیده شود
که آيا در طول هش��ت سال گذشته نبايد اين اشكاالت را
ميگفتند؟ طبيعتا درست است كه شخص رئيسجمهور
مسئول اجرايي بوده اما به نظرم تمام افرادي كه به نحوي
در مجل��س ،ارگانهاي مختلف ،دولت و كس��اني كه به
نوع��ي كانديداتوری خودش��ان را اع�لام کردهاند و رجل
سیاسی و اقتصادی هستند و هر کدام از آنها به نوعی در
تصميمگيريها دخيل بودهاند تا به حال س��كوت کرده و
اعتراضي نكرده بودند ،چه شده كه حاال ميخواهند يكباره

این میزگرد سعی کردیم از آنها بخواهیم پیشنهادات و راهکارهای عملی ارائه بدهند و
حتیالمقدور به بیان انتظاراتی بپردازند که در کوتاهمدت انجام آن برای دولت بعدی میسر
باشد .مسعود خوانساری معتقد است مهمترین ویژگی دولت بعدی باید صداقت باشد و به
طور شفاف مردم را از وضعیت اقتصادی کشور مطلع کند .عباسعلی قصاعی بهرغم اینکه
نفس خانه تکانی پاستور و آمدن دیگری را مبارک
برای دولت آینده توصیههایی دارد اما ِ
میداند اما محمدحسین برخوردار یک طرفه به قاضی رفتن را صحیح نمیداند و معتقد
است که با نقد گذشته و دولت فعلی گرهای از اقتصاد کشور باز نخواهد شد.

پروژه انتقاد به سیاستهای اقتصادی دولت را ظرف شش
ماه انجام دهند؟ این در حالی اس��ت که همه این آقایان
قبال س��كوت كرده بودند و يا سیاست اقتصادی دولت را
تاييد میكردند .وقت��ي بحث تحريمها مطرح بود تا يك
سال پيش همه ميگفتند تحريمها نه تنها اثري نداشته
بلكه به نفع اقتصاد كشور هم بوده و حاال یک دفعه تحريم
بد ش��ده و میگویند هر آنچه در اقتص��اد ما اتفاق افتاده
به دلیل تحریم غربیها است .سياست خارجي كه دولت
اتخاذ كرده بود و در نيويورك سخنان تندي را بيان ميكرد
نیز مورد اعتراض هیچ کدام از این آقایان قرار نميگرفت
بلكه در مجلس طوماري را به نفع آقاي رئيسجمهور امضا
ميكردند .همه مس��ائلي كه در مورد مس��كن مهر پيش
آمد هم همينطور در هشت سال گذشته نه تنها مشكل
حساب نميشد بلكه تاييد هم ميشد .اينكه همه در حال
حاضر به مسائل اقتصادي حمله ميكنند به نظرم منصفانه
نيست چون خودشان هم دخيل بودهاند .نکته دیگری که
اینجا الزم میدانم به آن اش��اره ای داشته باشم اینکه به
نظر من اصل س��وال اين اس��ت كه ما فكر ميكنيم همه
انتظاراتم��ان را یک نفر به نام رئيسجمهور میتواند حل
كند .به نظرم انتظار از یک فرد اصال درست نیست .زماني
كه افراد كانديد ميشود شعارهايي ميدهند كه خيلي از

آنها ممكن است جنبه عملي نداشته باشد و در هيچ جايي
هم ثبت و ضبط نميشود و در پايان دورهشان هم كسي
نسبت به آن شعارها پاسخگو نيست .لذا به نظرم اين سوال
مشكل دارد.
قصاعي :من معتقدم اصوال سياس��تهاي اقتصادي ما از
مبنا غلط است چون ميدانيد در دنيا دو نوع شيوه وجود
دارد .يكي اقتصاد سياسي و ديگر سياستهاي اقتصادي.
اقتصاد سياسي در تجربه صد س��اله اخير نشان داده كه
ناموفق بوده اس��ت .نمونه بارز آن ش��وروي سابق و نمونه
فعلي آن كره شمالي است .وقتي كره شمالي  24ميليوني
را با كره جنوبي  48ميليوني مقايس��ه ميكنيد تفاوت از
زمين تا آسمان است .آلمان شرقي سابق و همینطور آلمان
غربي س��ابق تفاوتشان مثل شب و روز بود .پس اقتصاد
سياسي در آلمان شرقي و كرهشمالي و شوروي سابق غلط
بود و به همين دليل هم موجب فروپاشي آنها شد .اقتصاد،
محور جامعه اس��ت هم در نظامه��اي ايدئولوژيك و هم
نظامهاي غیر ايدئولوژيك ،چراكه شكم گرسنه ايدئولوژي
نميفهمد و حتي دين و ايمانش هم ضعيف ميشود ،پس
اقتصاد محور اس��ت .کار اقتصادی هم در دنيا ثابت شده
كه كار دولت نيس��ت چون اگر كار دولت باشد ،سياسي
ميشود .اقتصاد بايد دست بخش خصوصي باشد .متاسفانه

خوانس�اري :اجازه بدهید ابتدا به بحثي كه آقاي قصاعي
اشاره كردند بپردازم .در هر حال بايد ابتدا ببينيم تعريف
از رئيسجمهور چيس��ت .در قانون اساس��ي آمده كه او
بايد يك رجل سياس��ي ،مدير و مدبر و داراي عقل كامل
باشد .اولين تعاريف براي رئيسجمهور اين است كه بايد
بگرديم ببينيم چه كسي اين ویژگیها را دارد .شعاری كه
هميشه آن را مطرح كردهايم مبني بر نه شرقي و نه غربي
را بايد بازتعريف كنيم .آیا معنای شعار نه شرقي ،نه غربي
این اس��ت که باید همه تجربههاي دنيا را كنار بگذاريم و
خودمان مانند يك جزيره مستقل عمل كنيم؟به نظرم در
این صورت ما در نهايت به یک كره شمالي تبدیل خواهیم
شد .دولت و رئيسجمهور آينده بايد قبول كند كه ما يك
جزيره نيس��تيم و جزئي از كل هستيم و بايد با نظام دنيا
هماهنگي داشته باشيم .تجربه هم اين را نشان داده است
و اينكه بخواهيم تافته جدابافتهاي از دنيا باش��يم عملي
نيست .مثالهايش را هم آقاي قصاعي گفتند .در هر حال
بايد با دنياي خارج از خودمان تعامل داشته باشيم .دومين
بحث براي موفقيت دولت آينده اين است كه به مردم خود
احترام بگ��ذارد و راي مردم را مالك قرار دهد و آنچه كه
خواسته مردم است را عمل كند .بخش عمدهای از مسائل
و مش��کالت ما به فقدان احزاب ب��از میگردد .باور کنیم
خیلی از مشکالت اقتصادی که االن با آنها مواجه هستیم
راهکار سیاس��ی دارد و یکی از اصلیترین و مهمترین این

بازگشتبهعقالنیت

خوانس�اري :من ه��م قبول دارم به ف��رض مصالحه هم
تحريمها برداش��ته نخواهد ش��د اما حداقل دولت آينده
ميتواند اين بحثها را تشديد نكند و در جهت حل مسائل
ب��ا دنياي خارج پيش برود تا دس��تکم وضعیت از آنچه
هست بدتر نشود .فکر میکنم توجه به این نکته ضروری
هم هست که تصور نکنیم االن کشور ما تنها کشوری در
دنیا هست که دارای مش��کالت اقتصادی است .واقعیت
این است که در حال حاضر كل دنيا و کشورهای مختلف
هم به لحاظ اقتصادی بدون مش��كل نيستند .كشورهاي
بزرگ هم االن دچار مشكالتی هستند و آنها هم به دنبال
راهي براي حل اين مس��ائل هستند .بايد قبول كنيم كه
دنيا هم مش��كالت خ��اص خ��ود را دارد و با يك تعامل
س��ازنده ميتوانيم به توافق برس��يم و قرار هم نيست كه
اين مش��كالت يك شبه حل شود .ما بايد با توجه به اين
واقعيتها و همچنین مسائل اقتصادي خودمان برنامهريزي
اقتصادي داشته باشيم .به هر حال ما تجربه جنگي هشت
ساله را داريم .در زمان جنگ درآمد متوسط ارزيمان در
سال ،هفت يا هشت ميليارد دالر بوده و درست است كه
آن زمان جمعيت كمي داشتيم اما از اين ميزان ( 8ميليارد
دالر) نيم��ي به جنگ اختصاص مييافت و با نيمي از آن
هم كش��ور اداره ميشد .اما االن در وضعیتی هستیم که
اين میزان تبديل شده به سالي  80و  100ميليارد دالر اما
تورم و رشد نقدينگي و بيكاري اصال قابل مقايسه با قبل
نيست .این مساله نشان ميدهد اگر قرار باشد با كشورهاي
خارج تعامل داش��ته باش��يم و برنامه استراتژيك را پيش
ببري��م در حوزه اقتصاد داخل��ي هم بايد يك برنامهريزي
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س�ید حمید حسینی:
اگرچ�ه اکنون ،کاهش
رشد اقتصادی،تورم و
بی�کاری از مهمترین
چالشه�ای اقتص�اد
ای�ران اس�ت ام�ا این
موارد نوعی معلول اس�ت و علت نیس�ت.
افزای�ش ت�ورم و ن�رخ بیکاری ،ناش�ی از
دیدگاههایی است که به اقتصاد وجود دارد
و البت�ه نش�ان میده�د که مس�یری که
تاکنون پیموده شده ،مسیر صحیحی نبوده
اس�ت .مهمترین دس�تاوردها در طول 30
س�ال گذش�ته  ،عقالنیت�ی اس�ت که در
س�الهای گذش�ته بر نظام اجرایی کشور
حاکم ش�د و در تدوین برنامه سوم توسعه
تجل�ی یافت و نیز تجرب�ه مدیریتی که به
س�رمایه اجتماعی تعبیر میشود .اکنون
مهمترین مطالب�ه فعاالن بخش خصوصی
این اس�ت که ای�ن س�رمایه اجتماعی در
دول�ت آین�ده مورد اس�تفاده ق�رار گیرد
وعقالنی�ت نی�ز به نظ�ام اجرایی کش�ور
بازگردد.

ف�رض كنيد اين اتف�اق بیفتد .بههرح�ال تحريمها
قرار نيس�ت يك ش�به برداش�ته ش�ود و حتي اگر
دولتي س�ركار بيايد كه ويژگيهاي موردنظر شما را
داشته باش�د اين فش�ارها آثارش را خواهد داشت.
چنين دولتي چط�ور ميتواند با آثار محدودیتهای
بینالمللی که وضع شده مقابله كند؟

برخوردار:
بایدشاخصهای
اقتصادی
مشخص شود.
باید تعیین شود که
با این مقدار نیروی
تحصیلکردهبا
مدارک باال که
وارد بازار کار
میشوند باید چه
کنیم؟ آیا آنها را
وارد دولت کنیم
و هزینه دولت را
زیاد کنیم؟ یا اینکه
به کارهای فرعی
وادارشان کنیم مثل
باال رفتن ارز و دالر
و مذاکرات با کجا
و کجا.
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نظام بعد از انقالب ما باالي  80درصد دولتي بوده اس��ت.
يعني اقتصاد ما سياسي بوده و به همين دليل هم ناموفق
بوده اس��ت .عليرغم اينكه در ادوار اخير رهبري نظام هم
به كرات توصيههايی برای توسعه اقتصادي ،توسعه بخش
خصوصي ،كار ملي ،سرمايه ايراني و اين شعارهاي بسيار
خوب را ارائه كردهاند امابه دلیل اینکه  80درصد چارچوب
اقتصاد ما دولتي بوده ره به جایی نبردیم .بنابراين تنها راه
نجات اقتصاد ايران و در نتيجه نجات نظام اجتماعي و حتي
نظام سياسي ما اين اس��ت كه اقتصاد ما خصوصي شود
و سياس��تهاي ما اقتصادي شود؛ يعني اصال اقتصاديون
بگويند قانون مالياتها،تامين اجتماعي،قانون كار،گمركات
و بانكه��ا چطور باش��د .حتي بنگاهه��اي خصولتي هم
نميتوانند اينجا نقشي داشته باشند چون آنها هم بينش
الزم را ندارند .بنابراين رئيسجمهور آتي ما نبايد سياسي
بلكه الزم است چهرهای اقتصادي باشد .دوم اينكه در حال
حاضر اگر دائما بخواهیم از گذشته و اقدامات دولت فعلی
انتقاد کنیم خيلي مضر نيست اماخيلي هم مفيد نيست.
كانديداها االن بايد بگويند در آينده ميخواهند چه كاري
انجام دهن��د .اين را ميدانيم كه در گذش��ته چه اتفاقي
افتاده اس��ت .رئيسجمهور آينده بايد بتواند با هماهنگي
نظ��ام با دنيا تعامل كند .اتفاقا غربيها به غلط و به دروغ
ميخواهند بگويند تحريمهاي ما عليه مردم ايران نيست و
عليه دولت است .اما به وضوح ميبينيم كه جامعه و آحاد
مردم هس��تند كه زير تورم له ميشوند و اتفاقا بنگاههاي
بخش خصوصي هستند كه گرفتار شدهاند .باید بدانيد كه
هر كدام از واحدهاي خصوصي كوچك چقدر تحت فشار
است .فقط کافی اس��ت نگاهی به وضعیت بنبستهاي
بانكي ،اقتصادي و ارزي و اين س��ونامي ارزي كه از س��ال
گذش��ته آمده و در حال ريشهكن كردن اقتصاد ما است
بیاندازید که نشان دهنده وضعیت خراب اقتصاد ما است.
بنابراين رئيسجمهور آینده بايد اوال اقتصادي باشد و بعد
بتوان��د با دنيا تعامل كن��د و از روي عقل و تدبير و طبق
همان ويژگيها كه در قانون پيشبيني شده رجل سياسي
باشد ،مديريت و تدبير و عقلگرايي داشته و از همه مهمتر
بايد قانونمدار باشد .اگر قانون اشتباه است و به آن اعتقاد
ندارد بايد با ارائه اليحه آن را اصالح كند .هفته قبل آقاي
مصباحیمقدم به اتاق ايران تش��ريف آورده و به شوخي و
جدي ميگفتند شما چرا خودتان را كنار ميكشيد در اين
صورت افراد ناوارد وارد مجلس ميشوند يا رئيسجمهور
ميشوند .من چندين بار وقت گرفتم و نشد كه بگويم اگر
اين  290نفر نماینده مجلس جايشان را با  300نفر اعضاي
هيات نمايندگان ات��اق بازرگانی عوض ميكردند اميدي
ب��ود كه قوانين اقتصادي ما كه مادر قوانين اس��ت عوض
شود .رئيسجمهور بايد قانونمدار باشد و از جمله مواردي
كه بايد رعايت كند اين اس��ت که استقالل بانك مركزي
را واقعا به رس��ميت بشناسد .در كشورهاي پيشرفته هم
ميبينيم بانك مركزي ممكن است تابع پارلمانها و قانون
كنگره و مجلسهاي مربوطه باشد اما تابع دولت نيست.
دولت بدون اجازه مجلس اج��ازه ندارد يك ريال از بانك
مركزي استقراض كند .استقراض از بانك مركزي معنایش
اين اس��ت كه دولت ولخرجي كرده و بودجهاش كم آمده
و از كس��ي نميتواند پول بگيرد و بانك مركزي را مجاب
ميكند كه پول چاپ كند .پول هم يك كاال اس��ت؛ كاال
وقتي زياد عرضه ش��ود ارزشش كم ميشود و تورم ايجاد
ميکند .اشتباهترين كار چاپ پول است و اسم آبرومندانهتر
آن استقراض از بانك مركزي است.

گفتید اگر از رئيسجمهور انتظار داشته باشيم انتظار
درستي نيست اما فرض كنيد رئيسجمهور مطلوب
ش�ما به رياستجمهوري برس�د و يك تيم حرفهاي
هم داش�ته باش�د .با اين فرض بفرماييد با مشكالت
موج�ود در اقتصاد ایران چه میتواند بکند؟ اگر يك
رئيسجمهور با يك تي�م حرفهاي بخواهد مديريت
كشور را در دست بگيرد اولين قدم براي کاهش آثار
تحريمها چه باید باشد؟

راهکارها ایجاد احزاب واقعی ،قدرتمند و پاسخگو است .اگر
حزبی قوی داشته باشیم يقينا راحتتر جلو خواهیم رفت
چون اگر مش��اركت مردم را نداشته باشيم بعيد ميدانم
در مباحث سياس��ي ،اجتماعي و اقتصادي بتوانيم موفق
باشيم .الزمه يك دولت مشروع كه سركار بيايد يكي تعامل
با خ��ارج و دوم قبول راي مردم اس��ت .اگر اين دو عامل
وجود داشته باشند و عقل سالمي هم وجود داشته باشد
مس��ائل بعدي قابل حل است .در بحث تحريم يك سري
ش براي خودمان قائل هستيم و
باور داريم و يك سري ارز 
اكثر كشورها نیز همین مسائل را دارند اما الزم نيست اين
ارزشه��ا را به جايي ببريم كه بخواهيم با كل دنيا درگير
شويم .صحبتهايي كه در هفت ،هشت سال گذشته اتفاق
افتاد و عمدا ما را به س��مت تقابل با دنياي خارج س��وق
داد به نظرم بيراهه بود .ميتوانس��تيم حتي بحث انرژي
هس��تهاي هم داشته باشيم و درعین حال که آن پروژه را
دنبال میکنیم با خارج هم تقابلي نداشته باشيم .چه دليلي
داشت همزمان با اینکه ما داریم با جدیت مسائل مربوط
به انرژي هستهاي را دنبال میکنیم ،بگوييم اسرائيل بايد
نابود ش��ود .لذا به نظرم اولين كاري كه دولت جديد بايد
براي خود ايجاد كند يك مشروعيت داخلي و يك وحدت
ملي در داخل كشور و در مرحله دوم تعامل با كشورهاي
ديگر است .اگر اين دو مورد به وجود بيايد قطعا ميتواند
در حوزههاي سياسي ،اقتصادي و اجتماعي هم موثر باشد
يا به تعبير ديگر اخالقش را خوب كند.
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انتظارات از رییسجمهور آینده

پرونده ویژه

قصاعی:
رئيسجمهور
آينده بايد بتواند
با هماهنگي نظام
با دنيا تعامل كند.
اتفاقا غربيها به
غلط و به دروغ
ميخواهندبگويند
تحريمهايما
عليه مردم ايران
نيست و عليه
دولت است .اما به
وضوحميبينيم
كه جامعه و آحاد
مردمهستند
كه زير تورم له
ميشوند و اتفاقا
بنگاههايبخش
خصوصيهستند
كه گرفتار شدهاند

نگر
آینده
شماره نوزدهم  /ارديبهشت1392
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متناسب با آن داشته باشيم .قبول دارم كه بحث تحريمها
يك ش��به از بين نميرود و بايد برنامهريزي متناس��ب با
ميزان درآمد ارزي داش��ته باشيم و اصل را بر اين بگذاريم
كه مشكل خارجيمان را حل كنيم .نکته بعدی این است
که برنامهريزي كنيم چقدر درآمد ارزي داريم و بعد بخش
خصوصي را رشد دهيم .هيچ اقتصاددان دولتي و غيردولتي
نيست كه قبول نداشته باشد اگر قرار باشد اقتصادي رشد
كند دو عامل ميخواهد :يكي توانمندي بخش خصوصي
و دوم س��رمايهگذاري خارج��ي .نميتوانيد كش��وري را
پيدا كنيد كه بدون اين دو مورد رش��د اقتصادي داش��ته
باشد .ما ظرف هش��ت سال گذشته در مورد اصالح اصل
 44براي تس��هيل كارها و اينكه بخش خصوصي را فعال
كنيم بارها صحبت کردهایم .حاال ببینیم چه اتفاقي افتاده
اس��ت؟ گزارشهايي كه خود مجلس و ديوان عدالت ارائه
ميكند ،نشان ميدهد واگذاريها به بخش خصوصي زير
 10درصد بوده و بقيه به بخش نيمه دولتي و غيرخصوصي
و عمومي واگذار ش��ده است .آن زمان كه این بخشها در
دست دولت بود دست کم هم نظارت بر آن میشد و هم
قيمتگذاري ميش��د و هم كنترل بود .اما االن به دست
ارگانه��اي نظامي ،انتظامي و عمومي افتاده اس��ت و در
واقع نه دولتي است و نه خصوصي و نظارتی بر آن نیست.
كدام رئيسجمهور اس��ت كه بر اين سازمانها و ارگانها
نظارت داشته باشد؟طبيعي است كه نميتوانيم با تحريمها
و مشكالت خارجي مقابله كنيم .عمال همين مشكل ادامه
خواهد داشت مگر اينكه به سمت بخش خصوصي واقعي
حرکت کنیم .كسي كه مدير انتسابي نباشد و به فکر سود
و زيان باشد .به نظرتان اين شركتها چقدر نگران سود و
زيانشان هستند؟ اگر بخش خصوصي موفق است دلیلش
این است که او میداند در آخر كار بايد تراز ارائه كند و سود
داشته باشد .لذا اگر قرار است با اين تحريمها تعامل كنيم
و با آن كنار بياييم بايد دولت مشروعيت به دست بياورد
و مردم قبول كنند كه دولت برآمده از خودش��ان است و
ديگ��ر اينكه به بخش خصوصي ميدان دهيم و نهادهايي
كه اقتصاد را به بهانه خصوصي كردن به دستشان دادهايم
دوباره به قبل برگردانيم و برنامهريزي منضبط و انقباضي
داشته باشيم.
یعنی برگشتن به چند س�ال قبل به نوعي ميتواند
يك گام رو به جلو براي اقتصاد ما و بخش خصوصی
باشد؟

خوانساري :دولت بايد تكليفش را مشخص كند و هر كار
اقتصادي بايد در دس��ت بخش خصوصي باشد .اتاق يك
پيشنهاد در ارتباط با بهبود فضاي كسب وكار داده است.
اگر اين اهرمهاي فشار از سر راه بخش خصوصي برداشته
شود و بتوانند كار كنند و اهرمهاي حاكميتي وجود داشته
باشد بخش خصوصي میتواند كاركند و مشكلي ندارد.
برخوردار :يكي از مس��ائل مهمي كه دوس��تان هم بيان
كردند ص��ادق بودن رئيسجمهور با مردم اس��ت .اينكه
رئيسجمهور صادق باش��د و بگوي��د وضعيت اقتصادي
ما چيست .اقتصاد هم علم اس��ت و شاخص دارد .بخش
مالي ،پولي ،سرمايهگذاري ،نرخ رشد جمعيت ،نرخ رشد
اقتصادي ،همگي شاخص دارند .يكي از حركتهاي زشت
ما اين است كه وقتي رياستجمهوري به پايان دوره نزديك
ميشود شروع به كوبيدن ميكنيم.اول اينكه نبايد يكطرفه
قضاوت كنيم و طرف ديگر هم بايد بگويد مشكالتش چه
بوده و چرا برنامهها را آنطور اجرا كرده است .بعد دو طرف
همديگر را از لحاظ زبان اقتصادي كه همان شاخصهاي

اقتصادي است قانع كنند .ملت هم متوجه ميشوند كه اين
راه اشتباه بوده است .اما از گفتههاي آقاي خوانساري متوجه
شدم بايد در كش��ور كاري كنيم كه احزاب نمايندهشان
را مش��خص كنند .احزاب برنامههاي سياسي و اقتصادي
دارند .االن همه در ايران كارش��ناس اقتصادي و سياسي
شدهاند .به جاي اينكه به كارمان و توليدمان برای صادرات
توجه داشته باش��يم در مورد مسائل سياسي و اقتصادي
صحبت ميكنيم و به چيزهايي كه نبايد كار داشته باشيم
كار داريم .وقتي همه ما روي دالر و يارانهها و مذاكرات در
محل كارمان صحبت ميكنيم آيا فرصتي ميماند كه به
بهرهوري فكر كنيم و روي طرح توس��عه كار كنيم .دولت
آينده بايد آنقدر ش��جاعت داش��ته باشد كه بگويد اوضاع
اقتصادي ما اين است .در مصاحبهاي كه داشتم گفتم ياران ه
مانند باران اس��ت .يك جا هست كه جنگل قطع شده و
باران منجر به سيل و از بين رفتن شهر ميشود و در جايي
ك��ه جنگل وجود دارد اين باران منجر به رش��د درختان
ميش��ود .اگر حقوق و دستمزدها را بر مبنای یارانههایی
که پرداخت میکنیم مانند کشورهای دیگر متناسب کنیم
و مابهالتف��اوت آن را در صنعتهای مربوط به انرژی مثل

دوري از شعار زدگي

مه�دی پورقاض�ی:
ش�عارزدگی در کشور
قابل انتقاد است .سال
گذش�ته ،ب�ه عن�وان
تولید ملی و حمایت از
کار و س�رمیاه ایرای�ن
نامگذاری ش�د ،اما آی�ا واحدهای تولیدی
مورد حمایت ق�رار گرفتند و آیا برنامه ای
برای اجرای این رهنمود تهیه ش�د؟ سال
جاری نیز به عنوان سال حماسه سیاسی و
اقتص�ادی نامگذاری ش�ده اس�ت؛ اما آیا
حماسه اقتصادی با بودجه سه دوازدهمی
که به تصویب رس�یده محقق میش�ود؟
نخستین شرط کاندیداتوری در انتخابات
ریاس�ت جمه�وری داش�تن جس�ارت و
صداقت است.

مكانيزممالياتي

محس�ن خلیل�ی:در
دورهای ک�ه موض�وع
کاهشدرآمدهاینفتی
مطرح ش�ده  ،به طور
قطع دول�ت آینده به
س�مت جب�ران ای�ن
کاستیها با مالیات خواهد رفت و از این رو،
باید با نگاه کارشناس�ی و فارغ از هرگونه
تعصب به مقوله مالیاتها و تببین روش و
مکانیزمی ویژه برای پیاده سازی اخذ انواع
مالیاته�ا گام برداش�ت .انجم�ن مدیران
صنایع طی س�الهای اخیر به طور ویژه و
کارشناس�ی روی موض�وع مالیاته�ا به
دیدگاهها و راهکاره�ای قابل مالحظه ای
دس�ت پیدا کرده اس�ت که میتواند برای
کابینه آینده راهگشا باشد.

برق ،آب ،نفت و پتروشیمی به کار ببریم مثال همان بارانی
میش��ود که به جنگل میریزد و اگر یارانهها را به دست
مردم بدهیم مثال همان سیل خواهد بود که ویرانکننده
است و منجر به تورم خواهد شد.
گام عملی در این راه چه باید باشد؟

برخ�وردار :اقتصاد ریاضتی .هرکس��ی که بگوید من این
کار را میکن��م آن کار را میکنم درس��ت نیس��ت .باید
شاخصهای اقتصادی مشخص شود .باید تعیین شود که
با این مقدار نیروی تحصیلکرده با مدارک باال که وارد بازار
کار میشوند باید چه کنیم؟ این یک گام عملی است .باید
چه کنیم که این افراد ش��اغل شوند .آیا آنها را وارد دولت
کنیم و هزینه دولت را زیاد کنیم؟ یا اینکه به کارهای فرعی
وادارشان کنیم مثل باال رفتن ارز و دالر و مذاکرات با کجا
و کجا .متاسفانه االن تمام اقتصاد ما بسته به صحبتهایی
است که بین دو نفر انجام میشود .یک نفر حرفی میزند
قیمت دالر باال میرود و یک نفر حرف دیگری میزند فردا
دالله��ا قیمت را پایین میآورند .بنابراین گام عملی این
است که شاخصها مشخص ش��ود و به مرور هرکس در
من تولیدکننده
جادهای که حرکت میکند هدایت شودِ .
باید بتوانم به تولیدم برسم و آنقدر آزاد باشم که به چیزهای
دیگر فکر نکنم .فکر نکنم سرمایهام به خاطر دو برابر شدن
دالر یکشبه نصف ش��ده است .آنقدر به دولتم اطمینان
داشته باشم که این کار برایم مشکلساز نشود .دیدم آقایان
از دستگاه نظارتی صحبت میکردند .اصال اینها کجا بودند؟
م��ا باید االن به رئیسجمهور احترام بگذاریم چون طرف
خارجی در فش��ار آوردن به ملت ایران بدتر عمل میکند
اما در جاهای دیگر باید دستگاه نظارتی به خاطر باال رفتن
بدهی بانکها ،میزان نقدینگی و بیکاری سوال کند.
در بحث صنعت چه اقدامی از سوی دولت برای اصالح
سیاستهای گذشته که به نظرتان عملی هم خواهد
بود الزم است؟ یعنی به محض اینکه دولت جدید بر
سر کار آمدچه باید بکند؟

قصاعی :به نظ��رم مهمترین وظیفه رئیسجمهور آینده
ضمن هماهنگی با رهبری و همچنین کل نظام تعامل با
نظام بینالملل است .امروز همه معترفند که مشکل اصلی
و بزرگ ما مساله تحریم است .خوشبختانه در کشورهای
غرب��ی به خصوص آمریکا ش��رایط فراهمتر از  10س��ال
پیش اس��ت و هم رئیسجمهور و دولت و هم معاونانش
کسانی هستند که ایرانگراتر از دولتهای قبل هستند و
آمادگی حل کردن مس��ائل میان آمریکا و ایران را دارند.
رئیسجمهور باید عاقل و مدبر باشد و با آنها تعامل کند.
همانطور که اشاره کردم بحث تحریمها یکشبه هم قابل
حل نیست مخصوصا از طرف آنها ولی اینطور هم نمیشود
ک��ه آنها مانند بار آخر در آلماتی با یک پیش��نهاد خیلی
ضعیف درخواست بزرگی داشته باشند .ولی آنچه مسلم
اس��ت ایران باید درست مذاکره کند و این ممکن نیست
مگر به دست رئیسجمهور که با تعامل با کل نظام اول این
مسئله را شروع و بعد حل کند .حداقل این است که این
تحریمها تشدید نشوند و بعد قدم به قدم جلو بروند .این
از بعد مس��ائل خارجی و بینالمللی که الزم است حداقل
سونامی ارزی در جایی متوقف شود .در ارتباط با داخل هم
باید محور کار رئیسجمهور ،تولید باشد .یعنی باید سنگ
س��ر راه تولید و صنعت را بردارد .اگر قوانین اقتصادی ما
مشکل دارند -ما همه قوانین اقتصادیمان مشکل دارند و
سد معبر تولید و صنعت شدهاند -در مورد این قوانین به
مجلس الیحه ارائه و آنها را تعامل و اصالح کند .همچنین

قصاعی :بله ظرفیت هس��ت ولی این ظرفیتها در یکی
دو سال گذشته تعطیل شدهاند .اما من معتقدم میتوانند

آقای خوانساری نظر شما در مورد صحبتهای آقای
قصاعی چیست؟ صحبتهای ایش�ان در مورد یک
اقتصاد سالم در شرایط عادی درست و ایدهآل است
اما اگر بپذیریم االن در شرایط ویژه و بحرانی هستیم
چق�در میتوانیم امیدوار باش�یم که اقتص�اد ایران
رقابتی شود و مدیریت کنترل شده دولت بر اقتصاد تا
این حد تقلیل پیدا کند؟ اگر این راهکارها برای یک
اقتصاد نرمال مفید است در وضعیت فعلی برای کشور
ما چقدر میتوانند عملی باشند؟

قصاعی:اجازه بدهید من قبل از آقای خوانساری یک نکته
را ذکر کنم؛ اقتصاد بیمار در جایی باید شروع به بهبود کند
و ش��روع بهبود هم آن اس��ت که عرض کردم .یعنی یک
رئیسجمهور مدیر و مدبر کاری میکند که این بیمار در
حال احتضار اول با مسکن و بعد با داروهای حیاتبخش به
طرف سالمتی برود .من معتقدمکنترلهای بیحدو حصر
باعث این بیماری ش��ده و تنها برخورد خردمند میتواند
مشکالت ما را حل کند.
خوانس�اری :در دو بخش سوال ش��ما را پاسخ میدهم.
یک مثال بزنم .وقتی آتشی وارد یک خانه میشود در آن
مقطع فکر بازسازی باطل است و اولین مسالهای که باید
به فکرش باشیم این اس��ت که آتش را مهار کنیم و بعد
به فکر بازس��ازی باشیم .وقتی سیلی اتفاقی میافتد قبل
از اینکه جلوی س��یل را بگیریم به فکر س��ازندگی بودن
اشتباه اس��ت .همانطور که آقای قصاعی اشاره کردند در
موقعیتی هستیم که در سال 90 ،میلیارد دالر پول داشتیم
اما رشد اقتصادیمان منفی بود یعنی همان قضیه سیل
و آتش .اول باید جلوی این اتفاق گرفته ش��ود .برای این
منظور ،تخریبهایی که داش��تهایم باید بازس��ازی شوند.
اولین موردی که در طول عمر دولتهای نهم و دهم بوده
مشروعیتزدایی از دولت بوده است .یعنی مردم ،دولت و
مدیرانش و تصمیمات آنها را قبول ندارند.
منظورتان این است که دولت سرمایه اجتماعی خود
را از دست داده است؟

خوانس�اری:کامال همینط��ور اس��ت .دول��ت س��رمایه

تحریمهابرداشته
شود و اطمینان هم
جلب شود ،قیمت
دالر نباید با توجه
به بحث تورم کمتر
این میزان باشد.
لذا اگر دولت آینده
روش عقالنی را به
کار ببرد و قیمت
واقعی ارز را در
نظر بگیرد ،صنعت
و تولید راه میافتد
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آی�ا فکر میکنید این ظرفیت در تولید داخلی ما در
حال حاضر وجود دارد و پتانسیلهای الزم را دارد که
از واردات بی نیاز باشیم؟

بازنگريدرهدفمندي

یحیی آل اسحاق :رییس
جمهور آینده باید صادق
و ش�جاع باش�د و همه
حقای�ق را به درس�تی
بشناسد و درست بیان
کند .نامزدهای انتخابات
ریاس�ت جمه�وری دوره آین�ده از دادن
وعدههای توخالی و دست نیافتنی دوری باید
کنند که این وعده و وعیدها تنها فرد انتخاب
ش�ده را گرفتار خواهد ک�رد .قانون مداری از
ش�روط اولیه ریاست جمهوری است ورییس
جمهور به عنوان ف�ردی که قوه مجریه را در
اختی�ار دارد ،بای�د در چارچ�وب قوانی�ن و
مقررات کشور عمل کند و خود را حاکم مطلق
نداند .بازگرداندن فضای اعتماد در حوزههای
سیاسی و اقتصادی کشور ،حضور حداکثری
م�ردم در بخشه�ای مختل�ف اقتص�ادی،
بازگشت س�ازمان مدیریت و برنامه ریزی به
چرخه تصمیم گیری و نظارتی کشور و تقویت
نظام نظارتی باید در دستور کار دولت آینده
باش�د .بانک مرکزی در طول سالهای اخیر
تبدیل به صندوقچه ای برای جبران کسری و
کمبودها شده اس�ت ،دولت و رییس جمهور
آینده باید برای استفاده از منابع بانک مرکزی
محدودیت قائل شود .این کار خیلی سخت و
دش�وار اس�ت اما اگر بخواهیم ای�ن مهم به
مرحله اج�را در آی�د باید با ش�جاعت تمام
نس�بت به آن اذعان کرد.هدفمندی یارانهها
اگرچه جزو آروزهای دولتهای پس از جنگ
تحمیلی بوده است اما اجرای آن در دو دولت
اخیر به بیراهه رفت .ارزیابی مجدد هدفمندی
یارانهها یک ضرورت است و دولت آینده باید
برخورد صحی�ح و منطقی با تامین منابع آن
داشته باشد.

نگر
آینده

اولین قدم دولت به عنوان قوه مجریه میتواند این باش��د
که همان مشکالتی را که سد راه تولید و صنعت هستند
و مشکلساز شدهاند در اجرا تعدیل کند .ما امروز با قوانین
بسیار پرزحمت مالیاتی مواجه هستیم .دولت میتواند به
اعوان و انصارش بگوید ش��ما باید کاله را بیاورید نه اینکه
س��ر طرف را بیاورید و معموال س��ر ط��رف را که صنعت
اس��ت میآورند .ب��ه هر حال در اج��را میتوان متعادلتر
عمل کرد .امروزه این کار انجام نمیشود .متاسفانه ما یک
جور کارمندساالری به وجود آوردهایم که گاهی این کارها
خواسته دولت و وزیر هم نیست اما در سطوح پایین کاری
میکنند که همان صنعت جزئی هم که مانده از بین برود و
بسوزد .بنابراین در داخل ،سیاست باید از اقتصاد جدا شود
و بهخصوص گام به گام به سمت اقتصاد تولیدمحور قدم
برداریم .کار دیگری که رئیسجمهور باید انجام دهد این
است که روراست و صادق باشد و پوپولیستی رفتار نکند.
ما متاس��فانه مشکالت و معضالت و نقاط منفی سیستم
دموکراس��ی غربی را داریم برای اینکه دولتمردان ما تازه
ی��اد گرفتهاند که پول بدهن��د و رای بخرند .توزیع پول و
عوامفریبی کنند .اینها نقاط ضعف دموکراسی غربی است
و باید کاری کنیم که ایرادهای توس��عه غربی را نداشته و
حسنهایش را داشته باشیم که االن متاسفانه این مساله
برعکس اس��ت .ما بین  200کشور دنیا همیشه در مورد
مس��ائل اقتصادی (و کمتر اجتماعی و فرهنگی) در رتبه
 190هستیم درحالی که کشور ما از نظر منابع زیرزمینی
و روی زمینی و ثروت ملی خدادادی و امکانات بالقوه جزو
 20کشور بزرگ و اول دنیاست .از نظر صنعت توریسم و
گردشگری جزو  10کشور اول دنیا هستیم .از نظر منابع
نفت و گاز حتی گفته میش��ود در مجموع این منابع ،در
دنیا اول هس��تیم اما کجا از این منابع استفاده میکنیم؟
رتبه ما االن چیزی بین  140 ،130تا  190است .درنهایت
هم من دو ،سه پیشنهاد اجرایی کوتاهمدت ارائه میدهم.
عرض کردم که نباید به گذشته برگردیم اما کاری که دولت
فعلی به اشتباه انجام داده و از اول دوره هم تقریبا این ایراد
را داش��ته واردات بیرویه و بیثمر تجاری بوده است .این
واردات منجر به این شده که اگر شما از گمرک آمار بگیرید
میبینید دهها مورد کاالی بیخاصیت وارد کشور شده و
ارز ما را خارج کرده است .این یک عیب است .عیب اساسی
این اس��ت که تولید داخل هم از بین رفته اس��ت .من در
رشته خودم که مسئول انجمن چینیسازان ایران هستم
میبینم که از  24واحد چینیس��ازی که بعد از انقالب به
وجود آمده امروزه بیش از شش تا از آنها پویا نیست و در
 10سال گذش��ته بقیه آنها تعطیل شدهاند که دلیل آن
هم همین واردات بیرویه است .اولین کار دولت باید این
باش��د که مقررات واردات و صادرات را تکمیل کند .یعنی
اولویت  10را که گفتهاند ثبت سفارش واردات نمیکنیم
چون طبق قانون ممنوع نیس��ت و آزاد است -را کاملترکند .واقعا دولت باید از واردات کاالهایی که قابل ساخت
و تولید در کش��ور هست یا پرهیز کند یا کمتر وارد کند.
این امر منجر به این خواهد شد که تولید داخل و کیفیت
کاالهای تولیدی ما باال برود و اش��تغال فراوان و بیکاری
هم کم شود.

دوب��اره خیلی زود جان بگیرند .میت��وان از ظرفیتهای
بالقوه موجود اس��تفاده کرد .این کار یکشبه امکان ندارد
اما در ظرف یک سال امکان دارد .کار دوم هم این است که
بحث نرخگذاری و قیمتگذاری روی کاالهای تولید داخل
برداش��ته شود .بگذاریدمثالی هم برایتان بزنم از شرایطی
ک��ه بعد از جنگ در آلمان به وجود آمد .در آن زمان وزیر
اقتص��اد آلمان معتقد به اقتصاد بازار بود .بعد از جنگ در
آلمان سنگ روی سنگ بند نبود چون جنگ جهانی دوم
همه چیز را از بین برده بود .در سالهای  1950تا 1952
قیمت هر جفت کفش در آلمان حدود  500مارک میشد
که رقم باالیی بود .خیلیها به وزیر اقتصاد وقت آلمان ایراد
گرفتند که قیمت کفش از  50مارک به  500مارک رسیده
است و او مدام میگفت یک سال به من فرصت بدهید و
واقعا بعد از یک سال هم قیمت کفش به همان  50مارک
برگش��ت .به اضافه اینکه تولید و کیفیت کفش چندبرابر
و قیم��ت هم متعادل ش��د .اقتصاد یک ج��اده یکطرفه
است؛یعنی نمیشود هم تولیدکننده را محدود کنیم و هم
بگوییم بیشتر و بهتر و ارزانتر تولید کن .ما االن بدترین
ش��رایط را از نظر تولید داخ��ل و اقتصاد و گرانی داریم .با

فرض اینکه یک رئیسجمهور مدیر و مدبر و عاقل بیاوریم
شرایط از این بدتر نخواهد شد .توصیه من به رئیسجمهور
آینده این است که اوال واردات بیرویه و بیثمر را محدود
کند .البته االن این کار انجام شده اما باید به صورت منطقی
و عقالیی و کارشناسی باشد نه اینکه یک جنس که الزم
اس��ت وارد شود و رقابت ایجاد شود وارد نشود .دوم اینکه
نرخگذاری و قیمتگذاری برداشته شود .طبیعتا تولید و
کیفیت باال میرود و قیمت پایین میآید و اقتصاد رقابتی
یعنی همین .یعنی رقابت ،نرخ را تعیین کند .فکر میکنید
چرا از  24واحد در چند س��ال گذشته  16واحد تعطیل
شدهاند؟ چون س��ودآور نبودهاند و در چند سال گذشته
بس��یاری از جنسهای بیکیفیت چینی وارد ایران شده
اس��ت .خود چینیها میگفتند تج��ار ایرانی جنس بد را
میخرند .در رشته من کیفیت تولیدات ایران به مراتب از
چین بهتر است اما کار ما کارگربر است و نیروی کار زیادی
میخواهد ،قیمت کارگر در چین یک دهم ایران است ،ما
م��واد اولیه نداریم و آنها فراوان دارند .تنها امتیاز ما انرژی
بود که آن هم این اواخر قیمت باالیی پیدا کرد .بگذریم از
اینکه با افزایش نرخ ارز دوباره باید تعادل به وجود بیاید و
مرحله دوم هدفمندسازی باید با برنامه جلو برود .در نهایت
این دو برنامه در کوتاهمدت میتواند بس��یار مفید و کارا و خوانساری:
بر فرض که
کارساز باشد.
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پرونده ویژه

خوانساری:
اگر قرار است با
تحريمهاتعامل
كنيم بايد دولت
مشروعيتبه
دست بياورد و
مردم قبول كنند
كه دولت برآمده
از خودشان
است و به بخش
خصوصيميدان
دهيم و نهادهايي
كه اقتصاد را به
بهانهخصوصي
كردن به دستشان
دادهايم دوباره به
قبلبرگردانيم
و برنامهريزي
منضبط و
انقباضيداشته
باشيم

نگر
آینده
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اجتماعیاش را از دس��ت داده است .اولین اقدام این است
که دوباره مشروعیتی برای دولت به دست بیاوریم.
قصاعی :باید اعتمادسازی شود.
خوانساری :بله .باید اعتمادسازی شود که مردم باور کنند
این دولت صادق اس��ت و درست میگوید .دوم اینکه باور
کنند که بخش خصوصی باید سرمایهگذاری کند .اعتقادم
این اس��ت که این باور هنوز وجود ندارد .ممکن است در
همه شعارها گفته شود و مثال اصل  44اجرا شود اما چیزی
که اتفاق افتاده عکس آن بوده است .پس یک باور عمومی
برای اینکه بخش خصوصی میتواند کارگش��ای اقتصاد
کشور باشد نیست .یعنی به موضوع اول برمیگردد .آنچه
در عمل اتفاق افتاده و آنچه در شعار گفته میشود کامال
با هم در تضاد هس��تند .بحث سوم امنیت سرمایهگذاری
است .یعنی اگر قرار باشد اول مشروعیت به وجود بیاید و
بعد هم باور اینکه بخش خصوصی میتواند علمدار اقتصاد
کش��ور باش��د به وجود بیاید ،و بعد اجازه بدهیم امنیت
س��رمایهگذاری به وجود بیاید .اگر دولت این سه رکن را
ایجاد کند بهبود فضای کسبوکار و راهاندازی دوباره اقصاد
کشور شدنی است.
قصاعی :اتاق آماری تهیه کرد که س��ال گذش��ته بانک
مرکزی ظرف هش��ت ماه بیش��تر از صد بخشنامه صادر
کرده است .مواردی از این دست یا بازی کردن با تعرفهها
برای اقتصاد ما در وضعیت فعلی بسیار خطرناک است و
در ش��رایط عادی هم اقداماتی از این دست حتما تبعات
منفی خواهد داشت .بحثی که اخیرا مشکل حادی شده،
قراردادهایی است که بخش خصوصی با بانکها در مورد
گشایش اعتباراتی که صورت گرفته داشته است .مواردی
هس��ت که بخش خصوصی قرارداد بسته و از بانک ارز به
قیمت آن روز خریده ،اما االن بانک میگوید ارز نمیدهم.
هیچ مرجعی هم در این کشور پاسخگو نیست .یک شرکت
معتبر یکشبه ورشکس��ت میش��ود .امروز کاالیی را با
تعرفه  40درصد وارد کردهاید و فردا تعرفه صفر میش��ود
و یک مرتبه کس��ی که دیروز آن کاال را وارد کرده نابود و
کسی که امروز وارد کرده میلیونر میشود .از این مثالها
زیاد اس��ت .یعنی بخش خصوصی مطمئن نیست امروز
اگر با ارز صندوق توس��عه س��رمایهگذاری کرد ،در موقع
برگرداندن پول ،با همان قیمت اس��ت یا نه.همین قیمت
ارز که یک سال تا این حد باال رفته چقدر میتواند امنیت
سرمایهگذاری را با چالش مواجه کند .من همچنان معتقدم
مهمترین بحث ،مشروعیت دولت است .یعنی دولت باید
بتواند در داخل کشور ایجاد اطمینان کند که افراد قبول
کنند دولت راستگو است .یکی از دالیل باال رفتن نوسانات
ارز ،تحری��م و کمبود ارز اس��ت اما بحث روانی را دس��ت
کم نگیرید .هیچکس االن نمیتواند سخنان رئیس بانک
مرکزی که میگوید قیم��ت ارز را پایین میآورم یا آقای
احمدینژاد که میگوید قیمت ارز کمتر ازهزار تومان باید
شود را باور کنند .همه میدانند که عکس آن اتفاق خواهد
افتاد.اگر این اطمینان حاصل ش��ود و مردم قول دولت و
مجموعه حاکمیت را قبول کنند مشکلی ندارند و با دولت
راه میآیند .لذا این مهمترین بخش قضیه است.
یکی از مهمترین چالشهای دولت آینده مواجهه با
سیاس�تهای اقتصادی این دولت است .تصمیمات
اقتصادی که در این دولت گرفته شده و مهمترین آنها
هدفمندی یارانه است .با یک نگاه آیندهنگرانهدولت
آینده باید با آن چه کند؟ خیلی از کاندیداها گفتهاند
که این رویه را ادامه خواهند داد.

قصاعی :این همان پوپولیستی است که عرض کردم.
خوانس�اری :در همه کشورها وقتی یک نفر پوپولیستی
عمل میکند دیگرنمیتوان آث��ار آن را با عقل حل کرد.
مردم چیزی را که میبینند و پولی که به دستشان میرسد
برایش��ان مهم اس��ت .فرض کنید یک خانواده  8 ،7نفره
روستایی که ماهانه حدود  350هزار تومان یارانه دریافت
میکند و شاید در طول زندگیاش چنین پولی به دست
نمیآورده،طبیعی است که مجددا گرفتن این پول از او کار
مشکلی خواهد بود .نه عقل حکم میکند و نه این امکان
وج��ود دارد که یکباره این پول را قطع کنید .اما به نظرم
میشود که این کار را مدیریت کرد .البته شاید بشود همین
روش را چند سال دیگر هم ادامه داد اما میتوان با اعمال
مدیریت کنترل شده این را به سمت تولید سوق بدهیم.
اگر دولتی بیاید که مشروعیت داخلی داشته باشد و ایجاد
اطمینان کند و طبق گفته آقای قصاعی تولید راه بیفتد
مشکلی وجود نخواهد داشت .مهم یک جمله است؛ ما با
هفت میلیارد دالر ،رش��د  4درصد داشتیم ،با  90میلیارد
دالر رش��د صفر داش��تهایم؛ این را باید حل کنیم .این در
کجا حل میش��ود؟ صنایع را از دولت گرفته و به دس��ت
غیردولتی دادیم اما اگر تا س��ال گذشته  5 ،4درصد سود
میدادند این میزان االن منفی شده است .خانهسازی را به
دست نهادهایی دادهاند که غیردولتیاند و قیمت مسکن
دوبرابر شده است .چرا؟
غیردولتی غیرخصوصی بودند.
قصاعی :چون
ِ
خوانساری :بررس��ی کنیم چرا با وجود  90میلیارد دالر
درآمد نفتی رشد ما صفر است .به نظر من هرکسی بیاید
نمیتواند یک روزه هدفمن��دی یارانهها را حذف کند .به

آزاديهاياقتصادي

محمدمهدی راسخ :از
وظای�ف دول�ت آت�ی
تعیی�ن آزادیه�ای
اقتصادی است .رییس
جمهور و دولت آینده
باید مش�خص کند که
آیا آزادیهای اقتصادی به فراموشی سپرده
میشود و همچنان سیاستهای اقتصادی
دولت به دنبال مباحثی مانند قیمت گذاری
است یا آنکه قرار اس�ت تغییراتی در این
وادی ص�ورت گی�رد؟ تورم و اش�تغال دو
موضوع مهم در اقتصاد ایران است و دولت
آت�ی باید به دنبال کنترل نرخ تورم بوده و
ب�ه س�رعت آن را به یک رقمی برس�اند.
همچنین کابینه آینده باید به دنبال حفظ
اش�تغال فعلی و ایجاد اشتغالهای جدید
برای بیکاران کشور باشد.دولت آینده باید
از ورود به حیطه استقالل بانک مرکزی نیز
به طور ج�دی پرهیز کند.ن�گاه جدید به
مقولهقانونهدفمندییارانهها،بازگرداندن
نظام برنامه ریزی به کشور و نیز توجه ویژه
به حل موضوع کس�ب و کار در کش�ور از
دیگر انتظارات بخش خصوص�ی از دولت
آینده است.

مصلحت نیست ولی باید به سمتی رفت که موانع سر راه
تولید برداشته شود و جهشی به رشد تولید داده شود که با
رشد تولید مشکالت هم گامبهگام حل خواهد شد.
قصاع�ی :ابتدا در مورد هدفمن��دی یارانهها یک مورد را
اضافه کنم .پرداخت یارانهها یقینا نباید قطع شود منتها
از روی عقل و تدبیر باید ساالنه روند کاهشی داشته باشد.
وقتی خانوادهای از پنج یا هفت نفر ،چهار نفرش��ان بیکار
هستند نمیشود یارانه را از آنها گرفت اما اگر از این تعداد
ظرف یک سال ،چهار نفرش��ان سر کار بروند ،میشود از
میزان یارانهها س��الی  10درصد ک��م کرد .این معضل تا
س��الها گریبانگیر دولت بعدی خواهد بود .یکی یارانهها
و دیگری مسکن مهر که گفته میشود این هزاران واحد
ساخته شده کیفیت خوبی ندارندو از اصلیترین مشکالت
اقتصادی دولت آینده هستند.دولتهای آتی باید بودجهای
را ب��رای اصالح آنه��ا اختصاص دهند .دول��ت آینده باید
عقلمح��ور جلو برود و به تدریج این مش��کالت را حل و
فصل کند .مس��لما نمیتوان در را بس��ت و یارانه را قطع
کرد .حتی مرحله دوم یارانهها را وقتی تعادلی در اقتصاد
به وجود آمد بنا به مصلحت و با در نظر گرفتن مزیتهایی
برای تولید باید کمکم اجرا کنند .محور توسعه اقتصادی
تولید است اعم از کشاورزی و صنعت و خدمات.البته تولید
است که ثروتآوری میکند و خدمات کمتر .دولت آینده
به نظرم باید در پیشنویس کارش اول قوانین تند و سخت
و مزاحم را در اجرا متعادل کند.
مثال کدام قوانین؟

قصاعی :قوانین مربوط به مالیات ،تامین اجتماعی ،گمرک
و بانک .اینکه در را به روی همه ببندند و بگویند  70هزار
میلیارد تومان معوقات داریم مش��کلی حل نخواهد شد.
ضمن اینکه  90درصد این معوقات هم مربوط به نهادهای
دولتی اس��ت و به خاطر آنها ای��ن معوقات به وجود آمده
است.چقدر از این میزان متعلق به بخش خصوصی است؟
میشود حتی نرخگذاری را هم به تدریج برداشت .یکی از
واحدهای بزرگ تولیدی ما خودروسازی بود و سالی یک
میلیون تولید خودرو داش��تیم که یکباره در این سونامی
ارزی این میزان به  400هزار رسید.
خوانساری :یک میلیون و هفتصد بود.
قصاعی :بله با خودروهای بزرگ .برعکس سایر موارد که
عدد اقتصادی ما بین  130تا  170بود در خودروس��ازی
رتبه شانزدهم بودیم که یک افتخار بود اما چون دولتی و
نیمه دولتی بود با وجود یک تعرفه صددرصدی روی پای
خودش نایستاد .البته سونامی ارزی این واحد را به این روز
انداخت .االن اگر به خودروساز بگویید با  90درصد هزینه،
با قطعاتی که از خارج میآورد و با ارز سه برابر باید خودرو
را با قیمت قبلی ارائه کند ،معلوم اس��ت که عملی نیست
و تعطیل میش��وند .کما اینکه میبینی��م قیمت خودرو
االن دو س��ه برابر شده .این خودکشی اقتصادی است که
بگویید پرایدی که االن  20میلیون است را باید  10میلیون
بفروشی .پس باید قدم به قدم مشکل را اصالح کرد .اصوال
در مورد اقتصاد معموال تورم تورم غیرمعقول برنمیگردد.
قب�لا هم عرض کردم در آلمان کفش  500مارکی به 50
مارک رس��ید .برای اینکه تولید انبوه و قیمتها متعادل
شد .بعد از دوران جنگ ،کفش نبود و همانی هم که بود
قیمت باالیی داش��ت .حاال اگر خودروساز تولیدش را باال
ببرد قیمت هم متعادل میش��ود .یک موضوع دیگر هم
اینکه این س��ونامی ارزی میتوانست از تهدید به فرصت
تبدیل ش��ود اما آقایان اجرا نکردند .فروردین  91که این

داستان شروع شده بود در اتاق بازرگانی مدیران و معاونان
صنع��ت و معدن و تجارت هم بودند و من گفتم این یک
تهدید است که باید به فرصت تبدیل کنیم .وقتی قیمت
ارز باال میرود شرایط صادرات مهیا میشود .بگذارید االن
که ارز سه هزار تومان شده صادرات راه بیفتد .اتفاقا آقای
عس��گراوالدی هم بودند که به عنوان صادرکننده نمونه
خیلی هم استقبال کردند .جهشی در قیمت ارز به وجود
آمده که باعث میش��ود صادرت حجیمتر شود و اگر این
کار میش��د صادرات غیرنفتی ما منهای میعانات گازی و
فرآوردههای پتروشیمی که  20میلیارد بود ظرف یک سال
 40میلیارد میش��د و صنعت و تولید ما بیش از این ارز
نمیخواست .خیلی از صنایع ،از جمله صنعت ،ارز خودشان
را خودش��ان تامین میکردند ولی با اصرار به اینکه ارز را
بای��د به اتاق مبادله بیاورید این فرصت طالیی از دس��ت
رفت .هنوز هم دیر نش��ده اما به تدریج وقتی س��الی ،30
 40درصد تورم داریم این فرصت از دس��ت میرود .اتفاقا
اقتصاد ترکیه که تا چند سال پیش تورم چند صددرصدی
داشت از این فرصت استفاده میکرد ،یعنی یکباره قیمت
پول ملی پایین میآمد و فرصت صادرات پیدا میکردند ،تا
تورم میخواست پول ملی را از نظر هزینههای تولید به نرخ
ارز برس��اند از فرصت استفاده کرده بودند .امروزه سعادت
کشور ترکیه است که به آرزوی دیرینهاش که متصل شدن
به اتحادیه اروپا بود نرسید .اگر یورو به کشور ترکیه وصل
ش��ده بود احتماال همان بالیی سر ترکیه میآمد که سر
یونان و این اواخر هم سر قبرس آمده است .و ترکها امروز
به خاطر وصل نش��دن به اتحادیه اروپا شانس آوردهاند و
چه بسا اروپا بخواهد ترکیه را به اتحادیه وصل کند و آنها
نمیخواهند .به هرحال صادرات میتوانست در کشور ما
جانی بگیرد که ضعیف عمل کردیم.

قاعده افزایش نرخ ارز این بود که با ش�یب تدریجی
باش�د .اما این اتف�اق نیفتاد و حاال ب�ه قیمت فعلی
رسیده است .این موضوع میتواند برای دولت آینده
یک فرصت باش�د؟از این جهت که ب�ه هر حال اگر
دولت بتواند اوضاع را اداره کند ،افزایش قیمت دالر
به نفع تولید و صادرات خواهد بود.

ب�ه عنوان يك�ي از هيات نمايندگان ات�اق بفرماييد
انتظارت�ان از دولت آينده در جه�ت تعامل با بخش
خصوصيچيست؟

قصاعي:ميخواهم دولت آینده در امور اقتصادي و توليدي
با اتاق بازرگاني و صاحبان بنگاه اقتصادي مش��ورت كند.
طبق قانون بنگاههاي اقتصادي نميتوانند قانونگذار باشند
يا قانون را در دست بگيرند اما ميشود با آنها مشورت كرد.
اين انتظار بخش خصوصي و اتاق بازرگاني واعضاي هيات
نمايندگان از دولت آينده اس��ت .ما كارشناس��ان ميداني
هستيم و من علم اقتصاد ندارم اما در تجربه آنقدر اقتصاد
آموختهام كه راه را ميشناس��م .در اجراي قوانين ،تنظيم
تعرفهها با بنگاههاي خصوصي و اتاق بازرگاني مش��ورت
شود تا از اشتباهات جلوگيري شود .بعد هم بايد راهكاري
براي مقابله با كارمندس��االري در نظر گرفته شود كه در
چند سال اخير به ش��دت زياد شده است .شايد به دليل
ناراضي بودن كارمندان است كه تا اين حد ايجاد مزاحمت
ميكنند.
چقدر ميتوانيد به تغيير رویه مديريت اجرایی کشور
خوشبينباشيد؟

در پاس��خ به اين سئوال كه از رئیسجمهور آینده چه
انتظاری وجود دارد يا به عبارت دقيقتر حداقل اقداماتی که
انجام دادن آن از رئیسجمهور بعدی انتظار ميرود میتوان
فهرستی بزرگ تنظیم کرد .در این مجال کوتاه اما انتظارات
یک بخش صنعت یعنی انبوه سازان از رییسجمهور آینده
فهرس��ت میشود.اصوالً روس��ای جمهور جهت اداره امور
کشور و حمایت از بخش خصوصی و کارآفرینان بايد دارای
خصوصیاتی به شرح ذیل باشند:
اعتقاد کامل به رعایت اصول قانون اساسی و اجرای
کامل تمامی قوانین مصوب مجلس از گذشته تا حال
و قوانین مصوب در طول مدت ریاس��تجمهوری داشته
باش��د و برای عملیاتی کردن اصل  44قانون اساس��ی به
صورت واقعی گام بردارد.
حمایت ش��فاف و همه جانبه و مستدام از بخش
خصوص��ی داش��ته باش��د مخصوص��اً در بخش
ساختمان و مسکن که سهم  35الی 40درصدی در اقتصاد
کشور دارد.
از توان برقراری امنیت س��رمایهگذاری در کشور
جهت حفاظت از س��رمایه و ایج��اد انگیزه برای
سرمایهگذاران و تدوین برنامههای باثبات و بادوام در حمایت
از بخش خصوصی برخوردار باشد به طوریکه سرمایهگذار
بتواند برنامهریزی مطمئن و بلندمدتی در زمینه کاری خود
پیاده کند و درجهت توسعه آن نیز کوشا باشد.
بخش خصوصی را به صدور خدمات فنی مهندسی
در بخش مسکن و ساختمان تشویق و ترغیب کند؛
برای انتقال دانش و فرهنگ جمهوری اس�لامی ایران و به
موازات آن ایجاد بازار کار و ارزآوری غیرنفتی برای کشور.
به جوانان و برنامهریزی برای ایجاد اش��تغال آنها
بیندیشد؛ با حمایت از تولیدکنندگان خرد و کالن
و طرح و برنامهریزی برای خوداشتغالی در کشور.
بستری مناسب و امیدوارکننده برای تمامی اقشار
جامعه به منظور تعامل و پویائی و شادابی و ایجاد
رفاه بیشتر و امنیت اجتماعی فراهم کند به طوری که نه
تنها برای مردم کشور نویدی برای ماندن و امید به زندگی
بهتر باشد بلکه کس��انی که بنا به دالیلی مجبور به ترک
کشور شده بودند بتوانند به وطن برگردند.
به استفاده از مش��اوران متعهد و متخصص برای
بهرهگیری از تدوین برنامههای جامع و کارآمد در
بخشهای مختلف اعم از صنعت و کش��اورزی و بازرگانی
جهت پویائی اقتصادی توجه داشته باشد؛ با رویکرد تقویت
بنیه اقتصادی مردم و خانوارها و جلوگیری از رش��د تورم
بیرویه و حفاظت از ارزش پول ملی کشور.
به بخش کشاورزی و ایجاد اشتغال و رفاه بیشتر در
روستاها جهت جلوگیری از مهاجرت روستائیان به
شهرها توجه داشته باشد.
از روابط بینالملل و ارتباط متعارف و حقوق مساوی
با کشورهایی که ّنیات مغرضانه با جمهوری اسالمی
ندارند غافل نماند.
به مسئله دانشگاه ها و علوم دانشگاهی و تحقیقات و
اهمیت درخور قشر دانشگاهی و دانشجویان خالق
کشور اهتمام ورزد و به تقویت ارتباط بین صنعت و دانشگاه
و تربیت نیروی انسانی ماهر کاربردی کمک کند.
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خوانساري:اگر سيستم را درست نكنيم نميشود به هيچ
دولتي اميدواربود .قبال هم گفتم اين دولت هش��ت سال
اس��ت كه روي كار آمده اگ��ر در اين مدت تخلف صورت
گرفته چرا تازه در  6ماه گذش��ته اين همه رويهها عوض
شده است مگر مجلس نظارتي وجود نداشته است؟
قصاعي:بنده هم معتقدم هر چه اتفاق بيفتد از ش��رايط
فعل��ي بهتر اس��ت و قطعا هر دولتی بر س��ر کار بیاید ،از
وضعی��ت فعلی بهتر خواه��د بود و در این مس��اله هیچ
تردیدی ندارم.
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خوانساری :بحثی که گفتید برمیگردد به ابتدای مجلس
هفتم که افزایش قیمت ارز را متوقف کردند و شاید این کار
بزرگترین اش��تباه اقتصادی قرن بود که ما در  8 ،7سال
گذشته یارانه را به تمام تولیدکنندههای خارجی دادیم و
از تولید خودمان دریغ کردیم .این باعث شد حجم واردات
افزایش یابد و در س��ال بیش از  80میلی��ارد دالر واردات
داشته باشیم و اقتصادمان هم رشد کند .حاال ببینیم چرا
قیمت ارز اینطور شد؟ اگر همانطور که در برنامه پیشبینی
ش��ده بود در س��ال تفاضل تورم خارجی و داخلی را مبنا
ق��رار میدادیم و قیم��ت دالر را تعیین میکردیم به یک
قیمت منطقی میرسیدیم،ولی این کار را نکردیم و طبیعی
اس��ت که ظرف  10سال تورم متوسطی که باید هر سال
بین  20تا  25درصد میداش��تیم ،امروز به صورت فنری
افزایش قابل مهار و کنترلی یافته است.مجلس هفتم قیمت
دالر را ثابت نگه داش��ت و به نظرم افزایش قیمت دالر در
شرایط فعلی تا حدی منطقی است .البته دو عامل دیگر هم
وجود دارد؛ یکی بحث تحریم و دیگری مساله روانی قضیه
اس��ت که مردم چون اعتمادشان را از دس��ت دادهاند در
حال تبدیل کردن سرمایه خود به دالر هستند .اما با همه
اینها بعید میدانم با توجه به تورم داخلی در این  10سال
قیمت دالر زیر  3هزار تومان باشد .بر فرض که تحریمها

برداشته شود و اطمینان هم جلب شود ،قیمت دالر نباید
با توجه به بحث تورم کمتر این میزان باشد .لذا اگر دولت
آین��ده روش عقالنی را به کار بب��رد و قیمت واقعی ارز را
در نظر بگیرد ،صنعت و تولید راه میافتد .خاطرم هست
زمانی موز در بازار با قیمت  700و س��یب درختی 1500
تومان بود .سیب از ارومیه با فاصله  700کیلومتر میآمد
ن قضیه مربوط
و موز از آفریقا با فاصله هزاران کیلومتر .ای 
به سال  86 ،85است و قیمت موز به فاصله چندین هزار
کیلومتر نصف سیب داخلی بود .واقعیت این بود که قیمت
سیب باال نبود بلکه ما به موز و هرآنچه که وارد میشد به
واسطه پایینتر بودن از حد واقعی نرخ ارز،یارانه پرداخت
میکردیم .االن واردات کنترل میشود به شرطی که دوباره
برخورد غیرعقالیی نکنیم .کدام کشوری است که تا این
حد نیروی تحصیلکرده دانشگاهی داشته باشد .واقعا هیچ
مشکلی از نظر نیروی انسانی نداریم .البته با اینکه خیلی
از بهترین نیروهای خبره در چند س��ال گذشته از کشور
خارج ش��دهاند هنوز هم از نظر نیروی متخصص کمبود
نداری��م .دوم اینکه از نظر مناب��ع طبیعی و خدادادی هم
شرایط خوبی داریم .در بحث پول و سرمایه هم ایرانیهای
خارج از کش��ور واقع��ا از نظر مالی وضعیت خوبی دارند و
مایل به سرمایهگذاری هستند اما شرایط برای آنها فراهم
نیست و جايي براي اینکه آنها بتوانند سرمایههای خود را
به کشورشان بیاورند نمیماند .نهايتا با توجه به امكاناتي كه
در اختيار داريم چيزي كمتر از آلمان نيستيم و ميتوانيم
به آن حد برسيم مش��روط به اینکه رفتارهای سیاسی و
اقتصادی خودمان را عقالیی تنظیم کنیم و منافع ملی و
اقتصادی کشورمان را در نظر بگیریم و به مسائلی که االن
کشور را به شدت درگیر کرده توجه کنیم.
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بازگشت به قانون
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مهمتري�ن گامهايي كه رئيسجم�ور آينده بايد
در جهت اصالح سياس�تهاي اقتصادي گذشته
بردارد چیست؟

غالمرضا
تاجگردون
عضوکمیسیون
اقتصادیمجلس

مهمترين موضوعي كه رئيسجمه��ور بايد به آن
توجه كند ش��ناخت نسبت به جايگاه قانون و تمکین
از آن است .توجه نهادهای اقتصادی به قانون و اهمیت
آن و اهتم��ام این نهادها برای اج��رای دقیق آن براي
اقتصاد كش��ور ما در حال حاضر ضروريترین مساله
اس��ت .مورد ديگر اين اس��ت كه سياستهاي پولي و
مالي كش��ور بايد با هم هماهنگ شوند نه اينكه یک
نهاد دولتی ب��راي تامين هزينههاي مالي خود نهادی
دیگر را به استخدام خود بگیرد .اگر دولت بعدی توجه
به این مسائل را به طور جدی در اولویت خود قرار دهد
میتوانیم شاهد رشد و بالندگي اقتصاد کشور باشیم و
بسياري از مشكالت موجود مانند اشتغال و تورم را از
این طریق مرتفع كنیم .اين دو موضوع مهمی است كه
رئيسجمهور آتي بايد به آن توجه كند .منتها بسياري
از مسائل به شرایط بينالمللي ما برميگردد كه توجه به
آن موضوع هم قابل اهميت است و بنابراین دولت بعدی
الزم است استراتژي مشخصي براي برون رفت از اين
شرايط به وجود آورد .اولین اقدام اجرایی مشخص نیز

تعیین جایگاه بانك مركزي است كه متاسفانه درحال
حاضر تبديل به قلك شده و وظيفهاش تبديل ارزها و
تامين نيازهاي ريالي دولت است .اولين كار اين است
كه دولت بايد از دس��تدرازي به بانك مركزي دست
بردارد .مجموعه اختیار بانكها و بانك مركزي كه در يد
دولت و رئيسجمهور است بايد اصالح جدي شود تا هر
دولتي احساس نكند بانك مركزي براي تامين منابع در
اختيارش است .ایجاد شورایی به نام شوراي اقتصاد که
تنظيمكننده اقتصاد باشد ضرورت است .بدین معنی
که اگر قرار باشد تسهيالت بپردازيد ،طرح اجرا كنيد،
در دولت طرح جديدي را تعريف كنيد ،سرمايهگذاري
جديدی ایجاد کنید ،همه این موارد ابتدا باید به تصویب
شوراي اقتصاد برسد.
پیشنهاد آیندهنگرانه شما در موضوع هدفمندی
یارانهها به دولت آینده چیست؟

مطاب��ق قانون هدفمندي یارانهها دولت  50درصد
پول را بايد به مردم پرداخت میکرد و مابقي را در توليد
و ارکان اقتص��ادی ديگر هزينه ميکرد .اما هدفمندي
به طور كامل اجرا نشد .يعني همه منابع پرداختي به
مردم ناشي از اجراي طرح هدفمندي نبودبلکه درصد
قابل توجهي از محل تنخواه بودجه تامین شدکه این

نظام قانونمندبرای بخش خصوصی
از جلب اعتمادعمومی تا تعامل بینالمللی

مرسل صدیق
عضوهیات
نمایندگاناتاق
تهران

نگر
آینده
شماره نوزدهم  /ارديبهشت1392
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پاسخگوئی به شهروندان همانند سوپاپ اطمینان در
فضای پر از فش��ار عمل میکن��د و از انفجار در لحظات
بحرانی جلوگیری میکند .در حکومتهای دمکراس��ی
ارکان مختلف��ی چهارچوب حکومت و نظام را تش��کیل
میدهند که به تناس��ب اهمیت و ثب��ات رکن رهبری،
رکن مقننه ،رکن قضائیه و س��رانجام رکن مجریه است.
رئیسجمهور سمبل آراء و مشارکت مردم جامعه است و
در درون کشور شاخص اجرائی و عدالت و در خارج کشور
نشانگر اعتبارملی و فرهنگ قومی است.رئیسجمهور یک
ملت کهن با فرهنگی غنی و دارای بستر تاریخی عمیق،
باید دارای ویژگیهای برجسته رفتاری و گفتاری و تفکر
و اندیش��ه عمیق انسانی باشد که همه در درون کشور و
نظام مقبول عام و خاص باش��د و ه��م در منظر جهانی
قابل احترام و رهبری تفکر جهانی باشد .چنین تعاریفی
از ویژگیهای رئیسجمهور مس��ئولیت صاحبنظران و
مسئولین مملکتی را در تایید صالحیت کاندیداتوری این
رکن سنگینتر مینماید .از نگاه بخش خصوصی اقتصاد
نمیتوان خصوصیات یک رئیسجمهور جامعالش��رایط

را برش��مرد ول��ی انتظ��ارات آن بخش را میت��وان بیان
کرد .بخش خصوص��ی به مفهوم بخش تولید – صنعت
و تجارت بس��تر اقتصاد جامعه را تشکیل میدهد .بخش
تولید و صنعت موتور محرکه جامعه است و بخش تجارت
واگنه��ای انتقال دهنده تولید به س��وی جامعه اس��ت.
اش��تغال حاصل تولید و تجارت اس��ت و مسائل مالی به
منزله ریل بس��تر این مجموعه عمل میکند.آنگاه که به
لطف خدای بزرگ مردی سترگ از تبار رهبران بزرگ در
مسند ریاست جمهوری نظام جمهوری اسالمی ایران قرار
میگیرد عالوه بر وظائف عمومی رهبری هیئت دولت و
هماهنگی و همفکری با سایر ارکان نظام ،مسائل و موارد
زیر را نیز بهتر است در اولویت برنامههای خود قرار دهد:
 -1توجه به اش��تغال نیروهای ج��وان از طریق ایجاد
بستر مناسب برای راهاندازی و توسعه صنایع موجود.
 -2تامی��ن مالی برای واحدهای تولیدی و صنعتی با
به��ره  2تا  4درصد که با به کار افتادن چرخهای تولید و
توسعه بسیاری از مشکالت قابل حل خواهد بود.
 -3خ��ارج کردن بانک مرکزی از زیر مجموعه وزارت

مس��اله یکی از مهمترین ایراداتی اس��ت که به نحوه
اجرای این طرح توس��ط دولت وارد اس��ت .مبلغی که
به صورت نقدینگی به خانوارها پرداخت ش��د بس��یار
بیش��تر از کل درآمد ناشی از اجرای طرح هدفمندي
يارانهه��ا بود .همچنی��ن مطابق اليح��ه دولت بيش
از  70درص��د منابع بايد به مردم بايد پرداخت ش��ود.
اين پرداخت مستقيم باعث ميشود كه قانون رعايت
نش��ود و تعادلي كه بايد در اقتصاد كشور حاصل شود
اتفاق نميافتد و يارانهاي كه بايد به سمت توليد برود
به صورت پول نقد در کش��ور پخش میشود و حجم
نقدینگی را باال میب��رد .اين يك ايراد جدي به بحث
هدفمندي اس��ت ضمن اينكه ايراد دیگری هم وجود
دارد كه در ش��رايط تورمي امروز ادام��ه دادن آن را با
مشكل مواجه خواهد کرد .همه کارشناسان اقتصادی
معتقدند بايد طرح هدفمندي یارانهها را در ش��رايط
نزولي تورم اجرا كنيم .اکنون که شيب تورم صعودي
اس��ت نشان میدهد اجرای این طرح در شرایط فعلی
چه وضعیتی خواهد داشت .اجراي فاز دوم هدفمندي
موجب ميشود شيب تورم بيشتر شود و عمال جامعه
از مدار خود خارج ش��ود .ضمن اينكه وقتي قانونگذار
ميگويد فاز دوم هدفمندي اجرا و منابع آن بايد صرف
توليد شود ،يعني اصالح قيمت صورت بگيرد و منابع
ناشي از اصالح قيمت صرف يارانه توليد شود .متاسفانه

اقتص��اد و دارائی و ایجاد یک کانون مس��تقل مالی برای
کش��ور که تحت نظر یک هیئت مدیره جدید متش��کل
از نماینده مقام رهبری ،نماینده قوه مقننه ،نماینده قوه
قضائیه و نماینده قوه مجریه اداره شود .این نظریه حدود
 10س��ال است در کشور توسط نگارنده مطرح میشود.
اخیرا ً که جهان به خصوص اروپا دچار بحران مالی است
نظریه اس��تقالل عملیات مالی  -پول��ی یا بانک مرکزی
مطرح شده و تنها راه نجات اتحادیه یا کشور را در استقالل
آن توضیح میدهند.
 -4کنترل شدید بانکهای عامل که تحت نظر بانک
مرکزی فعالی��ت دارند و محدود س��اختن فعالیتهای
تجارتگونه آنان و بردن سرمایههای ملی به سوی تولید
و توس��عه و اش��تغال  .بانکهای عامل به وج��ود آورنده
بحرانهای مالی در کش��ور هس��تند و با غوغاساالری و
تهدید ،نیات سودپرستانه خود را که همانا کسب سود 50
تا  70و گاهی  90درصد است پیش میبرند که هیچ جای
دنیا چنین غارت ملی به دست بانکها صورت نمیگیرد.
 -5پش��تیبانی از س��رمایهگذاری جدی��د در تولید و
صادرات که س��رمایه با بهره  2تا  4درصد تامین ش��ود و
برگشت وجه طی زمان مناسب و منطقی با توجه به نوع
صنعت صورت گیرد.
 -6جلوگیری از تعرض بر مدیران جامعه به خصوص
در بخش تولید و اصالح قوانین موجود .
 -7توقف فعالیتهای سازمانها یا نهادهای شبه قانونی

در گزارش��اتي كه دولت رس��ما ارائه ميكند كمك به
توليد ناشي از اصالح قيمت نبوده است .اما چه میتوان
کرد؟ نميتوان پرداخت مستقيم يارانهها را اکنون و به
یکباره قطع كرد .این کار نه شدنی هست و نه اساسا
منطقي و عقالنی اس��ت .به همین دلیل دولت بعدی
ميتواند از نظر عددي پرداخت یارانهها را در همين حد
نگه دارد .بعد هم بايد منابعي براي آن تعريف شود كه
واقعا اين ميزان به دست بيايد نه اينكه از منابع عمومي
خرج اين كار ش��ود .از طرف دیگ��ر الزامي هم نداريم
كه همه مردم ثروتمند و غيرثروتمند به طور يكسان
يارانه دريافت كنند .بايد در فاز دوم قش��ري از جامعه
كه متمول هستند و درآمد بيشتري دارند حذف شوند.
ضمن اينكه اگر افزايش پرداختي قرار اس��ت صورت
بگيرد به قشر ضعيفتر صورت بگيرد .اگر اين كارها را
انجام داديم ميتوانيم فاز دوم را شروع كنيم .اگر رشد
تورم ما سیر نزولي پیدا کرد آنوقت افزايش قيمت را
در نهادهها و بخش انرژي ميتوانيم شروع كنيم .در غير
اين صورت فعال نمیتوان براي دولت بعدي نسخهاي
تعريف كرد كه هم پرداختيها انجام شود و هم افزايش
قيمت را نیاورد.
به نظر شما دولت آینده تا چه حد میتواند با تغییر
در دیپلماس�ی تغییری در جهت اصالح ش�رایط
اقتصادی کشور بردارد؟

اينك��ه بگوييم دولت نق��ش زیادی ندارد اش��تباه
است .دولت هم در تبيين مسائل ،هم ارائه مشكالت و
همچنین مذاكرات نقش قابل توجهي دارد .در مذاكرات،
حضور در مجامع و در بيانيههاي رسمي و سخنرانيها

در چند سال گذشته بسیار از اجرایی شدن اصل
 44و خصوصیسازی سخن رفت .به نظرتان دولت
آینده تا چه حد در اجرایی کردن اصل  44مسیر
فعلی را باید ادامه دهد؟

با توجه به ش��رايط عمومي كش��ور واگذاريها بد
نبودهاگرچه ايراد داش��ته است .مطابق گزارشات 10
ت��ا  15درصد واگذاریه��ا به بخش خصوصي منتقل
ش��ده ولی عمدتا این واگذاریها به بخش عمومي يا
نيمه دولتي بوده است .اين يك ايراد جدي بود اگرچه
واگذاريها بههرحال توانستند يك مقدار سهم دولت را
در اقتصاد كم كنند و با توجه به شرايط بد نبود .بنابراین
اولويت اول هر دولتي بايد انتقال مجدد منابع موجود
در نهادهاي وابس��ته به دولت به مردم باشد با اصالح
روشهای گذشته.

چه انتظاراتی از رئیسجمهور آینده
در حوزه انرژی میتوان داشت؟

انتظ�ارات از رئیس جمهور آین�ده در حوزه انرژی
در این مقطع از تاریخ کش�ور بسیار بیشتر از گذشته
اس�ت ،زیرا صرف�ا محدود ب�ه برنامهری�زی در حوزه
پدرام سلطانی
انرژیه�ای فس�یلی ( نفت و گاز) کش�ور نمیش�ود.
نایبرییس
رئیسجمهور آینده باید بداند که صنعت نفت جهان در
اتاق ایران
نیمه عمر خود قرار دارد .کمی بیش از یکصد س�ال از
تاریخ استخراج و استفاده جدی از انرژیهای فسیلی
میگذرد و کمی بیش از یکصد سال از به پایان رسیدن
عمده منابع سوختهای فسیلی دنیا و عمده استفاده
دنیا از این سوختها به عنوان انرژی باقی مانده است.
در قریب به صد س�ال گذشته منابع نفت و گاز کشور دولت آینده باید
بیش از اثر توس�عهای در اقتص�اد ،باعث تنبلی بخش اینهوشمندی
وسیعی از اقتصاد کشور شده و در صحنه سیاست نیز
را داشته باشد که
اهمیت ایران را توامان ب�ا چالشهای آن افزایش داده
است .دولت آینده باید به این نکته متوجه باشد که ما بازی برنده با نفت
نه در بعد اقتصادی نفت خوب حرکت کردهایم و نه در در دو محدوده
بعد سیاسی نفت درست بازی کردهایم.دولت آینده باید افراط و تفریط
این هوشمندی را داشته باشد که بازی برنده با نفت در
غیرممکن است و
دو مح�دوده افراط و تفریط غیرممکن اس�ت و وجود
هوش�مندی الزم برای درک این مهم و تنظیم درست وجودهوشمندی
سیاستها و عمل صحیح و به موقع به قواعد بازی به ما الزم برای درک
کمک میکند که از نیمه دوم عمر صنعت نفت در جهان این مهم و تنظیم
توشه خوبی برای دنیای پس از نفت تدارک ببینیم و اگر درستسیاستها
در این مسیر درست تصمیم بگیریم و درست حرکت
کنیم ،به «اصل بقای انرژی در توسعه اقتصادی» با این و عمل صحیح و
مفهوم نگاه میکنیم که از ثروت حاصل از اس�تخراج به موقع به قواعد
و فروش نفت و گاز برای س�رمایهگذاری و پیش�تازی بازی به ما کمک
در عرص�ه انرژیهای نو ،انرژیه�ای پاک و انرژیهای میکند که از نیمه
تجدیدپذیر اس�تفاده کنی�م .با این دیدگاه اس�ت که
دوم عمر صنعت
ثروت خدادادی را که مایه داش�تن جایگاهی مهم در
عرصه انرژی جهان برای کشورمان شده است با تدبیر و نفت در جهان
دوراندیشی تبدیل به دانش و فناوری پیشرو در عرصه توشه خوبی برای
سایر انرژیها خواهیم کرد و بدینوسیله به بقای اهرم دنیای پس از نفت
ان�رژی به عنوان یکی از مهمتری�ن محورهای تولید و تدارکببینیم
حرکت در اقتصاد کشور کمک میکنیم.مجال گفتوگو
با رئیسجمهور آینده فرصت خوبی است برای یادآوری
این نکته که پیشرفت کشور در کنار برنامهریزی درست
و اج�رای قوی در عرص�ه انرژیهای فیزیکی ،نیازمند
مدیریت مبتنی بر انباشت دانش مدیریت و کشورداری
برای تقویت و بهرهگیری از س�ایر انرژیهای یک ملت
اس�ت ،انرژیهایی که برخاسته از نشاط ،امید ،اعتماد
و توجه به س�رمایههای اجتماعی کشور است و بدون
تقویت این گونه انرژیها و بهرهگیری درس�ت از آنها،
تولید و فروش س�ایر انرژیها به رشد و تعالی کشور و
مردم آن منجر نخواهد شد.

نگر
آینده

دار میشود .پاسخ چنین است که قوه مجریه هنگامیکه
خودس��ر و خودرای میش��ود آ ن را انجام میدهد که از
منظر خود مصلحت میداند و سایر قوا نیز منتظر نتیجه
میمانند .قوه مقننه خود را واضع قانون تصور میکند هر
چند نظارت نیز به عهده او اس��ت اما کس��ی گوش شنوا
ندارد .سرانجام نتایج غلط را قوه قضائیه بررسی میکند که
نوشدارو بعد از مرگ سهراب و بینتیجه است .به هرحال
قوه مجریه مستقل در مفهوم هر آنچه خود صالح میداند
با روح دمکراس��ی که رئیس جمه��ور را انتخاب میکند
همخوانی ندارد .نتیجه چنین تضادهائی صدمه جامعه و
زی��ان همگانی و عدم موفقیت در داخل و در صحنههای
بینالمللی است .بخش خصوصی در درون نظام قانونمند
با روح دمکراسی رشد و توسعه مییابد و خواستگاه بخش
خصوصی ایجاد بس��تر حکومت دمکراسی است.با لحاظ
کردن آنچه گفته ش��د باید تاکید کرد که دو س��ر فصل
عمده فصل الخطاب و خواسته ملت و بخش خصوصی از
رئیس جمهور آینده است:
 -1جل��ب اعتماد عمومی از طری��ق رعایت قوانین و
توافقنامهها و پرداخت مطالبات آنان و سر و سامان دادن
به گردش مالی.
 -2تعامل بین المللی و رفع محدودیتها و راهاندازی
چرخهای متوقف شده اقتصاد با طرفهای خارجی.
نتیجه این دو کار شکوفا شدن اقتصاد ،راه اندازی تولید
و ایجاد اشتغال و رفاه عمومی خواهد بود.

اصل بقای انرژی
درتوسعه اقتصادی

شماره نوزدهم  /ارديبهشت1392

همانند خانه کارگر و تشکیالت کارگری که درسیاست و
نظام دخالت میکنند و در مواقع لزوم بحرانسازی کرده و
برای روز مبادا خطرناک هستند .به دنبال آن ایجاد اتحادیه
صنف��ی و تش��کیالت صنفی برای دف��اع از منافع طبقه
موردنظر که جنب��ه توصیه و تبادل اطالعات و مصلحت
اندیش��ی را داشته باش��ند و نه دخالت و نفوذ در مراجع
تصمیمسازیوتصمیمگیری.
 -8توجه به قوانین و رعایت آنها همانند قوانین بهبود
مس��تمر محیط کس��بوکار و اجرائی کردن آن چه که
دولتهای جاری اجرای قوانین را متوقف میکنند.
 -9توجه به استراتژی توسعه صنعتی که قب ً
ال نظام آن
تهیه شده است.
 -10اش��کال اصلی در اداره امور کش��ور ناشی از این
است که دولتها خود را صاحب اختیار کامل میدانند و
جامعه را آنگونه که خود مصلحت میدانند اداره میکنند
و درنتیج��ه راههای خطائی را نیز میپیمایند که بعدا ً بار
آن بر دوش نظام و مردم سنگینی میکند .به منظور رفع
این مشکل الزم است یک کانون متمرکز ایجاد شود که
در ای��ن کانون نمایندگان ارکان نظام (نماینده رهبری +
نماینده قوه قضائی��ه  +نماینده قوه مقننه و نماینده قوه
مجریه) در آن مدیریت و نظارت داشته باشند که دولت
(هیئت دولت) طبق مصوبه و تاییدیه این کانون امورات
کشور را اجرا کند .ممکن است گفته شود که استقالل قوا
به خصوص استقالل قوه مجریه در چنین شرایطی خدشه

و م��واردی از ای��ن دس��ت حتما رئي��س دولت نقش
پ��ر اهمیتی دارد .از عواملي كه بح��ران اقتصادی ما را
تشديد كرد بيانهاي نامناسب و نابجايي بود كه معموال
توسط دولت در مجامع داخلي و بينالمللي مطرح شد.
به محض اينكه در اقتصاد داخلي ،افراد احساس كنند
حركتي اتفاق افتاده اقتصاد منبسط یا منقبض میشود.
اگرچه لغو تحریمها زمانبر اس��ت ،و آنها را نميتوانيد
يك شبه يا حتي يك ساله لغو كنيد اما فعاالن اقتصادي
به مح��ض اينكه ميبينن��د رويكرد جدي��دي اتفاق
ميافتد خودزني نميكنند .درست است که تحريمها
تا برداشته شود سالها طول ميكشد اما تغيير جهت
و ارسال عالئم مثبت به بازرگانان و فعاالن اقتصادي و
سرمايهگذاران بسیار در اصالح شرایط موثر است.
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الیحهای كه نميرسد
لزوم تغییر جسورانه سند چشمانداز

ب��رای بررس��ی و قضاوت
درب��اره بودج��ه  92ک��ه
توس��ط دولت به مجلس
ارایه ش��ده ،بای��د در ابتدا
نگاهی به جزئیات بودجه
پیشنهادی دولت انداخت و
مجید حریری
پس از آن بودجهای که از
عضو هیات
سوی مجلس و درحد توان
تهران
اتاق
نمایندگان
قوه مقنن��ه چکشکاری
ش��ده را به بوته نقد گذاشت تا دریافت که چه میزان به
اهداف و برنامههای کشور برای بهبود وضعیت اقتصادی
نزدیکتر ش��ده است .واقعیت این است که بودجه ارایه
شده از سوی دولت بودجهای تورمی ،نامتوازن و خالف
واقعیتهای اقتصادی کش��ور است که بیش از گذشته
اقتصاد ایران را به سمت رکورد تورمی و افزایش نقدینگی
هدایت میکند.
فارغ از این موضوع اما روند ارایه بودجه در دولت دهم
نیز قابل تامل است .عملکرد دولت و قوه مجریه در همه
کش��ورها الگویی برای اجرای قانون است اما دست کم
در ایران و در دو -س��ه سال اخیر هیچکدام از رفتارهای
دول��ت از پایبندی به قانون حکای��ت نمیکند .به ویژه

اینکه دیرکرد ارایه سند بودجه به مجلس
همیشه مش��کل اساسی پیشروی مجلس و
متعاقب آن مش��کل همه بخشهای کشور بوده
اس��ت .دولت دهم اگرچه هرسال در موعد قانونی
بودجه را ارایه نکرده اما شاهکار امسالش در تقدیم
الیجه بودجه با تاخیر بدین حد بوده که هماکنون در
ماه دوم به سر میبریم و هنوز بودجه در کمیسیون تلفیق
رسیدگی میشود و به صحن مجلس نیامده و لذا کشور
در سه ماه اول سال به شکل علیالحساب اداره میشود.
دول��ت دهم به زودی با قوه مجریه خداحافظی میکند
اما بودجه تصویبی مجلس به دولت بعدی خواهد رسید
و پیامدهای چنین بودج ه نویس��یای که شکلی از عدم
انضباظ مالی است به دولت بعدی تحمیل خواهد شد.
اما روند بررس��ی بودجه در مجلس نشاندهنده این
مسئله اس��ت که بودجه به سمت منطقی شدن پیش
میرود .یکی از نش��انههای منطقی ش��دن بودجه این
است که بند مربوط به « اخذ مالیات از صادرکنندگان»
از س��وی نمایندگان حذف شده و مجلس قبول نکرده
که چنین مالیاتی در ش��رایط کنونی از بخش صادرات
کشور اخذ شود .نکته مهمی که سوای مسائل سیاسی
باید مورد توجه بودجهنویس��ان و مصوبان آن باشد ،این

است که بودجه
به عن��وان قانون و
برنامه عملکردی باید با اسناد باالدستی مانند
برنامه قانون پنجم نیز تطبیق داش��ته باشد و به
عنوان جزی��ی از یک برنامه بلندم��دت اقتصادی
دیده ش��ود .به هر شکل دولت بعدی از هر حزب و
جناح سیاسی که باشد در اجرای بودجه  92با مشکالت
عمده مواجه خواهد شد و نمیتوان از مجلس هم انتظار
داشت تا بتواند با صبر و حوصله به چنین بودجه متاخری
رسیدگی کند .اما یک پیش��نهاد آیندهنگرانه هم برای
دولت بعدی میتوان ارایه داد .دولت بعدی باید شهامت
به خرج دهد و به طور کامل سند چشمانداز را تغییر دهد.
واقعیت این است که نیمی از زمان سند چشمانداز بیست
س��اله کشور به بطالت گذشته و الزم است تا چشمانداز
واقعبینانهای برای بیست سال آینده ایران ترسیم شود.
درچنین صورتی بر اساس قوانین توسعهای میتوان روند
منطقی و معقولی را برای بودجه نویسی درنظر گرفت.
سند چشمانداز باید واقعیتهای اقتصادی امروز جامعه
را م��ورد توجه قرار داده و با مش��ورت عقالی اقتصادی
راهکار عملیاتی برای سالهای آینده توسعه ایران تدوین
و ترسیم کند.

بهنفع بخش خصوصی

کمیسیون تلفیق به فکر بخش خصوصی است

نگر
آینده
شماره نوزدهم  /ارديبهشت1392

بودجه سال  92کش��ور به رغم قرار داشتن در ماه
دوم س��ال هنوز تصویب نش��ده و در کمیسیونهای
مجلس شورای اس�لامی درحال بررسی است .تالش
نماین��دگان در بررس��ی بودجه  92این اس��ت که در
راس��تای سیاس��تهای اصل  44بتوانند مسیرهایی
مناس��ب را برای حضور و فعالیت بخش خصوصی باز
کنند .در همین راستا تصمیمهای مثبتی برای توسعه
حضور بخش خصوصی و تسهیل امور برای این بخش
مهم اقتصادی گرفته شده است .از جمله این تصمیمها
میتوان به برداشته شدن سهم پرداخت پاالیشگاههای
خصوصی اشاره کرد .بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق
و در دفاع از بخش خصوصی تصمیم بر این شده است
تا از محل صادرات فرآوردههای نفتی توسط پاالیشگاه
خصوصی،هیچ مبلغی به صندوق توسعه ملی پرداخت
نش��ود .تا پیش از این مقرر بود که  26درصد از محل
صادرات سهم صندوق توسعه ملی باشد .این اصالحیه اما

به این دلیل اعمال شد که بخش خصوصی سوخت را با
قیمت  95درصد فوب خریداری میکند و دلیلی ندارد
که درصدی از آن را به صندوق توس��عه ملی پرداخت
کند .همچنین به وزارت نیرو مجوز داده شده تا سقف
دوازده هزار میلیارد تومان با تولیدکنندگان تجهیزات و
ماشینآالت داخلی قرارداد بیع متقابل منعقد کند .این
قرادادها با تولیدکنندگانی منعقد میشود که بتوانند
نیروگاههای حرارتی را به سیکل ترکیبی تبدیل کنند؛
این ش��کل از قراداد بیع متقابل بس��تر مناسبی برای
فعالیت بخ��ش خصوصی فراهم میکند و رقم درنظر
گرفته ش��ده نیز ،رقم باالیی است و بخش خصوصی
هم آمادگی دارد تا بتواند در این زمینه ظرفیتسازی
کند .همچنین کمیس��یون تلفیق ب��رای وزارت نفت
گشایشهایی ایجاد کرده تا از آن طریق بتواند از منابع
ارزی بانک مرکزی اس��تفاده کند .این مبالغ از طریق
شرکتهای خصوصی به کار گرفته میشود .در همین

زمینه اجازه انتشار اوراق مشارکت برای سرمایهگذاری
با استفاده از پتانسیل بخش خصوصی صادر شده است.
بنابراین کمیس��یون تلفیق تاکنون اگر امکانی وجود
داشته تالش کرده زمینه حضور بخش خصوصی را در
اقتصاد کشور فراهم آورد.
از طرف دیگر در راستای شعار «حماسه اقتصادی» جعفر قادری
تالش ش��ده تا خواستههای کمیس��یون تولیدملی و سخنگویکمیسیون
نظارت بر سیاستهای اصل  44در دل بودجه  92دیده تلفیق مجلس
شود و برای حصول به این هدف جلسههای مختلفی
تشکیل شده تا بخشهایی از «طرح تولید ملی» که بار
مالی دارد در بودجه پیشبینی ش��ود و موارد مالی آن
گنجانده شود تا بتوان از ظرفیت بودجه برای رفع موانع
اصل  75قانون اساس��ی استفاده شود .همچنین برای
حمایت از بخش خصوصی بنا است تا احکام مربوط به
سال گذشته بازنگری و موارد حمایتکننده از بخش
خصوصی در بودجه  92نیز تکرار شود.
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بودجه  92متورم و بیجان است
بررسی جایگاه بخش خصوصی در الیحه بودجه  92در میزگرد آیندهنگر
با حضور بهروز هادی زنوز ،احمد پورفالح و علی اصغر یوسفنژاد
آمنه شير افكن
بودجه سند رس�می پیشبینی منابع و مصارف دولت و حاوی سیاستهای
مالی و اقتصادی برای یک س�ال مالی اس�ت .در همی�ن حال بخش خصوصی
بازوی حرکت کش�ورها به سمت توسعه پایدار اس�ت و به همین خاطر تاثیر و
نقش نهادهای خصوص�ی در تدوین بودجه به عنوان س�ندی آیندهنگر ،امری
انکار ناشدنی است .اما بودجهنویسیدر ایران در دهههای اخیر در پیچ وخمهای
اساس�ی گیر کرده و این روزها هم چندان رونقی ندارد .حضور بخش خصوصی
در آن ب�ه روایت نمایندگان بخش خصوصی ضعیفتر از آن اس�ت که بتوان به
تاثیرگذاریهای آتی دل خوش کرد .آنگونه که مرکز پژوهشهای مجلس اشاره
داشته ،تاثیر ارزیابیهای مجلس بر سند بودجه دولت ،کمتر از سه درصد است
که خود نش�ان از کمرنگی تاثیرگذاری مجلس بر بودجهنویس�یدولت دارد .از
طرف دیگر اختصاص میزان اندکی از  30درصد مصوب درآمد هدفمندی یارانهها
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مس�اله تاثیر تحریمها و برنامهری�زی برای گذر از
ش�رایط نامناس�بی که تحریمها بر اقتصاد ایران
وضع میکند تا چه میزان در بودجه  92دیده شده
است؟

هادی زنوز :نه تنها بودجه  92که بودجههای پیشین
ما نیز به مس��اله تحریمها توجه ویژهای نشان ندادهاند.
بودجهنویسینوعیآیندهنگریعلمیومبتنیبرشناخت
تمام فاکتورهای اقتصادی محتمل برای یک کشور است
و مساله تحریمها دس��ت کم برای بودجه  92از جمله

به بخ�ش صنعت ،نمای دیگ�ری از رویکرد دولت به تولی�د و حمایت از بخش
خصوصی را نشان میدهد .میزگرد آیندهنگر با حضور احمد پورفالح ،عضو هیات
نمایندگان اتاق تهران و رییس کمیسون صنایع اتاق ایران به عنوان نماینده بخش
خصوصی ،علی اصغر یوسفنژاد ،نماینده ادوار مجلس و عضو کمیسیون تلفیق
در مجلس هشتم و دکتر بهروز هادی زنوز اقتصاددان به بررسی جایگاه بخش
خصوصی و تولید در بودجه  92میپردازد .نگاه هر کدام از این سه کارشناس در
بخشهای مختلف همسو با یکدیگر پیش میرود ،آنجا که هر سه این افراد به
کمرنگ بودن نگاه دولت به بخش خصوصی تاکید دارند .آنها همچنین معتقدند
که کاهش محسوس اعتبار عمرانی ،کاهش سهم بخش خصوصی از هدفمندی
یارانهها ،کم توجهی به مسائل بخش خصوصی در بودجه و ناممکن بودجه تحقق
بسیاری از درآمدهای دولت از جمله چالشهای بودجه  92خواهد بود.

واضحات بود .اما در این بودجه هیچ جایگاه ویژهای برای
توجه به آثار تحریم بینالمللی ایران در نظر گرفته نشده
و گویی که اصال کشور در شرایط تحریم نیست .دولت
باید از سالهای پیش در بودجه ،برنامه ریاضت اقتصادی
پیشبینی میکرد و همین مساله آیندهنگری و نگاه به
مسائل پیشروی یک کشور است که نقطه قوت سند
بودجه به شمار میآید .متاسفانه کشور به دنبال تشدید
تحریمها دچار وضعیت بی سابقهای شده و در تحصیل
درآمدها و تجارت خارجی دچار مشکالت اساسی است.

چرا که بخش اعظمی از درآمدهای دولت هنوز وابسته
به نفت اس��ت و بر خالف ش��عارهای مبتنی بر کمتر
ش��دن وابستگی بودجه به نفت ،بودجه ما کماکان یک
«بودجه نفتی» است .با اعمال تحریمها و وضعیت رکورد
تورمی اقتدار دولت زیر سوال رفته و تهدیدهایی چون
رکورد اقتصادی ،بیکاری ،بیثباتی اقتصادی و بسیاری
از بحرانهای اجتماعی پیشروی کشور است .متاسفانه
توجه ب��ه هیچکدام از این خطرات نی��ز در بودجه 92
مورد توجه قرار نگرفته است .البته با توجه به وضعیت

باش��د .نسبت بودجه با ش��اخصهای کالن اقتصادی،
توجه به برنامههای باالدس��تی و اختصاص بخش��ی از
درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها برای بخش صنعت از
محورهای اساسی است که باید در بودجه  92مورد تاکید
قرار میگرفت .بخش خصوصی ما در شرایطی به سمت
تولید و تداوم صنعت میرود که با مش��کالتی از جمله
نرخ نوس��انات ارز ،عدم اطمینان برای سرمایهگذاری و
باال بودن هزینههای ریسک و به تبع فرار سرمایه مواجه
است .درباره نرخ ارز معتقدم که بودجه  92باید بر یک
نرخ ارز مصوب تاکید داش��ته باش��د نه اینکه نرخهای
مختلفی پی��ش روی افراد قرار گی��رد .همچنین بازار
سرمایه باید کنترل شود .در حال حاضر هشتاد درصد از
درآمدهای دولت از نفت و مش��تقات نفتی است و خود
دولت هم بزرگترین مصرفکننده و تولیدکننده ارز است
که
و گاه��ی در همین میان رانتهایی به وجود میآید یوسفنژاد:
چندان زیر ذرهبین حسابرسی نمیرود.
آق�ای زنوز ب�ه فقدان مش�ورت دولت ب�ا عالمان
اقتصادی بخش خصوصی اش�اره داش�تند ،ش�ما
موضوع را چطور میبینید؟

اقتصادی کش��ور و انتخابات ریاست جمهوری پیشرو،
انتظار میرفت دولت محترم از طریق فراخوان گسترده
نسبت به جلب همکاری کارشناسان مالی و اقتصادی و
همکاری نهادهای خصوصی در تعاملی سازنده با مجلس
نسبت به تدوین س��ند بودجه اقدام میکرد،که چنین
نشد.

آقاییوسفنژادشمابهعنواننمایندهاتاقبازرگانی
این روزها در نشستهای کمیسیون تلفیق بودجه
حاضرید ،روند بودجه نویس�ی سال  92را چگونه
ارزیابیمیکنید؟

با این تفاس�یر فک�ر میکنید ک�ه واقعبینی برای
رسیدن به ثبات در اقصاد ما و به خصوص در تنظیم
بودجه کماکان به عنوان یک ایدهآل دست نیافتنی
مطرح است؟

الیحه بودجه  92تا چه میزان برای این چالشهایی
که عنوان ش�د تدابیر ویژه در نظر گرفته اس�ت؟
عمده مس�ائلی که بودجه  92با آن مواجه اس�ت،

نگر
آینده

هادی زنوز :ایجاد ثبات در اقتصاد کالن در یک کشور
به معنای کاهش نرخ تورم ،کاهش کسری تراز بازرگانی
و کاهش کسری بودجه اس��ت .دولت در بودجه  92با
کس��ری مالی بزرگی مواجه خواهد ش��د .به هر شکل
بودجه  92بودجه متورمی است .افزایش هزینه جبران
خدمات کارکنان دول��ت از  318هزار میلیارد ریال در
قانون بودجه  91ب��ه  502هزار میلیارد ریال در الیحه
بودجه  92نشان دهنده رشد  57.9درصدی است .این
در حالی اس��ت که افزایش حق��وق کارکنان دولت در
س��ال  92به موجب وعدههای مطرح شده 20 ،درصد
خواهد بود .به همین خاطر چنین به نظر میرس��د که
در گیرودار تحریمهای اقتصادی ،دولت درصدد تبدیل
وضعیت اس��تخدامی کارکنان موقت و خرید خدمتی
خود و همچنین اس��تخدام کارکنان جدید در مقیاس
گسترده است .بنابراین با درنظر گرفتن همین شاخصها
نیز میتوان دید که م��ا چندان ثباتی در اقتصاد کالن
نخواهیم داشت ،البته این موضوع بررسی جوانب دیگر
را میطلبد.
یوسف نژاد :اجازه بدهید در همین زمینه به نکتهای
اش��اره کنم که در بودجهنویسی ما حسابی دردسرساز
شده است ،بودجهنویسیدر ایران عملیاتی نیست و به
تبع واقعیتهای اقتصادی کش��ور در این بودجه لحاظ
نمیشود .انتظار ما این بود که بودجه  92از سه جهت
بتواند کارآمدی بیشتری نس��بت به بودجه  91داشته
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یوس�ف نژاد :ببینید تجربه من در کمیسیون تلفیق
نش��ان داده که کل بودجه س��ال  ۹۰کشور ،نزدیک به
 ۵۰۸هزار میلیارد تومان بوده که بیش از دو س��وم این
بودجه که مربوط به جاهای خاصی اس��ت ،اصال مورد
توجه مجلس قرار نمیگیرد .در مورد بودحه  92نیز باید
بگویم که متاسفانه وقتی بودجه دير برسد شتاب و عجله
در تصويب آن باعث کاهش دقت و نظرات کارشناسی
نمايندگان مجلس ميشود .ضمن اينکه مراحل تصويب
بودج��ه در آئيننامه داخلی به چندين هفته وقت نياز
دارد .تاخير،شاخصهای موثر بودجه را تحتتاثير قرار
میدهد و از واقعبينی و پيامدهای مثبت آن میکاهد.
يکی ديگر از مش��کالت بودجهنويس��ی سالهای اخير
نوش��تن آئيننامهها توس��ط دولت يا دستگاهها است
که در بودجه س��االنه به آنها ماموريت داده میشود تا
دستورالعمل يا آئيننامه مربوطه را بنويسند ولی نوشتن
آن چندين ماه طول میکشد و حتی تصويب آن نيز در
هيات وزيران بايد در نوبت طرح در جلسه باشد .سابقه
نشان داده که تکاليف مربوط به نوشتن آئيننامه آن هم
با قيد زمانی معموالً سر موقع مورد نظر انجام نمیشود و
تا آئيننامه به تصويب برسد چندين ماه از سال گذشته
است و دولت بايد بودجه سال آينده را بنويسد و آئيننامه
نوشته شده برای سال آينده هم کارائی ندارد.بهتر است
که مراحل تصويب بودجه و عمل به مفاد آن مشروط به

آئيننامه نباشد.نکته مهم اینکه ،نخستین بودجه مجلس
هشتم و آخرين بودجه دولت دهم در شرايط حساسی
تنظيم میشود که درک شرايط فعلی و موقعيت خاص و
رعايت قوانين و مقررات و دقت و کارشناسی الزم در طی
مسير تصويب به واقع بينانه بودن آن کمک ميکند.

پورفالح :بودجه نقشه راه آینده است و به همین خاطر
باید تمام بخشها به کمک هم آمده تا بهترین نقشه راه
در قالب سند اقتصادی برای کشور تدوین شود .ما باید
برای توسعه اقتصادی به یک افق چشم بدوزیم و اینطور
نباش��د که هر بار با تغییر روسای جمهور و مسووالن و
وزرا ،تمامی تصمیمها و برنامههای اقتصادی کشور را به
کل زیر و زبر کند .بر اساس چهار دهه تجربه حضور در
بخش خصوصی باید بگویم که در این سالها به دو دلیل
بخش خصوصی در کش��ور چندان جدی گرفته نشده
است .نخست اینکه دولتها اغلب دولتهای اقتداگرایی
بودهاند که اغلب منابع را در اختیار خودشان گرفتهاند
و در این راه چندان توجهی برای مش��ارکت و همراهی
بخش خصوصی صورت نگرفته است .نکته دیگر اینکه
بخش خصوصی ما هم از توانمندی الزم برخوردار نبوده
و متاس��فانه دولتها نیز در این دوران چندان به کمک
توانمندسازی بخش خصوصی نیامده و نه تنها به کمک
این بخش نیامده که آن را ضعیف نگه داشته اند .با پیام
مق��ام معظم رهبری درباره اهمیت خصوصیس��ازی و
ابالغ اصل  44قانون اساس��ی برای حمایت از صنعت و
تولید چش��م به راه رویکرد تازهای در این زمینه بودیم
که متاسفانه این امر محقق نشد .از ابالغ اصل  44قانون
اساسی که بگذریم در این سالها اغلب شعارها مبتنی بر
امور اقتصادی بوده است .از سال حمایت از تولید ملی به
سال حماسه اقتصادی و سیاسی رسیدهایم و متاسفانه
اب��زار حمایتی و عملیاتی برای دفاع از بخش خصوصی
چندان به کمک فعاالن این حوزه نیامده و نمایندگان
این بخش در س��ایه رک��ورد تورمی و گرانی ناش��ی از
تحریمه��ا و باال رفتن قیم��ت ارز در کار خود ماندهاند.
متاسفانه فرصتها یکی پس از دیگری از دست میرود
و کش��ور به وضعیت ناپایداری از ابعاد اقتصادی نزدیک
میش��ود و ما ب��ه عنوان نماین��دگان بخش خصوصی
متحیریم چرا دولتمردان در بودجه سال  92با وجود این
همه تهدیدهای اقتصادی و تحریمها هیچ فکری به حال
و روز صنعت و تولید کشور نکردهاند.

بودجه  92باید بر
یک نرخ ارز مصوب
تاکید داشته باشد
نه اینکه نرخهای
مختلفیپیشروی
افراد قرار گیرد.
بازار سرمایه هم
باید کنترل شود.
در حال حاضر
هشتاد درصد از
درآمدهای دولت
از نفت و مشتقات
نفتی است و خود
دولت هم بزرگترین
مصرفکنندهو
تولیدکنندهارز
است و گاهی
در همین میان
رانتهایی به
وجود میآید
که چندان زیر
ذرهبینحسابرسی
نمیرود.
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ذرهبین

هادی زنوز :
شیوه اجرای اصل
 44قانون اساسی
از سوی دولت در
سالهای  84تا
 91با تبعیض علیه
بخشخصوصی
همراه بود و دولت
از آن به طور عمده
برای رد دیون خود
به سازمان تامین
اجتماعی و تقویت
شرکتهای«شبه
دولتی»استفاده
کرد

نگر
آینده
شماره نوزدهم  /ارديبهشت1392

46

چیست؟

هادی زنوز :رش��د بی قاعده بودجه عمومی دولت در
س��ال  92از جمله نکاتی است که باید به آن پرداخت.
مقایس��ه حجم ریالی هزینههای جاری و س��رمایهای
الیحه بودجه سال  92با برآورد عملکرد سال  91گویای
افزایش در خور توجهی به میزان  67.2درصد است .ارایه
بودج��های در این ابعاد با وجود کاهش ش��دید عایدات
دولت از محل درآمدهای نفتی ،رکورد تورمی حاکم بر
اقتصاد کشور و محدودیتهای ناشی از تحریمها گویای
این نکته است که دولت محترم در تدوین الیحه بودجه
به واقعیات اقتصادی کشور وشرایط سخت حاکم بر آن
توجه کافی نداشته است .اگر دولت در تنظیم بودجه 92
ب��ه عملکرد مالی خود در ده ماهه اول س��ال  91توجه
داشت ،آن وقت دیگر هداف بلند پروازانهای پیش روی
خود قرار نمیداد .برآوردهای دیوان محاس��بات گویای
آن است که عملکرد مصارف بودجه دولت در سال 91
به دلیل تاثیر سوء تحریمهای اقتصادی به جای 1449
هزار میلیارد ریال مصوب فقط  950هزار میلیارد خواهد
بود .یعنی تنه��ا  65.6درصد بودجه س��ال  91تحقق
خواهد یافت .ب��ا توجه به واقعیت اقتصادی ،در صورت
تداوم تحریمها در سال  92دستیابی به منابع پیشبینی
شده در الیحه بودجه میسر نخواهد بود.
پورفالح :افزایش حجم بودجه دولت بااصل  44قانون
اساسی مغایر اس��ت .میبینیم که حجم بودجه دولت
در س��ند بودجه رو به افزایش است و این درحالی است
که قرار بود دول��ت پس از ابالغ اصل  44بزرگتر از این
نشود.
درباره احتمال بروز کس�ری بودجه در سال  92از
همین حاال پیشبینیهایی صورت گرفته ،تحلیل
شما در این زمینه چیست؟

ه�ادی زنوز :تجربه سالهای گذشته بیانگر آن است
که معموال برآوردهای دولت از درآمدهای بودجه بیش از
واقع و هزینههای آن کمتر از واقع پیشبینی میشود .به
همین دلیل در سالهای گذشته همواره شاهد کسری
بودجه دولت بودهایم .از آنجا که کسری بودجه دولت و
نحوه تامین مالی آن بر سطح عمومی قیمتها و موازنه
بازرگانی خارجی تاثیر منفی به جای میگذارد ،باید این
موضوع به دقت از سوی مجلس مورد مداقه قرار گیرد.
به روایت رییس دیوان محاسبات ،بودجه دولت در ده ماه
اول سال جاری  50درصد کسری داشته و الیحه بودجه
عمومی دولت برای س��ال  92در ظاهر گویای آن است
که تراز عملیاتی و سرمایهای بودجه دولت در سال آینده
مثبت خواهد بود .به عبارت دقیقتر بر اساس مندرجات
الیحه بودجه ،مجم��وع درآمدهای دول��ت و واگذاری
داراییهای س��رمایهای آن در سال  92بیش از مجموع
پرداخت هزینهای و تملک داراییهای س��رمایهای آن
خواهد بود .دول��ت میتواند از محل این مازاد  81هزار
میلیارد ریال از دیون خود را بازپرداخت کند .اما وارسی
دقیقتر اقالم درآمدی و هزینهای دولت گویای آن است
که الیحه بودجه سال  92با کسری پنهان باالیی همراه
خواهد بود .هر چند نمیتوان به دقت کس��ری بودجه
دولت در س��ال آتی را برآورد کرد اما شواهد گویای آن
است که دولت در عمل با کسری قابل مالحظهای مواجه
میشود ،بودجه دولت فاقد شفافیت الزم است و مغایر
قوانینی است.
یوس�ف نژاد :بدون ش��ک یک بودج��ه خوب باید با

بررس��ی کارکردی س��الهای گذش��ته و بهرهگیری از
نقطهنظرات دستگاههای اجرایی و نگرش به اولویتها
در برنامهه��ا ،به واقعگرایی در بودجه منتهی ش��ود ،به
گون��های که با کس��ری بودجه و بودج��ه متمم روبهرو
نشویم .دخالت مجموعههای تخصصی در تنظیم بودجه
و استفاده از آمار و اطالعات پشتیبان و نظارت الزم نیز
میتواند به واقعی شدن بودجه کمک کند ،ولی این نکته
نیز قابل توجه است که مجلس شورای اسالمی ،ممیز و
مصوب نهایی بودجه ساالنه است که در مدت مناسب
در کمیسیونهای تخصصی و کمیسیون تلفیق و صحن
مجلس ،باید به بررسی بودجه و تصویب آن بپردازد .با
توجه به ش��رايط و به منظور تامين عدالت اجتماعی و
تکاليف برنامه پنجم ،بودجه در ايران بايد عملياتی تنظيم
ش��ود.تهيه بودجه عملياتی از سالهای قبل در دستور
کار بوده و قرار بود اعتبارات هزينهای بر مبنای عملکرد
توسط دستگاههای اجرايی به دولت پيشنهاد شود تا در
بودجه ساالنه درج شود که محقق نشده است.اقداماتی
مانند اصالح نظام حسابداری بودجه ،اصالح روشهای
مديريت بودجه و از همه مهمتر نظارت بر بودجه از نکات
اصلی و مورد تقاضای صاحبان فن و کارشناسان بودجه
است .شفافسازی ،افزايش اثربخشی و ارتقاء بهرهوری از
نکات برجسته بودجه عملياتی است.
آقای یوسفنژاد شما که به امور بودجهنویسیآشنا
هس�تید ،بفرمایید که چرا در بودجههای کشور ما
گاهی رديفهای متفرقه درج میشود؟ مفهوم این
ردیف متفرقه چیست؟

یوسف نژاد :گاهی رديفهای متفرقه در بودجه ساالنه
درج میشود که این ردیفها به کل فاقد مبنای قانونی
است که حتی در بعضی از موارد دستگاه اجرايی آن نيز
نامشخص است .ضمن اينکه هدف و ماموريت هزينههای
اين رديفها نيز معلوم نیس��ت .به طورکلی رديفهای
متفرقه بودجه نويس��ی محس��وب نمیشود و به نوعی
دورزدن قانون و انجام فعاليت پولی خارج از قواعد بودجه
است و نظارت بر آن نيز بسيار مشکل است ولی متاسفانه
در سالهای گذشته موارد بسياری از آن مشاهده شده
است.البته عالوه بر ردیفهای متفرقه ،احکام درج شده
در بودجه س��االنه نيز از موارد ديگری است که مبنای
قانونی ندارد .بعضی از احکام حکم قانونی دائمی داشته
و اثرات آن غير بودجهای است .اين احکام سياستهای
کوتاهمدت محس��وب میش��ود و بايد به صورت قانون
خاص به تصويب برسد ،در حاليکه بودجه ساالنه است
و گاهی تحقق احکام به چندين س��ال زمان نياز دارد.
بعضی از احکام نامرتبط با بودجه است و به نوعی اصالح
قانون دائمی به حساب میآيد و اصال ماهيت بودجهای
ندارد و وجود اين احکام باعث میشود که بودجهنويسی
ماهيت و موجوديت خود را از دست بدهد .از سوی دیگر
امکان نظارت و پيگيری و تهيه گزارش عملکرد ارزيابی
برای بعضی از احکام غير ممکن است .آنچه مهم است
بحث نظارت بر بودجه س��االنه است که در بسياری از
م��وارد نظارت و ارزيابی از آنها وظيفه مجلس ش��ورای

اسالمی است.همچنین جابهجايی اعتبارات بدون سقف
معين و لغو قوانين موجود نيز معموال در بودجه ساالنه
مشاهده شده ،گرچه اين تصميم با مصوبه مجلس است
ولی با جابهجایی اعتبارات ماهيت بودجهنويسی و نظارت
بر عملکرد آن زير سوال میرود.
پورفلاح :در بودجه  92برای اج��رای فاز دوم طرح
هدفمندی یارانهها برنامهریزیی ش��ده که جای سئوال
زیادی دارد .در همه کش��ورها بخشه��ای تولیدی از
روندی مانند هدفمندکردن یارانهها و واقعی شدن قیمت
انرژی س��ود میبرند اما در ایران متاسفانه همه ضررها
نصیب صنعت و تولید شده است .به همین خاطر بخش
خصوصی به تازگی با انتشار بیانهای خواستار توقف اجرای
هدفمندی یارانهها ش��ده اس��ت .تاثیر هدفمند کردن
یارانهها را هم دیدیم ،نه تنها صنعت کشور از این مسیر
نصیبی به دس��ت نیاورد که افزایش حاملهای انرژی و
وضعیت رکورد تورمی و افزایش نقدینگی در بازار بیش
از هر زمان دیگری بر فعالیت بخشهای تولیدی کشور
آسیب وارد کرده است .متاسفانه تنها عایدی هدفمند
کردن یارانهها ،تزریق پول بادآورده به برخی افراد شده
که روز و ش��ب را در پارکها دراز میکش��ند و آخر ماه
پای گیش��ه بانک میروند .این نوع تزریق اقتصادی به
م��ردم ،نه تنها بخشهایی از تولی��د را نابوده کرده که
این روزها معیشت عادی مردم را نیز با مشکالت عمده
مواجه ساخته است .در چنین وضعیتی قرار است تا در
بودجه  ،92از 100درصد درآمدهای کسب شده از محل
هدفمندسازی یارانهها 75درصد برای مردم12/5 ،درصد
برای بخش تولید و 12/5درصد برای دولت در نظر گرفته
شود.متاسفانه بخش خصوصی تجربه چندان خوبی از
اجرای این طرح در سر ندارد؛ سال ،89سهم بخش تولید
از درآمدهای این قانون30درصد بود ،سال 91قرار بود تا
10هزارمیلیاردتومان از این محل به تولید اختصاص پیدا
کند که هیچکدام از این ارقام محقق نشد .حاال هم اگر
تجربه سالهای گذشته را کنار هم قرار دهیم ،چندان
نقطه امیدی باقی نمیماند .نکته دیگر اینکه چرا سهم
 30درص��د پرداخت درآمده��ای حاصل از هدفمندی
یارانهها به بخش صنعت تعلق نگرفت و به جای پیگیری
برای پرداخت معوقات دولت این سهم در بودجه  92به
 12.5درصد کاهش یافته است .مالیاتها نیز بر اساس
پیشبینیها در این بودجه  18.6درصد افزایش یافته و
معلوم نیست که دولت میخواهد این مالیات را از کدام
بخش خصوصی و کدام صنعت به دس��ت آورد .بودجه
بخش تولید فوقالعاده ناکافی است و نگران هستیم که
وضعیت واحدهای صنعتی رو به وخامت بگذارد.
عدم تحقق این رقم چه تبعاتی میتواند برای آینده
صنعت و تولید کشور داشته باشد؟

پورفلاح :ببینی��د اگر حمایت��ی از تولید کش��ور
انجام نش��ود به طرف واردات بیش��تر میرویم و انگیزه
س��رمایهگذاری در کش��ور از بین میرود .این موضوع
تاثیرات زیادی در زندگی روزمره مردم و ش��اخصهای
اقتصادی کشور خواهد داشت.اما خوشبختانه در سال
گذشته در وانفس��ای اوضاع وخیم صنعت  22نشست
شبانه با کمیسیون صنایع و مرکز پژوهشهای مجلس
برگزار شد و ماحصل آن «طرح حمایت از تولید» بود که
اگر بودجه با تاخیر به مجلس نمیآمد تا به حال تصویب
ش��ده بود و میتوانست بخش��ی از مشکالت صنعت را
سروسامان دهد .صنعت کشور در شرایطی قرار گرفته

که اگر بستههای پیشنهادی عاجلی برای کمک به آن
از س��وی مسووالن ارایه نش��ود دیگر « نه از تاک نشان
خواهد ماند و نه از تاک نشان» .به عنوان نماینده بخش
خصوصی با تمام انتقادهایی که به بودجه  92دارم باید
بگویم که اگر حماسه اقتصادی اتفاق نیفتد مردم رغبتی
برای تولید حماسه سیاسی نخواهند داشت و به همین
خاطر تقویت بنیه اقتصادی کش��ور از جهات مختلفی
ضروری به نظر میرسد.
همیشه ارتباط مستقیمی میان اعتبارات عمرانی و
وضعیت بخشهای تولید و صنعت در کشور وجود
دارد ،در این زمینه بودجه  92چه توجهی به بخش
عمران در کشور داشته است؟

پورفالح :متاسفانه سال گذشته بودجه عمرانی کشور
فدای ردیفهای بودجهای دیگر ش��د .وقتی پروژههای
عمرانی یک کش��ور از فعالی��ت بیفتد ،یعنی صنعت و
تولید نیز به تبع در وضعیت مناس��بی به سر نمیبرند
و نمیتوانند در این فضا وارد ش��ده و س��رمایهگذاری و
تحصیل درآمد کنند .انتظار ما این بود که در بودجه 92
نه تنها اعتبار مربوط به بخش عمران کمتر از بودجه 91
نمیشد بلکه دستکم دو برابر افزایش مییافت .اما آمار
نشان از آن دارد که بودجه عمرانی ما  6.5درصد کاهش
یافته اس��ت .از اینها گذش��ته از رقم  39هزار میلیارد
تومان مصوب بودجه  91تنها نزدیک به ده هزار میلیارد
تومان آن محقق شد.
هادی زنوز :هرچند اعتبارات عمرانی پیشبینی شده
برای س��ال  92قدری کمتر از بودجه مصوب سال 91
است اما مطابق گزارشهای رسمی و برآورد کارشناسان،
دولت در س��ال  92به دلیل کسری بودجه قادر نیست
بی��ش از  100هزار میلیارد ریال از اعتبارات س��ال 91
را هزینه کند.

فکر میکنید س�طح تاثیرگذاری نهادهایی چون
مجلس بر الیحه بودجه و تغییر و منطقی کردن آن
تا چه میزان میتواند باشد؟

خب فکر میکنید که تکلیف خصوصی س�ازی در
بودجه  92چه میشود .آیا پیشنهادی در این زمینه
از جانب بخش خصوصی به کمیس�یون اقتصادی
مجلسه ارایه شده است؟

نگران�ی اصل�ی بخش خصوص�ی در این ش�رایط
چیست؟

پورفالح :مساله بخش خصوصی این است که سرمایه
و س��رمایهگذار نگران اشتغالاند .ما نه تنها تا به اینجای
کار نتوانستیم برای دهه شصتیها کاری تولید کنیم که
ب��ا برخی تصمیمها داریم دیگران را هم از کارهای قبلی
برکنار میکنیم .اشتغال تنها اقتصاد نیست ،اشتغال اگر
نباشد هزار و یک آسیب اجتماعی کشور را تهدید میکند.
ف را همه میگویند ،ولی یک نفر باید تا دیر نشده
این حر 
به پیامد برخی تصمیمگیریهای اشتباه توجه کرده وبرای
خروج از آن راه چارهای بیندیش��د .دولت باید برای چند
س��ال آینده به فکر تامین اعتبار پرداخت بیمه بیکاری
کارگران باشد ،از همین حاال میتوان از واحدهای تولیدی
حمایت کرد تا هیچ کارگری اخراح نش��ود و هزینههای
پرداخ��ت بیمه بیکاری هم به دوش دولت نیفتد .بخش
خصوصی در همین یکی دوس��ال تش��دید تحریمها رو
سفید بوده و ما در تمام حوزههای تولید از نساجی گرفته
تا مواد غذایی و س��اختمان کماکان پابرجا هستیم و به
تولید ادامه میدهیم .حاال وظیفه دولت اس��ت تا اجازه
ندهد برخی رانت خواریها ،بیتوجهیها و تصمیمهای
غیرکارشناسی خطوط تولید کشور را از کار بیندازد.
ه�ادی زنوز :اجازه بدهی��د در فرصت پایانی به طور
مختصر برخی دیگر از مشکالت بودجه  92را شرح دهم،
انتشار انواع اوراق تعهدزا در الیحه بودجه سال  92کل
کشور شامل اوراق مشارکت ارزی و ریالی ،سکوک ارزی،
اسناد خزنانه اس�لامی و اوراق مالی اسالمی بدون درج
برخی از آنها در ذی��ل انواع واگذاری تملک داراییهای
مالی نش��ان دهنده وجود کسری بودجه پنهان و ورود
گس��ترده دولت به بازارهای مالی و پولی اس��ت که به
جانشینی مالی خواهد انجامید .از اینها گذشته دولت
بر استقراض بینالمللی تاکید داشته که احتمال موفقیت
دولت در اس��تقراض خارجی نزدیک به صفر است و در
بازار دالخلی نیز با توجه به شکلگیری انتظارات تورمی
الزمه موفقیت دولت در اس��تقراض پیشنهاد نرخ سود
باالتر از گذش��ته خواهد بود و به اینترتیب دولت برای
تجهیز منابع ارز از بازار باید هزینههای مالی سنگینتری
را متقبل ش��ود .همچنین درآمد دولت بر شرکتها در
الیح��ه بودجه  92نس��بت به قانون س��ال قبل21.9 ،
درصد افزایش داشته ،این در حالی است که شرکتهای
دریافتکننده تس��هیالت ارزی ،اغلب ب��ا زیان مواجه
ش��ده و ناگزیرند این تسهیالت را با نرخهای دالر باالتر
بازپرداختکنند.

احمد پورفالح:
افزایش حجم
بودجه دولت
بااصل  44قانون
اساسیمغایر
است .میبینیم که
حجم بودجه دولت
در سند بودجه رو
به افزایش است و
این درحالی است
که قرار بود دولت
پس از ابالغ اصل
 44بزرگتر از این
نشود.

نگر
آینده

پورفلاح :به نظرم اصوال روند خصوصی س��ازی در
کشور به س��مت و سوی درس��تی حرکت نمیکند و
مرکز پژوهشهای مجلس باید مطالعات عمیقی درباره
نحوه اجرای خصوصیسازی در کش��ور انجام داده و با
توقف روند قدیمی و ناکارآمد خصوصی س��ازی ،شکل
و روش جدیدی ب��رای توجه و حمایت از بخش تولید
کش��ور را در دس��تورکار قرار گیرد .تغییر بدون ش��ک
کار دش��وار و زمانبری اس��ت اما ما با چنین رویکردی
به بخش خصوصی به جایی نخواهیم رس��ید .در حال
حاضر دولت از یک طرف حج��م و اندازه خودش را در
بودجه متورم ساخته و از جهت دیگر نهادهای نظارتی بر
بخش خصوصی را تقویت میکند و گاهی نیز بخشهای
شبه دولتی به نام بخش خصوصی وارد عرصه اقتصادی
میشوند که همه این مس��ائل باید مورد بازبینی واقع
شود.
هادی زنوز :در بودج��ه  92دولت هنوز ردیفی برای
بازپرداخت بدهیهای خود به پیمانکاران تعریف نکرده
است .با این روند پیمانکاران ما ورشکسته خواهند شد.
ثبات اقتصاد کالن چیزی اس��ت ک��ه در بهبود فضای
کس��بوکار کش��ور موثر اس��ت .دولت ما متاسفانه از
پیامدهای ناشی از تاثیر تصمیمهای خرد بر امور کالن

ه�ادی زنوز :ش��یوه اجرای اصل  44قانون اساسی از
س��وی دولت در س��الهای  84تا  91با تبعیض علیه
بخش خصوصی همراه بود و دولت از آن به طور عمده
برای رد دیون خود به سازمان تامین اجتماعی و تقویت
شرکتهای «شبه دولتی» اس��تفاده کرد .اما در الیحه
بودج��ه  92در اجرای ماده  3اصل  44قانون اساس��ی،
وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی موظف ش��ده تا تمامی
بنگاههای مشمول گروه یک و دو قانون مذکور و معادن
متعلق به دولت را به فروش برساند.
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ه�ادی زنوز :س��طح تصمیمگی��ری و تاثیر مجلس
بر تصوی��ب الیحه بودجه تقدیمی دول��ت چندان باال
نیس��ت ،پژوهشی در مرکز پژوهشهای مجلس سطح
تاثیرگذاری مجلس بر تصویب بودجه را در س��الهای
اخیر در حدود س��ه درصد عنوان کرده اس��ت .البته با
این وجود مجلسیان به عنوان نمایندگان مردم بیش از
هر بخش دیگری به مشکالت صنعت و تولید و بخش
خصوصی واقفاند و انتظار میرود بتوانند نیازهای این
بخش را در دل ردیفهای بودجهای بگنجانند.
یوسف نژاد :البته مراحل تدوین بودجه از آنجا که از
سه صافی عبور میکند ،به نمایندگان فرصت میدهد تا
بتوانند نقطه نظرات خود را بگویند و در این وضعیت هر
چه پیشنهادها کپسولیتر و فرمولبندی شدهتر باشد،
امکان موافقت با آن بیشتر خواهد شد .اما نباید این نکته
را فرام��وش کرد که به هر ش��کل در مجلس هر دوره
نمایندگانی میروند و گروه تازهای میآیند و آشنا شدن
گروه تازه با مسائل اقتصادی تا حدودی زمانبر است ،اما
در نهایت اتفاق خواهد افتاد.
پورفالح :گاهی بوروکراتها از مجلسیها بهتر در امور
بودجهنویسیتاثیرگذارند اما متاسفانه کمتر از دانایان
اقتصادی برای حضور در این نشستها دعوت میشود.
نتیجه هم این بودجه میشود که به باور من ،بودجهای
الکن است.

هادی زنوز :این سند الکن هیچگونه مبانی و توضیحی
همراه خود ندارد و گزارشها نیز گزارشهای فنی نبوده
و س��وال اصلی این اس��ت که حاال نمایندگان در خال
چنین اطالعات تکمیلی واقعا باید بر اس��اس چه چیز
تصمیمگیری کنند .متاسفانه در کمیسیون تلفیق هم
گروهی صحنهگردانی میکنند و این واقعیت بر کسی
پوشیده نیست .دس��تکم در رسیدگی به بودجه باید
مالحظات سیاسی را کنار گذاشت.
پورفالح :در این زمینه با شما موافقم ،به ویژه اینکه
اگر مجلسیها برای مخالفت با الیحه بودجه در صحن
هم حمایت میکردند تا دولت مستندات مالی کاملتری
برایش��ان میفرستاد .حاال اتفاقی هم نمیافتاد اگر باز
هم بودجه چند دوازدهم میدادیم اما دستکم مجلس
توانش را متمرکز میکرد تا بودجه پایان سال منطقی
و عملیاتیتر تنظیم شود .ببینید بودجه امسال با سال
گذشته تفاوتهای زیادی دارد اما امسال عالوه بر اینکه
باید اقتصاد متاثر از بودجه باش��د تحت تاثیر انتخابات
قرار خواهد گرفت و با تغییر مدیران و مس��ووالن کالن
کشور اجرا و ادامه برنامههای پیشبینی شده در هالهای
از ابهام فرو میرود.
یوس�ف نژاد :اما به هر ش��کل اف��رادی که از بخش
خصوصی در این نشس��تها حض��ور دارند اگر بتوانند
پیشنهادهایش��ان را به خوبی و وضوح برای نمایندگان
حاضر در کمیس��یون تلفیق ش��رح دهن��د ،میتوانند
تاثیرگذارباشند.

اقتصادی درک درستی ندارد.

با وجود تاکید فراوانی که بر واگذاری ش�رکتهای
دولتی به بخش خصوصی ش�ده ،شاهد نارضایتی
بخش خصوصی از روند این واگذاریها هس�تیم،
دلیل اش چیست؟

47

بودجه و انتظارات بخش خصوصی

ذرهبین

جلوی رشد «شبه دولتی»ها را گرفتهایم

کمیسیون تلفیق مجلس برای مقابله با «شبه دولتیها» مساله رد دیون را از دولت گرفتهاست

اگرچه کماکان نقطه ضعفهایی درباره نگاه بودجه
توان بخش خصوصی مطرح است اما کمیسیون
 92به ِ
تلفیق مجلس دستکم در بخش بررسیها به خوبی
پای حرف بخش خصوصی نشست و با وجود انقباضی
ل ج��اری و تمام نارس��اییها از بعد
بودن بودجه س��ا 
مشورتی ،دیدگاه بخش خصوصی و نقطه نظرات آنها به
سمع نمایندگان رسید و مکتوب شد .نمایندگان بخش
خصوصی حاضر در کمیس��یون تلفیق درباره تمامی
علی محمد احمدی م��اده واحدهها فرصت اظهارنظر یافتند و حضور فعال
نمایندهمجلس آنها موجبات ارتقای سطح توجه به بخش خصوصی را
فراهم کرده است .مبتنی بر این تجربه احکام غیرشفاف
بودجه تا جای امکان تحدید ش��دهاند و تالش شده تا
حوزههای مربوط به تولید رانت از همین ابتدا محدود
شوند .در بخش واگذاریها نیز مجلس بندهایی بر قانون
وضع کرده تا همچون بودجه  91ش��اهد شکلگیری
انبوهی از شرکتهای شبه دولتی نباشیم .واقعیت این
است که واگذاریهای صورت گرفته تاکنون به بخش
خصوصی نبوده بلکه واگذاریها به ش��به دولتیهایی
ص��ورت گرفته که در فرآین��دی کارآمد مثل بورس و
فرابورس هم فعال نبوده اند.کمیسیون تلفیق مجلس
برای مقابله با «شبه دولتیها» مساله رد دیون را از دولت

گرفته و در واگذاری تالش شده تا واگذاریها به شکلی
رقابتی صورت گیرد و دولت به س��مت رد دیون نرود.
تهاترها نیز در مواردی محدود ش��ده است .اما نکتهای
که نباید فراموش ش��ود این است که سند بودجه 92
تنها یکی از اسناد تاثیرگذار در حیاتِ بخش خصوصی
کشور اس��ت .به هر شکل اقتصاد ایران دولتی است و
ترمیم فضای کسبوکار و همسو بودن برنامه و بودجه
با قوانین باالدس��تی میتواند نقش عمدهای در بهبود
وضعیت بخش خصوصی در جامعه داش��ته باشد .اما
اگر از بحث بودج��ه  92بگذریم و به ارزیابی وضعیت
بخش خصوصی در کشور بپردازیم درمییابیم که روند
خصوصیسازی در کشور بسیار ضعیف بوده و به تعبیر
ش��فافتر از اجرای اصل  ۴۴قانون اساس��ی که مورد
تاکید رهبر انقالب نیز ب��وده ،باز ماندهایم .همانگونه
که سازمان بازرسی کشور تایید کرده به نظر میرسد
مهمترین نتیجه خصوصیسازی در سالهای گذشته
تولید «فساد» و تولید شبه دولتیها بوده و باید دید آیا
پیشبینیها در بودجه  92میتواند جلوی رش��د این
روند بیمار در اقتصاد کشور را بگیرد یا خیر.
ب��رای توفیق در اجرای صحیح خصوصی س��ازی
باید نگاه س��اختاری به این مقوله وجود داشته باشد و

باید زیر ساختارهای ورود به این سیاستها مهیا شود
اما مس��ئله اقتصاد ما این اس��ت که پیش از شروع به
اجرای واگذاریها هیچ گونه بسترسازی صورت نگرفت.
مهمترین مقوله برای توفیق در خصوصی سازی بهبود
فضای کسبوکار است و تا زمانی که این مهم محقق
نش��ود ،اوضاع به س��امان نمیش��ود و اجرای مناسب
خصوصی سازی عملی نیست .زمانی خصوصی سازی
درست اجرای خواهد شد که حجم دولت کاهش یافته و
شرکتهای دولتی کاهش یابند و جای خود را به خش
خصوصی بدهند .باید مالکی��ت و مدیریت بنگاههای
دولتی در دست بخش خصوصی باشد و فضای رقابت
در تمام عرصهها ایجاد شود که عمال این مسائل تا به
امروز محقق نشده است .عالوه بر نگاه بخش خصوصی
ب��ه آنچه در بودجه  92میگذرد ،باید تعامل س��ازنده
میان مجلس و بخش خصوص��ی در طرح حمایت از
بوکار نیز ادامه یافته و مسائل حمایتی
تولید و کس�� 
بیش از گذش��ته در آن گنجانده شود .نباید فراموش
کرد که سیاس��ت نادرس��ت دولت در اجرای اصل 44
قانون اساسی موجب شده که بخش خصوصی به جای
تقوی��ت – که موردنظر اص��ل  44بوده – ضعیفتر از
پیش شود.

صنعت و تولید به حمایت نیاز دارند

مشکل نمایندگان مجلس برای بررسی الیحه بودجه 92غیرشفاف بودن ارقام است

نگر
آینده

سند بودجه ساالنه ،به روشنی نحوه عمل و تدبیر کشور در یک سال را ترسیم
کرده و نشان میدهد درآمدهای کشور از چه محلی کسب میشود و چقدر است و
دولت کجاها ،به چه مقدار و با چه نظامی این درآمد را خرج خواهد کرد .سند بودجه
مشخص خواهد کرد که ابزارهای تشویقی چگونه و برای توسعه کدام بخشها بهکار
گرفتهش��وند و تصویر درستی از تمهیدات محدودساز پیشروی نهادها و بخشها
را ترس��یم میکند .واقعیت این اس��ت که بخش خصوصی با نگاه به اعداد و ارقام و
هادی قوامی برنامههای این ســند یکساله ،برنامههای خود را تنظیم میکند ،بنابراین واقعی بودن
عضوکمیسیونتلفیق اعــداد و ارقام در تدوین ســند بودجه ،نه تنها اهداف کشــور ،بلکه برنامههای بخش
خصوصی را در سال پیش رو شکل میدهد .اما درحال حاضر یکی از مشکالت اصلی
نمایندگان مجلس برای بررسی الیحه بودجه  92درهم ریختگی آمار و غیرشفاف
بودن ارقام بوده اس��ت .در بودجه  92همانطور که انتظار میرفت بخش خصوصی
چندان از سوی دولتیان مورد توجه قرار نگرفته است .از جمله مشکالت اصلی که
بودجه پیشنهادی دولت با آن دست به گریبان بوده میتوان به وابستگي بودجه به
درآمدهاي نفتي ،شفاف نبودن درآمدها ،مغايرت اليحه با بندهايي از قوانين دائمي و
باالدستي و مسائل مربوط به واگذاريها اشاره کرد .نمیتوان این نکته را نیز نادیده
گرفت که بخش خصوصی در این سالها آنقدر توانایی نداشته که واگذاریها به طور
کامل انجام شود و البته حمایتهای الزم نیز برای توانمندسازی این بخش صورت
نگرفته است .نکته دیگری که در حوزه تعامالت دولت و بخش خصوصی باید مورد
توجه قرار گیرد این است که از زمان اجرای اصل  ۴۴قانون اساسی تاکنون 112 ،هزار
میلیارد تومان سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است .متاسفانه حضور شبه
دولتیها در جریان واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی مانع از تسهیل
امور ش��ده و در اجرای سیاس��تهای اصل  ۴۴بیشتر از اینکه شاهد حضور بخش
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خصوصی باشیم شاهد حضور شبه دولتیها هستیم .تاکنون حدود  ۶۷هزار میلیارد
تومان واگذاری انجام شده که از لحاظ کمی قابل توجه است ،اما این واگذاریها با
اهدافی که در اصل  ۴۴برای آن در نظر گرفته ش��ده اس��ت ،فاصله دارد و همچنان
شاهد حضور بخش خصوصی واقعی در روند خصوصیسازی نیستیم .نکته در خور
توجه اینکه ،واگذاری تنها به معنای انتقال مالکیت نیست ،بلکه باید مدیریت را نیز
مدنظ��ر قرار دهیم ،زیرا با واگذاری مدیریتها منطقا انتظار افزایش بهرهوری وجود
دارد .گفتنی اس��ت که بودجه  92در بخش درآمدها تا حدودی واقعی شده است؛
دولت براي سال  ،91فروش دو ميليون و  300هزار بشكه نفت را در نظر گرفته بود
كه عم ً
ال به يك ميليون و  400هزار بشكه رسيد اما در اليحه سال  92به فروش يك
ميليون و  300هزار بشكه نفت رسیده كه اين نشان از واقعيتر شدن درآمدها دارد.
البته اين كاهش حجم فروش بايد از محل افزايش قيمتها جبران شود و قيمت پايه
براي ارز نيز بايد  2450تومان تعیین شود تا همچون سال گذشته شاهد چند نرخي
ش��دن و اختالل بازار نباشیم .براساس بررس��يهاي صورت گرفته تورم پیش روی
کشور رقمي در حد  40درصد خواهد بود كه البته اين رقم با احتساب اجراي فاز دوم
قانون هدفمندي يارانه هاس��ت در صورتي كه ممكن است اين بند از اليحه توسط
نمايندگان حذف شود و تاكيد همچنان بر عدم اجرا باشد.از سوی دیگر نرخ بیکاری
 13درصدی در جامعه نشانگر بحران اشتغال است و وقتی نرخ بیکاری به این شکل
از سوی مراجع رسمی عنوان میشود میتوان به سادگی متوجه ریزش نیروهای کار
در بخش خصوصی و دیگر حوزهها شد .مجلس بنا دارد تا در سایه تصویب بودجه 92
گامهای اساسی برای حمایت از صنعت و تولید کشور بردارد .محورهای طرح حمایت
از تولید میتواند تا حدودی وضعیت آشفته کنونی صنعت و تولید کشور را سروسامان
دهد و گزینههای حمایتی بیشتری را پیشروی آنها قرار دهد.

در جدال با مصالح بخش خصوصی

پاسخ به پرسشهای آیندهنگر درباره بودجه  92و دغدغههای بخش خصوصی
اصلیترین مشکل اقتصاد ایران در شرایط کنونی که
در بودج�ه  92باید با نگاه�ی آیندهنگرانه آن را مورد
توجه قرار داد چیست؟

الیحه بودجه 92

کارشناس�ان از افزایش بودجههای عمومی دولت در
بودجه  92گلهمندند .آیا این گالیه و نگرانی نس�بت
به نحیفتر ش�دن سهم توجه به بخش تولید درست
و برآمده از دغدغهای آیندهنگرانه است؟

بودجه سندی است که در مورد نقل و انتقال و مدیریت
وج��وه کاربرد اساس��ی دارد .درحال حاضر در بخش تولید
مشکالت فراوانی وجود دارد؛ از مشکل عدم اطمینان برای
سرمایهگذاری گرفته تا نوسان قوانین و عمر کوتاه قوانین و
سیاستهای اقتصادی کشور .اما به طور عمده این مسائل
چندان در تنظیم الیحه بودجه مورد توجه قرار نمیگیرد.
بودجه سندی است که میخواهد پولهای کشور را در طول
سال تقسیمبندی و مدیریت کند .وقتی در تنظیم بودجه
منابع به سمتی هدایت میشود که دولت باید بیشتر هزینه
کند و این هزینهها هم لزوما هزینههای تولیدی نیس��ت،
طبیعتا بخش تولید تحت فشار قرار میگیرد .یکی از جاهایی

مهمترین عامل ش��کل دهنده فضای کس��بوکار در
کشوری مانند ایران دولت است .منظور از دولت فقط قوه
مجریه نیس��ت و این امر سایر قوا را نیز شامل میشود؛ از
جمل��ه قوانینی با عمر کم که توس��ط ق��وه مقننه تولید
میشود ،سیاستهای ناپایدار دولت و قضاوتهای غیرقابل
پیشبینی محاکم قضایی میتوانند عوامل نامساعدکننده
فضای کسبوکار باشند .از اینها گذشته ،نظام بانکداری
فعلی ما ضد تولید است و باعث میشود پول به جایی برود
که نباید برود و از جایی هم که باید باش��د ،بیرون کشیده
میشود .واقعیت این اس��ت که سال  91با کسری شدید
بودجه مواجه شدیم ،زیرا پیشبینیهای صورت گرفته برای
درآمدها محقق نشد و در زمینه فروش نفت نیز برخی روزها
تنها  700هزار بش��که در روز فروش داشتیم .حاال منتظر
مان��د و دید دولت با همین بودجه  92و براس��اس رکورد
تورم��ی پیشرو و بخش تولیدی که رفتهرفته ضعیفتر از
گذشته شده ،در مقابله با تحریمها چه برنامهای در سر دارد.
به هرحال اگر پیشنهاد کنونی دولت در بودجه  92تصویب
ش��ود ،نمیتوان حال و روز خوشی برای بخش خصوصی
تصور کرد و چنین بودجهای برای بخش تولید به هیچ روی
امیدوار کننده نیست .برای برونرفت از این وضعیت ناامید
کنن��ده اما یک روزنه وجود دارد و آن ایجاد حس��اب ویژه
حمایت از تولید ملی است .حساب ویژه برای طرح حمایت
از تولید ملی به منظور تصحیح پدیده انحراف نقدینگی و
تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی و با
ت واحدهای کشاورزی و صنعتی
هدف ایجاد رونق در فعالی 
کش��ور و جلوگیری از رکود بیش��تر آنها تهیه شده است.
دولت به موجب این طرح مکلف خواهد ش��د با همکاری
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران حساب ویژه حمایت
از تولی��د ملی را افتتاح ک��رده و از طریق خطوط اعتباری
مدیریت شده در مسیر تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای
تولیدی حرکت کند.

یکی از جاهایی
که نشان میدهد
بودجه تا چه
میزانتولیدی
است  ،نسبت
بودجهعمرانی
به بودجه جاری
است .در بودجه
 92به دلیل
مشکالتاقتصادی
موجود ،وزن
مطلوبی به بخش
عمرانی داده
نشده و به تبع
بخشخصوصی
نیز از حضور در
پروژههایعمرانی
محروم خواهد
ماند.

نگر
آینده

بودجهای علیه بخش خصوصی
در بودج�ه  91تمهی�دات
بیش�تری برای حمایت از بخش
خصوصی وجود داشت .در بودجه
 91بندهای مختلفی وجود داشت
که دولت را ب�ه حمایت از بخش
خصوصی ملزم میکرد اما همه آن
بندها در بودجه  92حذف شده و
از این جهت این بودجه ،بودجهای
برای حمایت از تولید نیست .اگر
درهنگامبودجهنویسیمشکالت
و موانع برطرف نشود و در بودجه
برای رفع آن موانع کاری صورت
نگیرد ،این بودجه ،بودجه خوبی
برای تولید نیست

آیا در الیحه بودجه تنظیم ش�ده توس�ط دولت برای
س�ال  92کماکان با بودجه متورم بخش دولتی مواجه
هس�تیم یا اینکه برای بهبود فضای کس�بوکار نیز
تمهیدی اندیشیده شده است؟

شماره نوزدهم  /ارديبهشت1392

اقتصاد ایران در حال حاضر از پدیده انحراف در نقدینگی
رنج میبرد ،بدین معنی که با وجود افزایش ش��دید حجم
نقدینگ��ی در س��الهای اخی��ر ،این نقدینگی به س��مت
بخشهای غیرمولد و فعالیتهای سفتهبازانه هدایت شده
و در نتیجه ،بس��یاری از واحدهای تولیدی کشور به دلیل
کمب��ود نقدینگی ،تولید خود را کاه��ش داده و برخی هم
تولید را متوقف کردهاند .وضعیت اقتصادی کشور در سال
 ۱۳۸۴به ش��کلی بود که در مقابل هر یک ریال نقدینگی
موجود در کشور ،دو ریال تولید ناخالص داخلی داشتهایم،
در حال��ی که در پایان س��ال  ۱۳۹۰میزان تولید ناخالص
داخلی به ازای هر یک ریال نقدینگی به کمتر از  ۱.۴ریال
رسیده که این موضوع نشان دهنده انحراف شدید نقدینگی
در اقتص��اد ایران و بیتوجهی به حوزههای تولید و صنعت
اس��ت .آمایش نقدینگی موجود در نظ��ام بانکی و هدایت
خردمندانه آن به سمت تولید ،ضروریترین اقدام اقتصادی
در شرایط کنونی است .نباید فراموش شود که برای نجات
بخش تولید و مقابله ب��ا پدیده تورم رکودی در کوتاهمدت
بای��د تصمیم عاجلی از س��وی دس��تگاههای تصمیمگیر
اتخاذ شود .سرمايهگذاري خصوصي در هر كشور افزون بر
تاثيرپذيري از متغيرهاي اقتصادي مانند نرخ تورم ،نرخ ارز،
حجم سرمايهگذاري دولتي ،حجم سرمايهگذاري مستقيم
خارج��ي و ديگر متغيرهاي اقتصادي ،از متغيرهاي نهادي
معطوف به امنيت محيط سرمايهگذاري نیز تاثير ميپذيرد
و سندهای باالدستی از بودجه گرفته تا برنامههای توسعه
باید به این امور توجه ویژهای کنند و فضای کس��بوکار را
ایمن س��ازند .با این حال الزم به ذکر اس��ت که در بودجه
 91تمهیدات بیش��تری برای حمایت از بخش خصوصی
وجود داشت .در بودجه  91بندهای مختلفی وجود داشت
که دولت را به حمایت از بخش خصوصی ملزم میکرد اما
همه آن بندها در بودجه  92حذف شده و از این جهت این
بودجه ،بودجهای برای حمایت از تولید نیست .اگر در هنگام
بودجهنویس��ی مشکالت و موانع برطرف نشود و در بودجه
برای رفع آن موانع کاری صورت نگیرد ،این بودجه ،بودجه
خوبی برای تولید نیست .واقعیت این است که نگاه حمایتی
از تولید در بودجه  92کمرنگتر از آن است که بتواند کاری
به نفع تولید انجام دهد .انتظار این بود که در وضعیت ویژه
اقتصادی کشور و ضعف بخش خصوصی و نیاز آن بخش به
حمایتهای دولت ،به جای برداشتن یک گام به پس ،یک
گام به پیش برداشته میشد .میتوان با گنجاندن احکامی
در بودجه ،اعتباراتی را به سوی بخش خصوصی هدایت کرد.
آنچه در بودجه مورد غفلت گرفته ،توجه به بخش خصوصی
در احکام مختلف بودجه  92اس��ت ک��ه اگر همان احکام
سال  91هم اعاده شود ،وضعیت حمایت از تولید و بخش
خصوصی از شرایط بهتری برخوردار خواهد شد .به خصوص
بندهایی که پیشنهاد اعاده است و پیشنهاد تاسیسی نداشته

اس��ت .به عنوان مثال در بودجه  91پیشبینی ش��ده بود
که بخش��ی از سپردهها به حساب بانک صنعت و معدن و
کش��اورزی برود و تسهیالت دیگری هم داشت که هشت
بند بود و حاال پیشنهاد کردیم که در بودجه  92این بندها
اعاده ش��ود .تا به حال این مساله در کمیسیون تخصصی
و اقتصادی مجلس تصویب شده و برای کمیسیون تلفیق
فرستاده شده است .واقعیت این است که در حین بررسی
بودج��ه به صورت رس��می یک ب��ار رییس ات��اق ایران به
کمیسیون اقتصادی مجلس دعوت شدند نمایندگان عضو
کمیسیون ش��نونده دیدگاههای او بودند .قرار است که در
تمام بخشهایی که مرتبط به بخش خصوصی و انتفاع آنها
میشود ،نمایندگانی از این بخش حضور داشته باشند.

که نشان میدهد بودجه تا چه میزان تولیدی هست یا نه،
نسبت بودجه عمرانی به بودجه جاری کشور است .بودجه
عمرانی میتواند بخش عمران کش��ور را فعال کند .بخش
عمران ارتباط تنگاتنگی با بخشهای مولد و صنعت کشور
دارد .پ��روژه عمرانی و اختصاص اعتبار عمرانی به این معنا
اس��ت که پیمانکار بتواند کار خود را به خوبی انجام دهد و
صدها بنگاه اقتصادی را به کار گیرد .درواقع از طریق بودجه
عمرانی سیاست مالی انبساطی اعمال میشود تا ظرفیت
بهکارگیری بنگاههای مولد فراهم ش��ود و این کاری است
که باید در بودجه اتفاق میافتاد اما ا در بودجه  92به دلیل
مشکالت اقتصادی موجود ،وزن مطلوبی به بخش عمرانی
داده نشده و به تبع بخش خصوصی و تولیدکننده کشور نیز حسین بحرینی
از حضور در پروژههای عمرانی محروم خواهد ماند.
عضوکمیسیونتلفیق
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بررسی روندهای آینده

دهکدهجهانی

راهنمای سرمایهگذاری در بازار مسکن دنیا

ن شهرهای دنیا برای خرید ملک و اجاره دادن آن و دورنمای سرمایهگذاری بلندمدت در این مناطق
بهتری 

سود ناخالص
رتبه

کشور/شهر

اجاره*

وضعیت سود

دورنمای

ناخالص اجاره

سرمایهگذاری

(درصد ساالنه)

نگر
آینده
شماره نوزدهم  /ارديبهشت1392
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مزایایسرمایهگذاری

بلندمدت**

1

مولداوی/چیسینائو

10

خارقالعاده

3

سود باالی اجاره  -بازار به نفع صاحبخانه

2

جامائیکا/کینگستون

9.75

عالی

۳

اجاره باالی خانههای لوکس

3

مصر  /قاهره

9.40

عالی

۵

سود اجاره بسیار باال  -مالیات پایین  -هزینه معقول حمل و نقل

4

اندونزی/جاکارتا

9.31

عالی

۳

اجاره بهای بسیار باال در جاکارتا

5

اوکراین  /کیف

9.09

عالی

۲

هزینه پایین حمل و نقل  -تولید ناخالص داخلی باال  -مالیات تقریبا پایین اجاره

6

تانزانیا  /دارالسالم

8.57

عالی

۲

سود اجاره باال در مناطق مرفه

7

پاناما  /پاناماسیتی

8.40

عالی

۵

هزینه پایین حمل و نقل  -مالیات تقریبا پایین اجاره

8.38

8

کاستاریکا  /سنخوزه

عالی

۳

سود اجاره باال در مناطق ساحلی

9

اردن  /عمان

8.18

عالی

۵

قیمت نسبتا خوب ملک  -دریافت اجاره به صورت ساالنه  -پایین بودن مالیات بر درآمد اجاره

10

پرو /لیما

8.17

عالی

۵

سود اجاره باال  -هزینه پایین حمل و نقل

۱۱

باهاما

8.16

عالی

۴

دولت و اقتصاد پرثبات  -مالیات بسیار پایین  -سود اجاره نسبتا خوب

۱۲

مجارستان  /بوداپست

8.10

عالی

4

سود خوب اجاره در پایتخت  -قوانین به نفع صاحبخانه  -هزینه حمل و نقل نسبتا پایین

۱۳

آرژانتین  /بوینس آیرس

8.06

عالی

۲

اجاره باالی خانههای لوکس  -هزینه حمل و نقل نسبتا پایین

۱۴

نیوزلند/آوکلند

8.02

عالی

۴

هزینه پایین حمل و نقل  -اقتصاد پرثبات و قوی  -مالیات بر درآمد نسبتا پایین

۱۵

اکوادور/کوئیتو

7.89

خوب

۳

اجارههای باال در کوئیتو

۱۶

مکزیک/مکزیکوسیتی

7.76

خوب

۳

اجاره باالی خانههای لوکس  -هزین ه معقول حمل و نقل  -مالیات بردرآمد اجاره نسبتا پایین

۱۷

السالوادور /سان سالوادور

7.70

خوب

۳

سود اجاره باال در پایتخت  -هزینه حمل و نقل پایین

۱۸

پورتوریکو  /سان خوان

7.40

خوب

۲

اقتصاد رو به رشد  -سود اجاره خوب در پایتخت

۱۹

کلمبیا  /بوگوتا

7.39

خوب

۵

اجارههای باال در بوگوتا  -هزینه پایین حمل و نقل  -بازار به نفع صاحبخانه

۲۰

جزیره آروبا

7.32

خوب

۲

هزینه پایین حمل و نقل

۲۱

شیلی/سانتیاگو

7.32

خوب

۴

سود اجاره باال در مناطق ساحلی  -اقتصاد قوی و سیاست پرثبات  -هزینه حمل و نقل پایین

۲۲

جزایر کیمن /گراند کیمن

7.25

خوب

۴

آزادی کامل مالیاتی  -بازار به نفع صاحبخانه

۲۳

نایروبی  /کنیا

7.18

خوب

3

بازار به نفع صاحبخانه -سود اجاره باال در پایتخت

۲۴

نیجریه/ماناگوا

7.13

خوب

4

جذابیت فزاینده برای خارجیها  -بازار به نفع صاحبخانه -سود اجاره باال در پایتخت

۲۵

فیلیپین/مترومانیال

7.06

خوب

3

سود اجاره باال برای آپارتمانهای لوکس  -بازار به سود صاحبان خانههای لوکس

۲۶

ترینیداد

6.88

نسبتاخوب

3

رشد قدرتمند اقتصادی

۲۷

امارات  /دوبی

6.63

نسبتاخوب

2

مالیات بردرآمد اجاره نسبتا پایین  -هزینه نسبتا پایین حمل و نقل  -دولت حامی اقتصاد

۲۸

تایلند/بانکوک

6.53

نسبتاخوب

4

سود اجاره باال در بانکوک  -بازار به نفع صاحبخانه  -هزینه بسیار پایین کاالها

۲۹

مقدونیه/اسکوپیه

6.39

نسبتاخوب

4

هزینه پایین حمل و نقل  -سود باالی اجاره در پایتخت  -مالیات بر درآمد نسبتا پایین

۳۰

برزیل/سائوپائولو

6.33

نسبتاخوب

4

بزرگترین شهر آمریکای التین  -بازار به نفع صاحبخانه

*سود ناخالص اجاره ،نسبت اجاره کل یک سال به ارزش آن ملک (به درصد) است .یعنی وقتی اجاره کل یک سال خانهای  ۷۲۰۰دالر و ارزش آن خانه  ۱۰۰هزار دالر است،
سود ناخالص اجاره  ۷.۲درصد میشود .آگاهی از سود ناخالص اجاره به درد سرمایهگذارانی میخورد که ملک را میخرند و اجاره میدهند.
** سیستم نمرهدهی مزایای سرمایهگذاری :از  ۱ستاره به معنای بد ،تا  ۵ستاره به معنای عالی

اوضاع اقتصاد و سیاس�ت جهان آنقدر به هم ریخت ه اس�ت که گاهی اوقات برای
س�رمایهگذاران چارهای جز بازار مسکن و خرید ملک و آپارتمان باقی نمیماند.
به هر حال هر اتفاقی که بیفتد زمین از بین نمیرود و این میتواند مایه دلگرمی
هر س�رمایهگذاری باشد .اما هر زمین و ملکی را که نمیتوان خرید و نمیتوان به
تمام پیشنهادات مشاوران امالک و تبلیغات آنها اطمینان کرد .پس در این شماره
به س�رمایهگذاری در بخش مس�کن در نقاط مختلفی از دنیا پرداختهایم .مسئله
اینجاست که مجالت و تحلیلگران مختلف نظرات متفاوتی درباره آینده این بازار

دارند و نتوانستیم برایند و میانگینی از دیدگاههای آنها بگیریم .پس چند تحلیل
معتبر را کنار هم جمع کردیم و نتیجهگیری را برعهده خودتان گذاشتیم .همچنين
جدولي كه در زير مشاهده ميكنيد این جدول خالصهای است از تازهترین ویرایش
«راهنم�ای جهانی املاک» و بر نوع خاصی از س�رمایهگذاری تمرکز دارد :خرید
ملک در یک کش�ور و اج�اره دادن آن .البته «راهنمای جهان�ی امالک» دورنمای
سرمایهگذاری بلندمدت در هر کشور را هم بررسی کرده تا با خواندن همین جدول
بتوانید به درک درستتری از وضعیت بازار مسکن و اقتصاد در هر کشور برسید.
بهترین شهرهای دنیا از دید IP Global

معایبسرمایهگذاری
باال بودن مالیات بر درآمد اجاره  -کشوری فقیر
آمار باالی جرم و جنایت  -هزینه باالی حمل و نقل
آشفتگی سیاسی  -تولید ناخالص داخلی پایین
هزینه حمل و نقل باال  -اشباع شدن بازار مسکن  -مالیات باالی اجاره
گرانی ملک  -آشفتگی سیاسی  -حقوق ضعیف مالکیت
محدودیت در فروش ملک به خارجیها  -بی ثباتی سیاسی  -مالیات باالی اجاره
محدودیتهای تازه برای خارجیها  -اشباع بازار مسکن
مالیات باالی اجاره  -هزینه نسبتا باالی حمل و نقل
رشد ضعیف تولید ناخالص داخلی  -اعمال محدودیتهایی اندک در فروش ملک به خارجیها
وضعیت بی ثبات سیاسی  -مالیات بر اجاره مسکن باال
هزینه نسبتا باالی حمل و نقل  /روند کاهشی تولید ناخالص داخلی
مالیات بر درآمد اجاره نسبتا باال  -محدودیتهای جزئی برای خارجیهای خریدار ملک
تورم بسیار باال  -مالیات بر درآمد اجاره باال  -امکان وام گرفتن ندارید
تقاضا برای اجاره مسکن در حال کم شدن است
وضعیت بیثبات سیاسی  -هزینه باالی حمل و نقل  -مالیات بردرآمد اجاره باال
بازار و قوانین تقریبا به نفع مستاجر است
حقوق ضعیف مالکیت  -مالیات بردرآمد اجاره باال  -اقتصاد نسبتا ضعیف
مالیات بردرآمد اجاره باال
مالیات بردرآمد اجاره باال  -حقوق ضعیف مالکیت  -مشکالت سیاسی و امنیتی
اقتصاد وابسته به توریسم  -مالیاتهای باال  -اجارههای نسبتا پایین
سیستم پیچیده مالیات بر درآمد
هزینه تقریبا باالی حمل و نقل
فساد و فقر باال  -مشکالت سیاسی و امنیتی  -مالیات بر درآمد اجاره حدود  ۳۰درصد
اقتصاد شکننده و فقر باال  -قوانین ضعیف مالکیت  -مالیات بردرآمد نسبتا باال
مالیات بر درآمد اجاره بسیار باال  -هزینه نسبتا باالی حمل و نقل
سود ناخالص اجاره نه چندان باال  -رکود نسبی در بازار مسکن
محدودیت جدی برای مالکیت خارجیها  -نگرانیهای سیاسی و امنیتی
مالیات بر درآمد اجاره نسبتا باال  -سود اجاره پایینتر از نرخ تورم  -فقر و شکاف طبقاتی

مجله فوربس این ش��هرها را ب��ه ترتیب بهترین جا
برای س��رمایهگذاری در حوزه مس��کن در آسیا معرفی
گ کنگ ،پکن چین ،گوآنگژو
کرده :شانگهای چین ،هن 
چین ،هوشی مین سیتی ویتنام ،توکیو ژاپن ،تایپه تایوان،
جاکارتا اندونزی ،کواالالمپور مالزی.
ده کشور اروپایی برای خرید ملک

از دی��د گردانن��دگان مجل��ه «راز ام�لاک» در میان
کشورهای اروپایی این ده کشور بهترین جاها برای خرید
ملک در س��ال  ۲۰۱۳به حساب میآیند -۱ :رومانی -۲
لهستان  -۳پرتقال  -۴انگلیس  -۵کشورهای حوزه دریای
بالتیک (لیتوانی ،لتونی و اس��تونی)  -۶سوئد  -۷بلژیک
-۸اسلواکی-۹اسلوونی-۱۰فنالند
نتایج نظرسنجی بزرگترین مشاور امالک جهان

سرمایهداران بزرگ جهان با خرید ملک در کدام شهر
خیالش��ان راحتتر میش��ود؟ ظاهرا پایتخت انگلیس
مطمئنترین جا است .لندن امسال با پشت سر گذاشتن
مونیخوبرلینعنوانبهترینشهرجهانبرایسرمایهگذاری
در مس��کن را از آن خود کرد .این دومین سالی است که
لندن این لقب را به دس��ت میآورد .نتایج نظرس��نجی
موسسه  CBREکه بزرگترین شرکت مشاور امالک در
دنیا به حساب میآید نشان میدهد که  ۳۱درصد از ۳۶۲
سرمایهگذار مطرح دنیا معتقدند لندن بهترین جای دنیا
برای خرید زمین و آپارتمان است .پس از لندن ،مونیخ با
 ۱۶درص��د رتب��ه دوم را دارد و پس از آن برلین ،پاریس
و ورشو .مایک ادواردز ،یکی از مقامات بلندپایه CBRE
میگوید :به نظر میرسد که س��رمایهگذاران ،بخصوص
سرمایهگذاران اروپایی ،قصد دارند در سال  ۲۰۱۳بیشتر
از سال  ۲۰۱۲پول خود را روانه بازار مسکن کنند .و البته
لندن بیشترین منفعت را از این جریان میبرد ».بوریس
جانس��ن ،شهردار لندن چند وقت پیش به شوخی گفته
بود« :البته کیفیت ساختمانهای لندن به کنار ،ما هم در
بهترین منطقه زمانی دنیا زندگی میکنیم و گرینویچ را
داریم ،هم همه دنیا زبانمان را میفهمند!»

شماره نوزدهم  /ارديبهشت1392

ی سیاسی  -خارجیها نمیتوانند زمین بخرند  -قوانین پیچیده
بیثبات 

بهترینهای آسیا از دید فوربس
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هزین ه باالی حمل و نقل  -اقتصاد فاسد و مالیاتهای باال  -خارجیها نمیتوانند زمین بخرند

آی.پ��ی گلوب��ال ک��ه موسس��های ب��زرگ در حوزه
س��رمایهگذاری بینالمللی مسکن به حساب میآید سه
وضعیت آفتابی ،خوب و ابری را برای نشان دادن دورنمای
سرمایهگذاری در  ۹شهر مهم انتخاب کرده است :از دید
این موسس��ه اس��تانبول ترکیه ،پرت استرالیا و بوستون
آمریکا در وضعیت آفتابی قرار دارند و آینده سرمایهگذاری
در حوزه مسکن در آنها عالی است .وضعیت خوب را کشور
مغولستان ،و شهرهای پاریس و بوستون دارند که آینده
س��رمایهگذاری در آنها بد نخواهد بود .وضعیت ابری هم
نصیب مناطق ساحلی اسپانیا ،میامی در آمریکا و سنگاپور
شده است و آیپی گلوبال هشدار داده که سرمایهگذاران
حوزه مسکن حتما از این شهرها دوری کنند.
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بررسی روندهای آینده

دهکدهجهانی

آیا هند
میتواند ابرقدرت شود؟

نبود فرهنگ استراتژیک در هند
جلوی بلندپروازیهای این کشور را در آینده میگیرد

کس�ی شک ندارد که چین اکنون به رده قدرتهای بزرگ جهانی پیوسته است :حتی ایده قرار گرفتن این
کشور در کنار آمریکا به عنوان دو قدرت بزرگ جهانی هم مطرح شده است .از هند هم معموال در کنار چین نام
برده میشود؛ زیرا جمعیتی باالتر از یک میلیارد نفر دارد ،افق اقتصادیاش روشن است ،توانایی نظامی باالیی
دارد و شریک تجاری مناسبی هم هست .هر پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد –هرچند کمی
محتاطانه -از خواسته هند برای پیوستن به این شورا حمایت میکنند .اما جای پای چین در عرصه جهانی
خیلی محکمتر از هند است .هند هنوز هم به عنوان قدرتی درنظر گرفته میشود که نتوانسته کامال خودش را
جمع و جور کند و واکنشهای مناسبی از خود نشان دهد.

هند چه ظرفیتهای بیشتری از چین
میتواند داشته باشد؟

البته حیف اس��ت که هند چنین موقعیتی داشته
باش��د .این کش��ور میتواند در عرصه جهانی به شکل
بسیار بهتری خودش را ارائه بدهد .هند نسبت به چین
کش��ور فقیرتری است و از لحاظ اقتصادی هم به اندازه
چین فعال و پویا نیست .هند به نهادهای دموکراتیک،
حاکمیت قانون و رعایت حقوق بش��ر متعهد است .به
عنوان کش��وری که قربانی حمالت تروریس��تی بوده،
در صف اول مبارزه با تروریس��م قرار دارد .بس��یاری از
مردمانش بااستعداد و کاریاند .شاید غرب تمایل خیلی
زیادی به همکاری با هند نداشته باشد ،اما واقعیت این
است که هند به بسیاری از ارزشهای غربی هم پایبند
است .کشوری مطمئن به خود است و از لحاظ فرهنگی
غنی اس��ت .اگر هند یک کرس��ی در ش��ورای امنیت
سازمان ملل متحد داشت قطعا از حکومتهای خشن
حمای��ت نمیکرد و برای کاره��ای آنها دلیل و توجیه
نمیتراشید (کاری که گاهی بعضی از اعضای دیگر شورا
میکنن��د) .حاال هم با حضور مداوم در نیروهای حافظ
صلح بینالمللی در تالش اس��ت تا کرسی خود در این
شورا را به دست بیاورد.
هند از لحاظ دریایی هم در وضعیت خوبی اس��ت.
اما مناطق ساحلی استراتژیک زیادی دارد و هم نیروی
دریای��یاش در وضع خوبی اس��ت (همتایان آمریکایی
که معموال در مانوره��ا در کنار هند بودهاند میگویند
نیروی دریایی این کشور دارای استانداردهای ناتو است).
خالصه اینکه هند در موقعیت��ی قرار دارد که میتواند
برقرارکننده صلح در مناطقی مهم باش��د .اما پتانسیل
عظیم هند برای آن که نیروی برقراری ثبات و نگهدارنده
نظام قانون  -محور جهانی باش��د تاکنون به درس��تی
محقق نشده است .یک علت بزرگش این است که هند
فاقد آن فرهنگی است که بتواند سیاست امنیتی فعالی
را دنبال کند .هند به رغم بودجه فزاینده نظامیاش -که
احتماال تا سال  2020میالدی چهارمین بودجه نظامی
دنیا ش��ود -عمال شاهد آن اس��ت که سیاستمداران و
بوروکراتهایش توجه چندانی به استراتژیهای بزرگ
نشان نمیدهند .امور خارجه در هند اصوال بخش بسیار
ضعیفی است .تعداد دیپلماتهای نماینده هند در دنیا
تقریبا به اندازه سنگاپور اس��ت .این در حالی است که
هند بیشتر از یک میلیارد نفر جمعیت دارد و سنگاپور
 5میلیون نفر .رهبران قوای نظامی و رهبران دس��تگاه
سیاس��ی و اداری هند انگار در دو دنیای کامال متفاوت
زندگی میکنند .مثال در وزارت دفاع این کشور چندان
خبری از خبرگان نظامی و ارتشی نیست.
چرا بیتوجهی به استراتژی سیاسی
پاشنهآشیل هند شد؟

این ضعفها تا حدی نشان میدهند که اولویت مهم
داخلی هند ،توسعه اقتصادی بوده و بس .هند با هشیاری
توانسته ژنرالها را از عرصه سیاست دور نگه دارد (این
درسی است که بسیاری از کشورهای منطقه آن را فرا
نگرفتند و مثال وضعیت فعلی پاکستان ناشی از آن است).
هند در دهه 1990میالدی اقتصاد فابیانی سوسیالیستی
را کنار گذاشت .اما حاال که  66سال از خروج انگلیسیها
از هند میگذرد ،این کشور هنوز به سیاست قدیم خود

مبنی بر عدم تعهد و نیز مصالحهجویی پایبند مانده و
میگوید نباید به غرب اعتماد کرد.
این سنت محدودیت استراتژیک در برخی زمینهها به
سود کشور بوده است .غیر از مناقشات حساسیتبرانگیز
با پاکستان و گاهی هم با چین ،هند همواره سعی کرده
که به تحریکات کشورهای دیگر با احتیاط واکنش نشان
دهد .هند مناقشات طوالنیمدت ارضی زیادی با هر دو
همسایه خود دارد اما معموال میخواهد اینطور نشان
دهد که تمایلی به روش��نکردن جرقه اختالفات ندارد.
هند دنبال دردسر نمیگردد؛ و این به سودش است.
اما فقدان فرهنگ استراتژیک هم هزینه خودش را
بر هند تحمیل میکند .پاکس��تان کشوری بیثبات و
خطرناک اس��ت؛ و هند هیچوقت به درستی نمیداند
که چه برخوردی با پاکس��تان نش��ان خواهد داد .هند
امیدوار است که افزایش مناسبات تجاریاش با پاکستان
باعث بهبود مناسبات ش��ود .در این میان ،چین که به
ش��دت میخواهد قدرت نظامی خود را به رخ بکشد و
اقیانوس هند هم یکی از مناطق مورد نظرش اس��ت-
تهدیدی متفاوت را علیه هند علم کرده است .هیچ کس
نمیداند که چی��ن چگونه از قدرت نظامی و اقتصادی
خود برای گسترش منافعش استفاده خواهد کرد و اینکه
این منافع تا چه حد به ضرر هند تمام خواهند شد .اما
هند هم درس��ت مثل بقیه همسایگان چین حق دارد
ک��ه از وضعیت فعلی نگران باش��د .هند به خصوص از
بابت اختاللهای احتمالی در تامین انرژی مورد نیازش
نگران��ی دارد (هند  17درصد از جمعیت دنیا را دارد اما
تنها  8 .0درصد از ذخایر نفت و گاز شناختهشده دنیا را
به خود اختصاص داده است).
هند چه کند که قدرت جهانی بشود؟

بر اساس روندهای پیشرو اقتصاد هندسقوط میکند یا اوج میگیرد؟

انتظارات زیادی
هم وجود داشت
که رشد اقتصادی
هند به ده درصد
برسد .اما در ماه
اکتبر،صندوق
بین المللی پول
پیشبینیاش
درباره رشد
اقتصادیهند
در سال  2012را
پس گرفت و اعالم
کرد این رشد 4/9
درصدی است.
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یکی از س�واالتی که این روزها در همه محافل اقتصادی میش�نوید این است :باالخره اقتصاد هند دارد سقوط میکند
ی�ا اوج میگیرد؟واقعا بس�تگی دارد از کی بپرس�ید .هر کس جواب�ی مخصوص به خودش دارد .اخی�را بانک HSBC
پیشبینیاش برای رشد هند در سال جاری میالدی را تغییر داد .این بانک قبال پیشبینی کرده بود که رشد اقتصادی
هند در این سال مالی  5/7درصد خواهد بود اما حاال این رقم را پایین آورده و میگوید رشد هند 5/2درصد میشود .از
سوی دیگر ،موسسه رتبهبندی فیچ هم اعالم کرده که چشمانداز رتبهبندی اعتباری هند تقریبا منفی است .این موسسه
هشدار داده که در  12تا  24ماه آینده ،تنزل رتبه هند رخ خواهد داد .اما برخی تحلیلگران دیگر -از جمله بخش خدمات
سرمایهگذاری مودی ،خدمات مالی آناند راتهی و انجل بروکینگ -اخیرا اعالم کردهاند که اقتصاد هند در راه پیشرفت
قرار دارد .این عدم قطعیت و تناقض آرا در مورد آینده اقتصاد هند ظاهرا از تعداد زیاد مش�کالتی نش�ات میگیرد که
هند در حال حاضر با آنها دست به گریبان است .این مشکالت در حالی رخ دادهاند که حزب حاکم کنگره هم در هند
قادر نبوده که به شکل مناسبی با مساله تورم ،کسری مالی ،رشد رو به کاهش اقتصاد و عدم تعادل پرداختها مواجه
ش�ود .تا همین چند سال گذش�ته ،هند به عنوان یکی از موتورهای جدید رشد سریع اقتصادی در دنیا در نظر گرفته
میشد .انتظارات زیادی هم وجود داشت که رشد اقتصادی هند به ده درصد برسد .اما در ماه اکتبر ،صندوق بین المللی
پول پیشبینیاش درباره رشد اقتصادی هند در سال  2012را پس گرفت و اعالم کرد این رشد  4/9درصدی است .این
کمترین درصدی بود که هند در دهه گذش�ته در عرصه رشد اقتصادی تجربه کرده است .حاال هم طبق گزارش جدید
بانک  ،HSBCافول ساختاری اقتصاد هند به عنوان دلیل اصلی کاهش رقم پیشبینی شده برای رشد اقتصادی معرفی
شده .این بانک در عین حال رقم پیشبینیهایش برای سال مالی آینده را از  6/9درصد به 2/6درصد کاهش داده است.
در این گزارش آمده« :به آینده که بنگریم ،انتظار داریم رشد تولید ناخالص داخلی غیرکشاورزی هند در میان مدت ،باال
و پایین شود .این وضع تنها در صورتی به تدریج بهتر میشود که اصالحات ساختاری مهمی انجام بگیرد» .این در حالی
است که موسسه رتبهبندی فیچ هم اعالم کرده که ترکیبی از افزایش کسریهای مالی ،کندی رشد و تورم مداوم باعث
شده که رتبه اعتباری هند در معرض خطر قرار بگیرد.
در این میان ،اطالعاتی که در ماه دسامبر توسط خزانهداری هند منتشر شده نشان میدهد که کسری فعلی اعتباری
هند -متغیر بین ارزش صادرات و واردات -در سه ماهه بین ژوئیه و سپتامبر به باالترین سطح خود (یعنی  5/4درصد از
تولید ناخالص داخلی) رسیده است .البته پی .چیدامبارام وزیر دارایی هند در ماه اکتبر اعالم کرد تدابیری برای کاستن
از کسری مالی کشور در آن سال مالی اندیشیده شده و قرار است این رقم به  5/3درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش
یابد .اما بسیاری از صاحبنظران با دیده تردید به این برنامهها مینگرند .ارت وو در این خصوص میگوید« :به نظر من ،هند
احتماال قادر نخواهد بود برنامهاش برای رساندن کسری به 5/3درصد از تولید ناخالص داخلی را محقق کند» .
در این میان ،دولت هند که برای افزایش رشد و تحرک اقتصاد تحت فشار قرار دارد ،مجموعهای از اصالحات اقتصادی
را از اواسط ماه سپتامبر اعالم کرده است که شامل افزایش قیمت کود و دیزل ،گشایش بیشتر بخش خرده فروشی به
روی سرمایهگذاری خارجی ،و مجاز کردن سرمایهگذاری خارجی در بخشهای بیمه ،مستمری و هواپیمایی است .البته
جای تعجب ندارد که حاال وزارت دارایی هند به آینده اقتصادی کشور امیدوار باشد .آرویند مایارام معاون بخش امور
اقتصادی در وزارت دارایی هند اخیرا (پس از انتشار ارزیابی موسسه رتبهبندی فیچ) در مصاحبهای با «پرس تراست»
هند گفت« :ما نگران نیستیم .در راه مناسبی قرار داریم» .البته موسسه رتبهبندی فیچ هم معتقد است که هند در
راه مناسبی قرار دارد اما گمان میکند که تضمینی برای بهبود عملکرد اقتصادی هند در این راستا وجود ندارد .وو در
این خصوص میگوید« :باز شدن فضا به روی سرمایهگذاری مستقیم خارجی و تدابیر دیگری که توسط دولت هند در
بخشهای مستمری ،هواپیمایی و بیمه اندیشیده شده قطعا مثبت است اما نکته این است که در این ماجرا عدم قطعیتی
هم مشاهده میشود» .تحلیلگران بانک HSBCدر این میان میگویند مدتی طول میکشد که نتیجه اصالحات قابل
مشاهده باشد .آنها پیشبینی کردهاند که سه سال دیگر طول میکشد تا رشد اقتصادی هند بر مبنایی قابل
تداوم به هش�ت درصد برسد .اما خیلیها همچنان نگاه خوشبینانهتری به آینده اقتصاد هند دارند .مثال
سوجان هوجرا -اقتصاددان ارشد و یکی از مدیران اجرایی در خدمات مالی آناند راتهی -در این خصوص
میگوید« :چشم اندازی که رتبهبندی فیچ ارائه میدهد بیشتر واپسنگر است
تا آیندهنگر .به اعتقاد ما رش�د اقتصادی ،ت�ورم و موقعیت مالی همگی
در سه ماههبعدی رش�دی تدریجی را از خودشان نشان خواهند داد.
علتش هم اصالحات عمدهای اس�ت که هند در پیش گرفته اس�ت و
نتیجهشان به زودی دیده خواهد شد» .وابیهاو اگراوال معاون موسسه
تحقیقات بانکی انجل بروکینگ هم میگوید« :اصالحاتی که دولت هند
از سپتامبر  2012در پیش گرفته است شروع خوبی است .این اقدامات در
راستای اهدافی است که هند در ذهن دارد» .به هر حال ،آینده میتواند
درست و غلط بودن همه این دیدگاهها را روشن کند .هند به هر حال پیش
میرود ،یا کند و یا تند.

شماره نوزدهم  /ارديبهشت1392

در ش��رایط کنونی به نظر میرس��د ک��ه هند باید
برای تغییر سرنوشت منطقه و خودش وارد عمل شود.
هند باید برای این منظور به دس��تگاه دیپلماسی خود
سروس��امانی بدهد و آن را طوری گس��ترش دهد که
شایسته یک قدرت آینده جهانی باشد .هند در عین حال
به وزارت دفاعی نیاز دارد که در عرصه رهبری سیاسی
هم بتواند نقش ایفا کند .از س��وی دیگر ،هند میتواند
شرکتهای هندی و خارجی را برای توسعه بیشتر وارد
صنایع دفاع خود کند و نیروی دریایی خود را نیز برای به
عهده گرفتن مسئولیتهای بینالمللی بیشتر آماده کند.
اما نکته دیگر ،لزوم تغییر سیاست عدم تعهد هند است.
هند از س��ال  2005میالدی که معاهدهای هس��تهای
را با آمریکا به امضا رس��اند ،به س��مت همکاری با
غرب نزدیکتر شده اس��ت .ادامه این روند از
زیرا
جهتی برای هند خطرناک است،
کش��وری مانند چین را وادار به
واکنش میکند .اما به هر حال،
ورود به معام�لات بینالمللی
آن چیزی است که قدرتهای
بزرگ انج��ام میدهند؛ و هند
هم اگر چنین آرزویی دارد باید
وارد این وادی شود .هند میتواند
در آین��ده به قدرتی بزرگ تبدیل
ش��ود .اما باید دی��د که خودش
میخواهد یا نه.

تیرگی و روشنیهای هندی
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بررسی روندهای آینده

دهکدهجهانی

پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول برای  ۵قاره
رشد اقتصاد هر کشور در ماههای آینده چطور خواهد بود؟
قیمت کاالهای مصرفی چقدر باال میرود یا پایین میآید؟
صندوق بینالمللی خود در تازهترین گزارش خود عالوه بر اینکه پیشبینیهای
قبلی خود درباره میزان رشد در سال  ۲۰۱۳را کاهش داد ،اعالم کرد که «احیای
نامتوازن کش�ورهای مختلف میتواند برای اقتصاد جهانی خطرناک باش�د».
گزارش «دورنمای اقتصاد جهان» که سالی دو بار توسط صندوق بینالملی پول
منتش�ر میشود به بررسی چالشهای پیشروی کشورهای جهان و همچنین
پیشبینی رشد اقتصاد و قیمت کاالهای مصرفی در هر کشور میپردازد .اولیویر

اروپا

پیشبینی رشد تولید ناخالص
داخلی ( )GDPدر سال ۲۰۱۳
 به درصدکمتر از ۰
بین  ۰تا ۱
بین  ۱تا ۲
بین  ۲تا ۴
بین  ۴تا ۶
 ۶یا بیشتر از ۶
اطالعاتناکافی
اطالعات در نقشهای دیگر

آمريكاي التين و كارائيب

پیشبینی رشد تولید ناخالص
داخلی ( )GDPدر سال ۲۰۱۳
 به درصدکمتر از ۰
بین  ۰تا ۱
بین  ۱تا ۲
بین  ۲تا ۴
بین  ۴تا ۶
 ۶یا بیشتر از ۶
اطالعاتناکافی
اطالعات در نقشهای دیگر

كشورهاي مستقل مشتركالمنافع
پیشبینی رشد تولید ناخالص
داخلی ( )GDPدر سال ۲۰۱۳
 به درصدکمتر از ۰
بین  ۰تا ۱
بین  ۱تا ۲
بین  ۲تا ۴
بین  ۴تا ۶
 ۶یا بیشتر از ۶
اطالعاتناکافی
اطالعات در نقشهای دیگر

بالنکهارد ،اقتصاددان ارش�د در صندوق بینالمللی پول و از نویس�ندگان این
گزارش میگوید« :اقتصاد جهان به اندازه ضعیفترین کشور دنیا ضعیف است.
روابط کشورها این روزها بیشتر از گذشته در هم تنیده شده و وقتی روند احیای
پس از رکود نامتوازن باش�د حتی کشورهایی که بهتر از بقیه عمل کردهاند در
معرض بحران قرار دارند .درست است که بعضی از ریسکها کاهش پیدا کرده،
اما هنوز اوضاع خوب نیست و سیاستگذاران نباید احساس آرامش کنند».

آسيا

پیشبینی رشد تولید ناخالص
داخلی ( )GDPدر سال ۲۰۱۳
 به درصدکمتر از ۰
بین  ۰تا ۱
بین  ۱تا ۲
بین  ۲تا ۴
بین  ۴تا ۶
 ۶یا بیشتر از ۶
اطالعاتناکافی
اطالعات در نقشهای دیگر

خاورميانه ،شمال آفريقا ،افغانستان و پاكستان
پیشبینی رشد تولید ناخالص
داخلی ( )GDPدر سال ۲۰۱۳
 به درصدکمتر از ۰
بین  ۰تا ۱
بین  ۱تا ۲
بین  ۲تا ۴
بین  ۴تا ۶
 ۶یا بیشتر از ۶
اطالعاتناکافی
اطالعات در نقشهای دیگر

آفريقاي زير صحرا

پیشبینی رشد تولید ناخالص
داخلی ( )GDPدر سال ۲۰۱۳
 به درصدکمتر از ۰
بین  ۰تا ۱
بین  ۱تا ۲
بین  ۲تا ۴
بین  ۴تا ۶
 ۶یا بیشتر از ۶
اطالعاتناکافی
اطالعات در نقشهای دیگر

منبع :پیشبینی تحلیلگران صندوق بینالمللی پول

جدول پیشبینیها :میزان د رصد رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ،بهای کاالهای مصرفی و میزان بیکاری
سه سرعت اقتصاد جهان
صندقبینالملیپولدراینگزارشخاطرنشان
کرده« :اقتصاد دنیا با س�ه سرعت متفاوت در
حرکت اس�ت :گروه س�رعت باال :بازارهای در
حال رشد و کشورهای در حال توسعه ،که البته
باید قوانین مالی خود را سختگیرانهتر کنند
تا جلوی ایج�اد بحران را بگیرند .در میان این
کشورها کشورهای کمدرآمد هم حضور دارند
که مجبوراند روی زیرساختها سرمایهگذاری
بیشتری کنند تا س�رعت کنونی رشد خود را
حفظ کنند .گروه سرعت معمولی :کشورهایی
نظیر ایاالت متحده که جزء دنیای توسعهیافته
به حساب میآیند اما توانستهاند از رکود خارج
ش�وند .و باالخره گروه سرعت پایین :منطقه
یورو و ژاپن .این دو منطقه هنوز نتوانس�تهاند
کامال از رکود خارج ش�وند و سیاس�تگذاران
آنها باید دست به اقدامات جدیتر بزنند.
پایین آوردن انتظار از ۲۰۱۳
صندوق بینالمللی پول در تازهترین گزارشش
پیشبینیهای گزارش قبلی خود درباره سال
 ۲۰۱۳را تغیی�ر داده و انتظارات خود از رش�د
اقتصاد دنیا را پایین آورده است .بر این اساس
ب�ا کاه�ش  ۰.۲درصدی پیشبین�ی قبلیاش
میزان رشد اقتصاد دنیا را در سال  ۲۰۱۳به ۳.۳
درصد رسانده است .البته صندوق به پیشبینی
رشد اقتصاد دنیا در سال  ۲۰۱۴کاری نداشته و
آن را همان  ۴درصد میداند.
بر این اس�اس ایاالت متحده امسال  ۱.۹درصد
رشد خواهد کرد و رشد سال  ۲۰۱۴آن  ۳درصد
خواهد بود .اقتصاد منطقه یورو اما امسال ۰.۳
درصد کوچک خواهد شد و در سال  ۲۰۱۴فقط
 ۱.۱درصد رشد خواهد کرد .البته پایین آوردن
انتظارات از رش�د اقتصاد دنیا در س�ال ۲۰۱۳
بیش�تر به خاطر عملکرد بد اقتصاد جهان در
ماههای پایانی سال  ۲۰۱۲بود و از دید صندوق
بینالمللی پول «در این چند ماه وضع اقتصاد
دنیا در کل بهتر شده اس�ت و ما انتظار داریم
س�رعت این بهب�ود در نیمه دوم س�ال ۲۰۱۳
افزایش یابد ».صندوق بینالمللی پول به آینده
چین هم خوشبین است .اگر چه رشد اقتصادی
چین در سه ماهه اول سال  ۲۰۱۳کاهش یافته
و به  ۷.۷درصد رس�یده است ،صندوق انتظار
دارد که دومین اقتصاد بزرگ دنیا در سال ۲۰۱۳
رشدی  ۸درصدی داشته باشد و در سال ۲۰۱۴
هم شاهد رش�دس  ۸.۱۲درصدی باشد .با این
حساب رشد اقتصادی چین در سالهای ۲۰۱۳
و  ۲۰۱۴بهتر از سال  ۲۰۱۲خواهد بود .البته این
ارقام قابل مقایس�ه با رشد قدرتمند چین در
سالهای اولیه دهه گذشته نخواهد بود.
ی وضع اقتصاد ایران
پیشبین 
صندوقبینالمللیپولپیشبینیکردهاقتصاد
ایران در سال  ۲۰۱۴از رکود ناشی از تحریمهای
غرب بیرون خواهد آمد.

بیکاری

نام

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

آلمان

0.9

0.6

1.5

2.1

1.6

1.7

5.5

5.7

5.6

فرانسه

0.0

0.1-

0.9

2.0

1.6

1.5

10.2

11.2

11.6

ایتالیا

-2.4

1.5-

0.5

3.3

2.0

1.4

10.6

12.0

12.4

اسپانیا

-1.4

1.6-

0.7

2.4

1.9

1.5

25.0

27.0

26.5

انگلیس

0.2

0.7

1.5

2.8

2.7

2.5

8.0

7.8

7.8

ترکیه

2.6

3.4

3.7

8.9

6.6

5.3

9.2

9.4

9.5

ژاپن

2.0

1.6

1.4

0.0

0.1

3.0

4.4

4.1

4.1

کره جنوبی

2.0

2.8

3.9

2.2

2.4

2.9

3.3

3.3

3.3

تایوان

1.3

3.0

3.9

1.9

2.0

2.0

4.2

4.2

4.2

سنگاپور

1.3

2.0

5.1

4.6

4.0

3.4

2.0

2.0

2.1

چین

7.8

8.0

8.2

2.6

3.0

3.0

4.1

4.1

4.1

هند

4.0

5.7

6.2

9.3

10.8

10.7

-

-

-

اندونزی

6.2

6.3

6.4

4.3

5.6

5.6

6.2

6.1

6.0

مالزی

5.6

5.1

5.2

1.7

2.2

2.4

3.0

3.0

3.0

ایاالت متحده

2.2

1.9

3.0

2.1

1.8

1.7

8.1

7.7

7.5

کانادا

1.8

1.5

2.4

1.5

1.5

1.8

7.3

7.3

7.2

مکزیک

3.9

3.4

3.4

4.1

3.7

3.2

4.8

4.8

4.5

برزیل

0.9

3.0

4.0

5.4

6.1

4.7

5.5

6.0

6.5

آرژانتین

1.9

2.8

3.5

10.0

9.8

10.1

7.2

7.1

6.8

ونزوئال

5.5

0.1

2.3

21.1

27.3

27.6

7.8

7.8

7.8

ایران

-1.9

1.3-

1.1

30.6

27.2

21.1

12.5

13.4

14.7

عربستان

6.8

4.4

4.2

2.9

3.7

3.6

-

-

-

امارات

3.9

3.1

3.6

0.7

1.6

1.9

-

-

-

قطر

6.6

5.2

5.0

1.9

3.0

4.0

-

-

-

کویت

5.1

1.1

3.1

2.9

3.3

3.8

2.1

2.1

2.1

عراق

8.4

9.0

8.4

6.1

4.3

5.5

-

-

-

مصر

2.2

2.0

3.3

8.6

8.2

13.7

12.3

13.5

14.3

لبنان

1.5

2.0

4.0

6.6

6.7

2.4

-

-

-

اردن

2.8

3.3

3.5

4.8

5.9

3.2

12.2

12.2

12.2

پاکستان

3.7

3.5

3.3

11.0

8.2

9.5

7.7

9.2

10.7

افغانستان

10.2

3.1

4.8

4.4

6.1

5.8

-

-

-

روسیه

3.4

3.4

3.8

5.1

6.9

6.2

6.0

5.5

5.5

قزاقستان

5.0

5.5

5.6

5.1

7.2

6.4

5.4

5.3

5.3

ازبکستان

8.0

7.0

6.5

12.1

10.9

11.0

0.2

0.2

0.2

آذربایجان

2.2

4.1

5.8

1.1

3.4

6.7

6.0

6.0

6.0

ترکمنستان

11.0

7.7

7.9

4.9

5.6

5.5

-

-

-

اوکراین

0.2

0.0

2.8

0.6

0.5

4.7

8.0

8.2

7.9

بالروس

1.5

2.1

2.6

59.2

20.5

15.5

0.6

0.6

0.6

گرجستان

6.5

6.0

6.0

-0.9

1.0

4.6

14.6

14.0

13.3

ارمنستان

7.2

4.3

4.1

2.5

4.2

4.0

19.0

18.5

18.0

تاجیکستان

7.5

7.0

6.0

5.8

7.7

7.0

-

-

-

قرقیزستان

-0.9

7.4

7.5

2.8

8.6

7.2

7.7

7.6

7.6

نام

بهای کاالهای مصرفی

تولید ناخالص داخلی واقعی

تولید ناخالص داخلی واقعی :ارزش تولیدات اقتصادی یک کشور با توجه تغییرات قیمت (مثل تورم یا تورم منفی)
بهای کاالهای مصرفی :میانگین ساالنه تغییر بهای کاالهای مصرفی در بازه زمانی اکتبر به اکتبر
بیکاری :به درصد .نحوه محاسبه بیکاری ممکن است در کشورهای مختلف فرق داشته باشد.

دهکدهجهانی

بررسی روندهای آینده

ده شغل برتر آينده

موضوع انتخاب شغل از مسائل و دغدغههای مهم در بین بازیگران بازی اقتصاد است .براییک سیاستمدارو سیاستگذار اقتصادی ،اگرچه ایجاد شغل از نوع مشاغل
ایجاد شده اهمیت بیشتری دارد ،امااز منظرافزایش رفاه اجتماعی ،نوع مشاغل ایجاد شده در سطح اقتصاد نیز برای وی مهم تلقی خواهد شد .برای اندیشمندان
علوم انسانی شغل از آن جهت که زمینهساز جهت گیری بیشتر به سمت ارتقای کارایی(صرف نظر از آنکه چه مفهومی از کارایی را در نظر داشته باشد) باشد ،اهمیت
خواهد یافت و برای افراد جامعه آن شغلی که از حاشیه امنیت باال و درآمد بیشتری را از آن خود سازد ،مهم است .البته هریک از گروههای فوق ،در راستای مصالح
واهداف خود نیازمند ایجاد پیشنیازها و الزامات آن خواهد بود .به عنوان مثال ،سیاستگذاران میبایست زیرساختها و نیازهای الزم جهت ایجاد شغل موردنظر
را فراهم سازند یا آنکه یک فرد بر اساس شغل خود مبادرت به ایجاد مهارتها و نیازهای الزم در خود نماید .در ادامه به گزارش دفتر آمار نیروی کار امریکا در مورد
پیشبینی ده شغل برتر که تا سال  2020نرخهای سریعتری از رشد را تجربه کرده و زمینهساز بیشترین میزان ایجاد شغل شدهاند ،اشاره خواهد شد .البته نگارنده
در این زمینه ادعا ندارد که این روند در مورد اقتصاد ایران نیز مصداق خواهد داشت .اما این گزارش صرفنظر از آنکه موارد مشابه و مشترکی برای اقتصاد ایران
دارد که قابل استفاده برای کنشگران اقتصاد ایران است ،اما یک نکته مهم برای عاملین اقتصادی آنکه ایجاد شغل و حاشیه امنیت شغلی ضرورتا از مسیر تحصیالت
دانشگاهی باال دست یافتنی نخواهد بود که این مسیر هزینههای سنگین هم از بعد فردی و هم کالن به همراه دارد .شایان ذکر است که در این گزارش عالوه بر ارائه
آمار تعداد مشاغل -که تا سال  2020در هر گروه شغلی ایجاد میشود -به پیشبینی دامنه درآمدهای هر گروه و نیز پیشنیازهای داشتن شغل موردنظر در اقتصاد
امریکا نیز اشاره شده است .برای ایجاد قابلیت مقایسه
 3 .14درصد
رشد همه مشاغل در آمریکا تا سال2020
در هر گروه ش�غلی به متوسط دو شاخص در میان همه
22380دالرتا  55470دالر
متوسط دامنه درآمد ساالنه همه مشاغل در اقتصاد آمریکا
مشاغل اقتصاد آمریکا در جدول زیر اشاره شده است.
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پرس�تاری رسمی :درحال حاضر در اقتصاد امریکا
تع��داد افرادی که در این ش��غل میتوانند فعالیت
داشته باشند 2737400،نفراست که براساس پیشبینیها
در ده س��ال آینده  26درصد رش��د خواهد کرد .یعنی در
حدود یک دهه چیزی حدود  711هزار شغل ایجاد خواهد
شد .پیشرفت فناوری و یک تمرکز بیشتر بر مواظبتهای
پیشگیرانه و پیرشدن جمعیت موجب آن شده است که
نیاز به مراقبتهای مورد نیاز بیماران در بیمارس��تانها،
مطب پزش��کان،برنامههای بلندمدت بهداش��تی وحتی
خانههای شخصی افزایش یابد .همین امر موجب شده که
درآمد ساالنه یک پرس��تار در این دهه از 53770دالر به
 80هزار دالر برس��د .برای آنکه یک فرد به عنوان پرستار
ثبت شده امکان فعالیت داشته باشد ،ضروری خواهد بود
تا مدرک کارشناس��ی در رش��ته پرستاری(بطور عمومی
4س��ال) ،یک درجه دستیاری در پرستاری( به مدت  2تا
 3س��ال) و اعتبارنامه یک دوره پرستاری (به مدت 2تا 3
سال) را داشته باشد.
گسترش دهنده نرمافزارهای سیستمی :در حال
حاضر در اقتصاد امریکا  392300نفر امکان فعالیت
در این شغل دارند و پیشبینی میشود که در دهه آینده
این شغل  4 .32درصد رشد یابد .دنیای کنونی دنیای رایانه
بوده و منافع همه در آن است .با رایانهای شدن همه چیز
از تلفنهای همراه تا خودروها وحتی قهوهسازها ،توسعه
نرمافزارهای سیستمی جدید یک بخش ضروری از زندگی
انسانی شده اس��ت .همچنین افزایش تقاضا برای ارتقای
امنیت ش��بکه و مستندسازی مش��خصات سالمت افراد
زمینه برای مشاغل جدید در حوزه رایانه فراهم کرده است
که گسترش دهندههای نرمافزاری سیستمها میباشند که
توانایی ایجاد هر چیزی ازبرنامههای پردازشگر کلمات تا
تبلت و تلفنهای همراه هوش��مند را داشته باشند .برای
این شغل ،داشتن مدرک دانشگاهی در مهندسی نرم افزار
یا علوم رایانه ضروری اس��ت .داش��تن مدرک کارشناسی
ارش��د در این زمینه به معنای داشتن مشخصه کامل در
این زمینه است یا اینکه فرد میبایست یک پیش زمینه
قوی در برنامهنویسی و نیز توانایی انطافپذیری با تغییر در
رشتههای مختلف همچون معرفی ابزارها و زبانهای جدید
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رایانه را داشته باشد .شایان ذکر است که در آمد ساالنه این
فرد در دامنه  77هزار دالر تا 120هزار دالر خواهد بود.
لولهکش :در حال حاضر ِاقتصاد امریکا  419900نفر
در این شغل قابلیت فعالیت دارند که طی دهه آینده
با رش��د  25درصدی مواجه خواهند ش��د .با انتظار رشدی
که در ایجاد س��اختمانهای جدید وجود دارد ونیز اهمیت
افزایش کارایی و بهرهمندی از منابع آبی که در ش��یرآالت
بهداش��تی بروز خواهد یافت ،تعمیر و نگهداری اتصاالت و
ش��یرآالت به یک نیاز ضروری تبدیل شده واین شغل را به
یک ش��غل با حاشیه امنیت باال تبدیل خواهد کرد .داشتن
یک سابقه کار  5-4س��اله با حداقل سن  18سال ،داشتن
دیپلم یا معادل آن و مهارت رایانهای ابتدایی از مش��خصات
این شغل است .شایان ذکر است دامنه درآمدهای این شغل
بین  36هزار تا  64هزار دالر در سال میباشد.
کاربر ماشینآالت ساختمانی:در حال حاضر در
اقتصاد امریکا  349100نفر در این رشته فعالیت
دارند و پیشبینی میشود در  10سال آینده این شغل 5
درصد رشد یابد .زیرساختهای در حال فرسایش و ضرورت
بازسازی آن ،موجب شده تقاضا برای کارگران ساختمانی
افزایش یافته واین امر برای کاربران ماشینآالت ساختمانی،
افرادی که قابلیت استفاده از همه چیز از بولدوزر تا تیرکوب
را دارند ،تقاضای بزرگتری ایجاد خواهد کرد .البته برنامه
و بودجه دولت برای سرمایهگذاری درزیرساختها به ویژه
حملونقل ،نیز در این زمینه بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
همچنین پیشبینی میشود درآمدهای ساالنه این شغل
در دامنه  32هزارتا  56هزار دالر قرار گیرد.
تکنیسینهای برق :درحال حاضر  577700نفر
در این ش��غل فعالیت دارند و پیشبینیها نشان
میدهد که این ش��غل در  10س��ال آینده  2درصد رشد
خواهد داشت .افزایش تقاضا برای ارتباطات الکترونیکی در
خانه و در دفاتر به معنای کار بیش��تر برای تکنسینهای
برق است .همچنین رشد استفاده از انرژیهای جایگزین
ش��امل انرژی باد و خورش��یدی و نیز بازسازی و تعمیر و
نیز ایجاد ساختمانهای نو نیز در افزایش تقاضا برای این
شغل موثراست .داشتن س��ابقه کار  4ساله ،حداقل سن
 18س��ال و دیپلم یا معادل آن و مجوز رتبهبندی ش��ده
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از الزامات داش��تن چنین شغلی اس��ت .شایان ذکر است
دامنه درآمدهای س��االنه این ش��غل  37هزار تا  65هزار
دالر میباشد.
مش�اور مالی ش�خصی :تعداد ش��اغلین در این
فعالی��ت در اقتصاد آمریکا  206800نفر اس��ت و
پیشبینی میشود در ده سال آینده با رشدی معادل 32
درصد افزایش یابد .افزایش فرصتهای سرمایهگذاری نیاز
به مشاورین این حوزه را ضروریتر ساخته است .از سوی
دیگر ،در حالیکه جمعیت پیر میشوند و پساندازهای افراد
در حال شکلگیری است ،مشاور سرمایهگذاری خوب در
افزایش ارزش پساندازها اهمیت خواهد یافت .همچنین
با افزایش جمعیت ،نیاز به مشورت متخصصان مالی برای
ایجاد مستمریهای باالتر در دوران بازنشستگی افزایش
مییابد .بی شک متخصصان مالی موجب ایجاد پول بیشتر
برای مشتریانشان خواهند شد و از اینرو ،مشاوران مالی
شخصی یکی از دو تخصصی هستند که درآمدهای ساالنه
آنها شش رقمی میشود .بهطوریکه دامنه شغلی آنها بین
 43هزار تا  111هزار دالر خواهد بود .درخصوص نیازهای
حضور در این فعالیت ،داشتن مدرک دانشگاهی در یکی
از رشتههای مالی ،حسابداری و اقتصاد و همچنین داشتن
مجوز از یک موسسه مالی معتبر ضرورتهای آن خواهد
بود.
دس�تیار فیزیوتراپیس�ت :تعداد ش��اغلین این
فعالیت در اقتصاد آمریکا 67400 ،نفر بوده که در
دهه آینده بیش از 7درصد رش��د خواهد داشت .افزایش
قابل مالحظه جمعیت پیر موجب ارتقای کار فیزیوتراپی
میشود .همچنین افزایش آسیبدیدگانناشی از حمالت
قلبی که از طریق احیای فیزیکی و قلبی ممکن میگردد
و ضرورت بازسازی اعضای آسیب دیده آنها ،زمینه افزایش
تقاضا برای این گروه ش��غلی را بیشتر فراهم خواهد کرد.
دس��تیاران فیزیوت��راپ در بین دو گ��روه فیزیوتراپهای
متخصص و کمک تراپیس��تها با مهارت کمتر به لحاظ
مه��ارت و دریافتی ق��رار میگیرند و این ام��ر به افزایش
ش��دیدتقاضا برای آنها کمک خواهد ک��رد ،زیرا بر خالف
کمک تراپیست ها ،یک دستیار قادر خواهد بود تا بخشی
از خدمات فیزیوتراپی را بطور مستقل ارائه کند و دریافتی

6

7

آن  27000دالر در سال کمتر از یک فیزیوتراپ متخصص
خواهد بود .شایان ذکر است دامنه درآمد سالیانه این گروه
شغلی بین  41هزار تا  60هزاردالر پیشبینی میشود.
مدیر ش�بکه رایانهای :مجم��وع تعداد کارکنان
فعال در این شغل در اقتصاد امریکا  347200نفر
بوده و پیشبینی میشود در ده سال آینده 8درصد رشد
داشته باشد .این شغل افزایش فرصتهای خود را مدیون
حضور هکرهاس��ت .خطرات در حال افزایش دیجیتالی،
دولتهای ملی و فدرال وهمچنین بنگاههای اقتصادی را
ناگزیر از استفاده از همه توان خود برای حمایت از فناوری
و امنیت اطالعاتشان کرده است .همچنین در بیمارستانها
و مطبهای پزشکان ،موضوع مدیریت شبکه به دلیل آغاز
پیدایش دادههای دیجیتالی در حال گسترش هستند و این
در حالی است که شرکتها به دنبال سیستمهای سریعتر
و جدیدتر نیز هستند .داشتن یک مدیر شبکه اطالعات که
روزانه عملیات شبکه رایانه را اجرا و نظارت میکند ،نیاز به
دانش اطالعات یا رایانه دارد .ضمن آنکه داشتن مدرک در
مهندسی رایانه یا مهندسی الکترونیک نیز میتواند در این
زمینه مفید باشد .شایان ذکر است درآمد سالیانه این شغل
در دامنه  55هزار تا  90هزار دالر میباشد.
نق�اش :در حال حاضر حدود 390500نفر در این
فعالیت شاغل میباشند و پیشبینی میشود که
این شغل رشد 5درصدی را تا  2020تجربه کند .پیشرفت
اقتصادی در ساختار صنعتی که پل ،ساختمانهای بلند،
دکلهای نفتی و  . . . .تجلی مییابد ،بطور فزاینده تقاضا
برای نقاشانی که کارش��ان نقاشی و پوششهای محافظ
تجهیزات و ماشینآالت اس��ت را افزایش داده است .این
در حالی اس��ت که نقاش��ان س��اختمانی نیز کمبودی از
بابت دیوار برای کار روی آن نخواهند داشت .جالب توجه
آنکه در این فعالیت س��ابقه کار چندان مهم نیست .فقط
داش��تن یک قلمو و نحوه کارکردن با آن کفایت میکند.
البته تجربه و داشتن مجوز نیز میتواند منافعی ایجاد کند.
دامنه درآمدهای ساالنه این شغل  28هزار تا  46هزار دالر
پیشبینیمیشود.
کارشناس بهداش�ت دندان :خدماتی که این گروه
ش��غلی ارائه میدهند ش��امل تمیز کردن دندانها،
گرفت��ن عکسهای رادیولوژی از دندان و آموزش بیماران
برای مراقبت درست از دندانها است.در حال حاضر حدود
 181800نف��ر در این ش��غل به فعالی��ت میپردازند که
پیشبینی میشود ،این شغل با رشد  7 .37درصدی در دهه
آینده مواجه باشد که اهمیت یافتن بهداشت و مراقبتهای
پیشگیرانه موجب افزایش تقاضا برای آن شده است .اگرچه
در این دوره ،رشد متخصصان دندانپزشکی و دستیاران آنها
(که وظیفه آمادهسازی بیماران ،کمک به دندانپزشک در
تهیه مواد و استریلیزه کردن دستگاهها را برعهده دارند) نیز
به ترتیب با 7 .20و  8 .30درصد پیشبینی ش��ده است،
اما دریافتی کمتر در مقایسه با متخصصان دندانپزشکی
موجب اقبال عمومی بیشتر به این گروه شغلی خواهد شد.
همچنین مسیر دستیابی به این شغل نیز در مقایسه با
یک دندانپزشک کمتر هزینهبر خواهد بود .داشتن تجربه
دستیاری یک کارشناس بهداشت دندان به مدت 2سال
از ضرورتهای این ش��غل میباشد .البته چنین سابقهای
نیازمند مطالعه الزم در فیزیولوژی و آناتومی دهان و دندان،
تغذیه و رادیولوژی و کسب مجوز فعالیت نیز هست .شایان
ذکر است درآمد ساالنه در این شغل در دامنه  56هزار تا
 83هزار دالر قرار میگیرد .

8

9
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بهشتناشناخته
فـــراریان از مـــالیات
جمعیت فقط  ۸۴هزار نفر ،س�ن امید به زندگی  ۸۴س�ال ،کش�ور بدون ارتش ،آب و هوای عالی ،سومین
اینترنت پرسرعت جهان .نام این کشور؟ آندورا .در شاخص دانلود کشورهای مختلف آندورا با سرعت دانلود
 ۵۶/۳۸مگابیت در ثانیه در رده س�وم جهان قرار گرفته است؛فهرس�تی که در آن نام ایران در رده ۱۶۵به
چشم میخورد! آندورا که ساکنان آن میتوانند از یکی از سریعترین سرویسهای اینترنت جهان استفاده
کنند ک ً
ال حدود  ۴۶۸کیلومتر مربع وسعت دارد و جمعیت آن فقط حدود  ۸۴هزار نفر است.

درآمد این کشور از کجاست؟

هشتاد درصد درآمد از گردشگری
این کش��ور کوچک که کمتر نامش ش��نیده شده
درکوههای پیرنه بین دو کشور فرانسه و اسپانیا قرار گرفته
و به لطف آب و هوای خوب و صنعت توریسم مردمش
حسابی در رفاه و خوشی به سر میبرند ۸۰ .درصد تولید
ناخالص ملی آندورا را گردشگری تشکیل میدهد .تنها
دو درصد از زمینهای این کشور کوهستانی قابل کشت
است و به همین خاطر اقتصاد این کشور درآمد زیادی
از غالت و سبزیجات کاشته ش��ده به دست نمیآورد.
آندورا الوال پایتخت این کش��ور با قرار گرفتن در ارتفاع
هزار و  ۲۳متری از س��طح دری��ا مرتفعترین پایتخت
اروپا به حس��اب میآید .ساالنه  ۲/۱۰میلیون گردشگر
به این کش��ور کوچک میروند و حس��ابی در آنجا پول
خرج میکنند .این کشور کوهستانی به ویژه برای ورزش
زمستانی موقعیت بسیار مناسبی دارد و خیلیها در اروپا
برای اسکی این کشور را انتخاب میکنند.

چرا بهشت پولدارها شد؟

پولش یوروست
ولی عضو اتحادیه اروپا نیست

این کشور چگونه اداره میشود؟

با توافق و انتخاب فرانسه و اسپانیا

نگر
آینده

حکومت آندورا میان رئیسجمهور فرانسه و اسقف
اعظم ناحیه اورخل کش��ور اس��پانیا مش��ترک است.
نمایندگانی دائمی از سوی این دو مرجع ،کشور را اداره
میکنند .آندورا ارتش به معنای مرسوم کشورهای دیگر
ندارد و دو کشور فرانسه و اسپانیا مسئولیت حفاظت از
خاک این کش��ور را بر عهده دارند .زبان رسمی آندورا،
کاتاالن اس��ت اما م��ردم آن به زبانهای اس��پانیایی،
پرتغالی و فرانس��وی هم حرف میزنند .نخس��توزیر
آندورا رئیس دولت به حساب میآید و کارهای اجرایی
کشور را مدیریت میکند .قانونگذاری بر عهده دولت
و پارلمان است و دولت به تنهایی قوای اجرایی کشور
را در دست دارد .پارلمان آندورا به نام شورای عمومی
ش��ناخته میش��ود و  ۲۸تا  ۴۲عضو دارد .اعضای آن
 ۴سال یکبار انتخاب میشوند .در حال حاضر آنتونی
مارتی ،نخست وزیر آندورا است .در صورتی که رئیس
دول��ت از عملک��رد پارلمان راضی نباش��د میتواند از
نمایندگان رئیس جمهور فرانسه و اسقف اعظم اورخل
بخواهد که پارلمان را منحل و انتخابات جدید برگزار
کن��د .در مقابل هم با امضای ی��ک پنجم نمایندگان
استیضاح نخستوزیر صورت میگیرد و در صورت رأی
اکثریت او از پست خود برکنار میشود.

و ساکنان آن
از پایین بودن
میزانمالیات
لذت میبرند.
واحد پول این
کشور یورو
است اما عضو
اتحادیه اروپا
نیست و به همین
خاطر خیلی از
پولدارهای اروپا
این کشور کوچک
را برای زندگی
انتخابمیکنند

شماره نوزدهم  /ارديبهشت1392

عالوه بر این آندورا به عنوان بهشت مالیات شناخته
میشود و ساکنان آن از پایین بودن میزان مالیات لذت
میبرند .واحد پول این کشور یورو است اما عضو اتحادیه
اروپا نیس��ت و از سیاستهای آن پیروی نمیکند .به
همی��ن خاطر خیل��ی از پولدارهای اروپا این کش��ور
کوچک را برای زندگی انتخاب میکنند و یک بهشت
واقعی برای کس��انی است که دلخوش��ی از پرداخت

مالیات ندارند .معافی��ت گمرگی اجناس مصرفی هم
یکی از جاذبههای این کشور به حساب میآید! هوای
خوب کوهس��تانی ،رفاه و پولهایی که گردشگران به آندورا به عنوان
آندورا میبرند باعث ش��ده که امید به زندگی در این
کش��ور  ۸۲س��ال باشد و در جدول ش��اخص امید به بهشتمالیات
شناختهمیشود
زندگی جهان این کشور در رده چهارم قرار بگیرد.

57

بررسی روندهای آینده

دهکدهجهانی

اصطالحی جدید برای بازارهای جدید:

بازارهای خطشکن

تا سال  2017بوتان ،تیمور شرقی ،گینه و عراق در میان برترین بازارهای
خطشکن ،قرار دارند .وقت آن رسیده است که یک بانکدار در بغداد پیدا کنیم!

روزه�ای پر ش�ر و ش�ور چند س�ال پیش را ب�ه ی�اد بیاورید ،ک�ه اقتصاد چین
ب�ا ن�رخ دو رقم�ی در حال رش�د ب�ود .آن روزها گذش�ت و تمام ش�د .بریکس
(فدراسیونروسیه،هند،چین،برزیل وآفریقایجنوبی) همچنان در حال رشد است،
البت�ه ،به هرحال س�الهای خروش جوانی آنها رو به پایان اس�ت .و چنانکه این
بازارها شروع به آرام گرفتن کردهاند ،سرمایهگذارها حتی فراتر از حد تصور در حال
ریسک کردن هستند .زمزمههای تازه دربار ه بازارهای خطشکن است .مجموعهای
رنگارنگ از کشورهای پرتکاپوی نفتی حوزه خلیج فارس تا کشورهای سرشار از
معادن در افریقا که رش�د س�ریع و ارتباط کم با بازارهای توسعه یافته و متالطم،
همچون منطق ه یورو ،را نوید میدهد .اما غالب اوقات در این کش�ورها سیاس�ت
به اندازه اقتصاد اهمیت دارد .فس�اد ،بیثباتی سیاس�ی ،و ضعف و نبود نظارت بر
گذاری بازارهای خطش�کن عادی است .پس بازدهای که
زیرس�اختها در سرمایه
ِ
تنور این بازارها را گرم کرده شگفتآور است .به عبارت دیگر ،هنگامی که بازارهای
دیگر در ورطه ورشکستگی به سر میبرند این بازارهای خطشکن هستند که امکان
پیشرفت سریع و عظیم دارند .حتی اگر بتوانند یکباره دست به کار شوند.
«استاندارد اند پورز»فهرست بازارهای
اکتبر 2007
خطشکن برگزیدهاش را ارائه میدهد.
یعنی نخستین فهرست کشورهای قابل سرمایهگذاری که طیف وسیعی
از بازارهای س�هام خطشکن را هدف میگیرد .این فهرست در اصل 30
ش�رکت از بلغارس�تان ،کامبوج ،کلومبیا ،اردن ،قزاقستان ،پاکستان،
پاناما ،امارات متحدهی عربی ،و ویتنام را در بر میگیرد که در درجه اول
بانکها ،بنگاههای معامالت ملکی ،و شرکتهای نفتی هستند و ارزش
سرمایه بازار این فهرست  47میلیارد دالر است .درست کمتر از ارزش
سرمایه کل ائتالف بازارهای نوظهور در .1980

«گرچه بازارهای خطشکن سبب جلب
سرمایهگذاری میشود
اما خطرناکتر نیز هستند».

[آنتونی فان اگتمیل ،مبدع اصطالح بازارهای نوظهور]

کش�ورهای لیس�ت ش�ده در
فهرس�ت بازاره�ای گس�ترده
خطشکن

همراه با آغاز رکود ناگهانی بازار اعتبار
نوامبر 2007
جهانی ،س�رمایهگذاران ب�ه بازارهای
خطش�کن روی خ�وش نش�ان میدهند ،ک�ه والاس�تریتژورنال به
سرمایهگذاران خبر میدهد« :مجموعهای که به محبوبهای سال آینده
مبدل میشوند ».ش�اخص مورگان استنلی در س�ال  2007سود دهی
عظیم  42درصدی را نشان میدهد.

فهرست بازارهای خطشکن آیافسی
 1996تا 2004
ک�ه توس�ط ش�رکت خدم�ات مال�ی
«اس�تاندارد اند پورز» در سال  2000به دست آمده رشد ساالنه متوسط
 8/4درصد را نش�ان میدهد ،یعنی به مراتب بهتر از فهرست بازارهای
نوظهور که متوس�ط رش�د  2/6درصد را نش�ان میدهد .این فهرست
شامل  14کشور خطشکن اصلی به اضافه تعدادی ملحقات بعدی ست.

همراه با آغاز رکود ناگهانی بازار اعتبار
نوامبر 2007
جهانی ،س�رمایهگذاران ب�ه بازارهای
خطش�کن روی خ�وش نش�ان میدهند ،ک�ه والاس�تریتژورنال به
سرمایهگذاران خبر میدهد« :مجموعهای که به محبوبهای سال آینده
مبدل میشوند ».ش�اخص مورگان استنلی در س�ال  2007سود دهی
عظیم  42درصدی را نشان میدهد.

بازارهای خطش�کن ،با متوس�ط رشد
 2004تا 2007
س�االنه کم�ی بیش�تر از  7درصد در
تولید ناخالص داخلی ،در میان  25کشور خیزش و رشد سریع خود را
آغ�از میکنند ک�ه در نهایت توس�ط «اس�تاندارد اند پ�ورز» و بانک
س�رمایهگذاری «مورگان استنلی» به عنوان بازارهای خطشکن دسته
بندی میشوند .این رشد ،طبقه متوسط جهانی را نیرومند میسازد و به
حرکت درمیآورد که بنا بر گفته بانک س�رمایهگذاری گلدمن ساکس،
ساالنه  70میلیون نفر در حال افزوده شدن به آن هستند.

بازارهای خطش�کن به همراه
آوریل 2008تا فوریه2009
باقی اقتصاد جهانی دردس�ر
ایجاد میکنند .در حالی که سرمایهگذاران برای گسیل دادن پولشان در
خزانه کوتاه مدت امریکا و سرمایهگذاریهایی ایمن در رقابت هستند.
ش�اخص بازارهای خطشکن نزدیک به دو س�وم ارزش خود را از دست
میدهد (یعنی کمی بدتر از دارایی قابل مقایسه بازارهای نوظهور و جا
افتاده) ،و بهبود آن به طرز قابل مالحظهای آهس�ته است ،دست کم به
دلیل بیمیلی سرمایهگذاران به ریسکهای بزرگ پس از بحران مالی.

موسس� ه مالی بین المللی که به اختصار آیافس�ی خوانده میشود و بازوی سرمایهگذاری بخش خصوصی
ژوئن 1996
بانک جهانی اس�ت اعالم کرده که انتش�ار اطالعات  14بازار خطش�کن را به عنوان بخشی از پایگاه دادههای
بازارهای نوظهور آغاز خواهد کرد .بازارهای خطشکن اصطالحی است که توسط فریدا خامباتا ،رئیس دپارتمان بازارهای بزرگ در آیافسی،
ابداع ش�ده اس�ت .مانند بازارهای نوظهور پر آوازه در دهه هشتاد ،این بازارهای خطش�کن تازه دارند درها را برای سرمایهگذاران خارجی باز
میکنن�د ،ام�ا آنها به طور کلی نقدینگی پایینتر ،ازش کمتر س�رمایه بازار ،و زیرس�اختهای غیر قابل اعتماد تج�اری را از خود به نمایش
میگذارند .کشورهای تحت سیطره این بازارها از جمله بنگالدش ،بوتسوانا ،غنا ،ساحل عاج ،و کنیا ورود سرمایهگذاری و سهام خارجی را به
وسیل ه جلب اعتماد سرمایهگذاران تسهیل کردهاند.

حکایتی پندآمیز برای سرمایهگذاران:
فوریه 2009
بانک سرمایهگذاری «مورگان استنلی»
با اس�تناد ب�ه افزایش محدودی�ت در گردش س�رمایه ،آرژانتین را که
نخستین بازار نوظهور اصلی و مورد توجه است در حد جایگاه خطشکن
پایین میآورد .ش�رایط س�رمایهگذاری در س�الهای بع�دی وخیمتر
میش�ود و این وخامت در جریان ملی س�ازی بزرگترین شرکت نفتی
کشور در سال  2012به اوج خود میرسد.

معجزه مغولی
اوای�ل س�ال  :1990س�قوط اتح�اد
جماهی�ر ش�وروی موج ش�وکی به
جمهوری خلق مغولستان که روابط
نزدیکش با مس�کو را حف�ظ کرده
بود میفرس�تد و جرقههای انقالب
دموکراتی�ک در آن زده میش�ود.
حزب سوسیالیس�تی انقالب خلق
مغولستان در قدرت باقی میماند،
اما احزاب مخالف ش�کل میگیرند
و حرک�ت به س�وی دموکراس�ی و
سرمایهداری آغاز میشود.

ژوئ�ن  :1996ائتلاف اح�زاب غیر
کمونیس�ت در انتخاب�ات پارلمانی
برنده میشود و به اصالحات شتاب
میبخش�د .از جمل�ه خصوص�ی
س�ازی در صنایع خ�رد و دامداری.
مغولستان در سال  1997به سازمان
تجارتجهانیمیپیوندد.
ژوئ�ن  :2007دول�ت مغولس�تان
ب�ا پیشنوی�س ی�ک توافقنام�ه
سرمایهگذارییکشرکتاستخراج
مع�دن کانادایی موافق�ت میکند
که بدین ترتی�ب یکی از بزرگترین
ذخائر مس و طال در جهان گش�وده

میش�ود .انتظ�ار م�یرود مع�دن
سالیانه در حدود  453,592تن مس
و  142کیلوگرم طال تولید کند یا به
عبارت دیگر به ان�داز ه  30درصد از
تولی�د ناخالص داخلی مغولس�تان
تولید داشته باشد.
 2008ت�ا  :2009ب�ه دنب�ال بح�ران
اقتصادیجهانی،مغولستانبهسختی
ضربه میخورد .از آنجا که قیمتهای
جهانی بین آوریل 2008و ژانویه،2009
 64درص�د س�قوط میکن�د ،درآمد
حاصل از مس که یک س�وم صادرات
کشورشمردهمیشودکاهشمییابد.

 :2010س�هام بورس مغولستان که
در  1991تأسیس ش�د 121 ،درصد
باال م�یرود .ک�ه بهترین عملکرد
را در بازارهای ب�ورس جهان دارد.
بی�ن  1991ت�ا  ،2009ارزش اقتصاد
مغولستان تقریب ًا دو برابر میشود.
یعنی از  2/4میلی�ارد دالر به 4/6
میلیارد دالر میرسد .پیش از اینکه
در سال  2011به میزان قابل مالحظه
 8/6میلیارد دالر برسد.
 :2011وال اس�تریت ژورنال گزارش
میده�د مغولس�تان «در ح�وزه
س�رمایهگذاری چند ملیتی بسیار

مشتاق است» به طوری که رکورد
رش�د  17/5درص�دی را ثب�ت
میکند.
 :2012در پ�ی تلاش ش�رکت
آلومینیوم چین برای بدست آوردن
 60درصد از س�هام ش�رکت منابع
گابی�ن جنوبی ،مغولس�تان پروانه
اس�تخراج این غول صنعت زغال
سنگ را به حال تعلیق درمیآورد؛
کشمکش ملی سازی ،منابع بورس
س�هام راک�د مغولس�تان را وارد
شرایط بدتری کرد و آیند ه اقتصاد
مغولستان را با مسئله مواجه کرد.

«اینها بازارهای نوظهور فردا هستند که
دورنمای رشدی عظیم را نشان میدهند».
[رامی سیدانی ،مدیر سرمایهگذاری شرودر]

مجله اکونومیست ،برزیل،
نوامبر 2010
چین ،و هند را به دختران
محبوب و کمی بیش از حد مغرور مدرسه تشبیه میکند و
خواهان توجه به شماری از بازارهای خطشکن ،به خصوص
در افریقا ،اس�ت که آیندهای با رش�د فوق العاده را نشان
میدهند .این بازارها با وارد کردن تجارت خانهها به بازی،
آنها را قادر میس�ازند تا به زودی با شرکتها و دولتها
وارد معامله شوند و سلیقه مصرف کنندههای آتی را شکل
دهن�د .با این حال ،بازار س�هام در این کش�ورها ناچیز و
فرصته�ای س�رمایهگذاری محدود باق�ی میماند .برای
مثال ،نیجریه ،بزرگترین بازار خطشکن افریقایی ست ،اما
تولید ناخال�ص داخلیاش کمتر از  2درصد تولید ناخالص
ملی امریکا ست.

هنگامی که بریکس(برزیل،فدراسیونرو
2011
سیه،هند،چین،وآفریقایجنوبی) کم کم
از ت�ب و تاب میافتد ،پیش بینی بلند مدت رش�د س�ریع
بازارهای خطشکن آغاز میش�ود .چنانکه بازارهایی مانند
غنا ،قزاقستان ،نیجریه ،و زیمبابوه با میزان رشد چشمگیر
که توس�ط ترکیب نیرومندی از وفور منابع طبیعی ،رش�د
جمعیت ،و دس�تیابی به فنآوری تأمین میشود عرض اندام
میکنند .مغولس�تان با رش�د ش�گفت آور  17/5درصدی
پیشتاز گروه است.
گزارش «جذب�ه بازارهای
نوامبر 2011
خطش�کن» ک�ه توس�ط
شرکت سیتیگروپ تهیه ش�ده روی  15کشور تمرکز دارد
که توانس�تند برآین�د بزرگ و غی�ر معمول ایج�اد کنند:
آرژانتی�ن ،بنگالدش ،مصر ،غن�ا ،عراق ،قزاقس�تان ،کنیا،
مغولستان ،نیجریه ،پاکس�تان ،رومانی ،سریالنکا ،اوکراین،
ونزوئال ،و ویتنام .بنا بر اظهارات سیتی گروپ این  15بازار با
توجه به جمعیت و پتانسیل اقتصادیشان «دست خالیتر از
آنچه که باید باش�ند» هس�تند و بدین ترتیب برای توسعه
اقتصادی سریع آمادهاند.

روشیر شارما ،مدیر بخش سهام بازارهای نوظهور شرکت مورگان
2012
استنلی ،استدالل میکند که سیر صعودی بریکس«واقع ًا در مورد
یک کشور» است :چین« .تا حدی که شرکت سهامی جدیدی از بزرگان بازار نوظهور
وجود خواهد داشت ».او در فارن افیرز مینویسد« :محتمل است این وضعیت شامل
کشورهایی که درآمد سرانهشان زیر  5000دالر است شود ،از جمله اندونزی ،نیجریه،
فیلیپین ،س�ریالنکا ،و کش�ورهای مختلف ش�رق افریقا ».در حالی که 13 ،صندوق
س�رمایهگذاری برتر از جمله در رومانی و ویتنام به طور میانگین بازده س�الیانه قابل
توج�ه  24درصد را نش�ان میدهد ،بازدهای که به مقدار  10درصد س�رمای ه بازارهای
نوظهور و جا افتاده را پشت سر میگذارد.
 23اقتصاد از  26اقتصاد به سرعت رو به رشد جهان بازارهای
 2017خطشکن خواهند بود .در میان برترین بازیگران :بوتان ،تیمور
ش�رقی ،گینه ،و عراق قرار دارند .وقت آن رس�یده است که یک بانکدار در بغداد
پیداکنیم.

بررسی روندهای آینده

دهکدهجهانی

آیا توریسم عاقبت دنیا را نابود خواهد کرد؟
رشد بخش توریسم عالوه بر امتیازاتی که میآورد
مشکالتی هم به همراه خواهد داشت که محتاج آیندهنگری است
الیزابت بکر /آیندهپژوه

انگار مردم به این
نتیجهرسیدهاند
که توریسم هم
حقشان است و اگر
سفر نکنند به حق
خودشاننرسیدهاند.
اعتراض فقط این
است که وقتی حقی
وجود دارد باید
مسئولیتی هم در کار
باشد.

نگر
آینده
شماره نوزدهم  /ارديبهشت1392

60

مردم و حاکمان در دنیای امروز با کابوسهای مختلفی
مواجهند .بحران مالی ،مسائل امنیتی ،بحرانهای زیست
محیطی و گرم شدن زمین.بعدش نوبت تعطیالت میشود
و همه انگار پا به دنیای دیگری میگذارند .نگرانیها کم
میشود و همه فقط میخواهند خوش بگذرانند .قبال همه
در تعطی�لات به دیدن دوستانش��ان میرفتند ،خانواده
را دور ه��م جمع میکردند و برای هواخوری دم س��احل
میرفتند.اما جهانیسازی کامال این تصور از تعطیالت را
عوض کرد .توریسم و سفر به یکی از بزرگترین بخشهای
کسبوکار دنیا تبدیل شد و فرصتهای شغلی زیادی هم
ایجاد کرد .دوروبر شما حتما کسانی هستند که کارشان
به نحوی به این بخش وابسته است .هر سال  6.5تریلیون
دالر از دخل و خرج های اقتصاد جهانی به بخش توریسم
مربوط میشود .از سال  2008و بحران مالی به بعد ،رشد
بخش توریسم حتی از رشد بخش خدمات مالی و تولیدی
هم بیشتر بوده اس��ت .اما رشد بخش توریسم نیز عالوه
بر امتیازاتی که میآورد مشکالتی را نیز به همراه خواهد
داشت که محتاج آیندهنگری و تامل بیشتر است.
توریسم واضح ترین راه برای نشان دادن جهانیسازی
و بازار جهانی اس��ت .برای تحقق اهداف توریسم ،مرزها
باید باز باشند .انقالب اینترنتی و نیز انقالب خطوط هوایی
و مس��افرتی باعث ش��ده که هر نقطه ای از دنیا -حتی
در جاهای دورافت��ادهای در آمریکای جنوبی یا آفریقا یا
خاورمیانه -برای مسافران قابل دسترس باشند .به نوعی
خاتمه جنگ س��رد در اوایل دهه  1990میالدی بود که
چنین وضعیتی را تقویت کرد .مرزهای طوالنی و بسته در
اروپای ش��رقی و آسیا به تدریج گشوده شدند و جهانیان
با ملتهایی آشنا شدند که در دهههای قبل پشت دیوار
آهنین و دیوار بامبو قرار گرفته بودند .وقتی سال 1995
میالدی فرا رسید ،وضعیت سفرهای بین المللی حتی بهتر
هم شده بود و در قرن بیست و یکم هم صنعت گردشگری
و سفر رشد بسیار چشمگیری داشت .اما به نظر من این
انفجار سفر و توریس��م بین المللی حرکتی اختاپوسوار
است که مش��ابهش قبال در دنیا دیده نشده است .اینجا
دیگر صرف خوش��گذرانی مطرح نیس��ت .هر چیزی را
میتوان به فعالیت توریستی تبدیل کرد و پکیج مسافرتی
برایش س��اخت .مثال توریسم پزشکی را در نظر بگیرید.
کشوری مانند مالزی تیمهایی از متخصصین پزشکی و
گردش��گری را در کنار هم قرار داده و پکیج جالبی ارائه

میدهد .توریسم به مقاصد زیارتی هم صنعت قدرتمندی
است .مثال عربستان سعودی درآمد زیادی از حج دارد و
طبق آمار ،سال گذشته  16.5میلیارد دالر از سفر حاجیان
کشورهای مختلف دنیا درآمد کسب کرده است.
اما در این میان باید به یک نکته توجه کرد و آن هم
تاثیر توریس��م و سفر بر محیطزیست ،فرهنگ و جامعه
اس��ت .هجوم آوردن عده زیادی از گردش��گران به شهر
زیبای��ی مانند ونیز به ش��دت آن را در معرض خطر قرار
داده اس��ت .این ش��هر  60هزار نفر جمعیت دارد اما 20
میلیون گردشگر به آن سفر میکنند! اجاره خانه در این
شهر به کابوس بزرگی تبدیل شده است زیرا شرکتهای
زنجیرهای خارجی به ش��دت در رقابت هس��تند تا جای
اسکان به توریستها ارائه بدهند .حتی برخی از مردم شهر
مجبور به ترک آپارتمانهایش��ان شدهاند و هنرمندان و
مردم معمولی که هویت شهر را تشکیل میدادهاند اکنون
با مشکل مواجه هستند.
شیشه و ماسکهای ونیز که همیشه بسیار سنتی و
محبوب بودهاند ،اکنون در چین یا اروپای ش��رقی تولید
میش��وند و این از نظر مردم شهر فاجعهای بزرگ است.
حتی یونسکو هم هشدار داده که وضعیت ونیز بسیار بد
است و ممکن است در توریسم غرق شود!
اما صدمات زیستمحیطی توریسم هم خیلی باالست.
مثال کش��تی های تفریحی به ش��دت محی��ط را آلوده
میکنند .در عین حال بسیاری از این کشتیهای تفریحی
در آمریکا ساخته میشوند و سازندگان آنها اصال به قواعد

درآمد چینیها از توریسم

شاید نشنیده باشید ،اما یکی از مهمترین
چهرههای حامی گس�ترش توریسم در دنیا،
دنگ زیائوپینگ چینی بوده اس�ت .در اواخر
سال  1978میالدی ،او که داشت برای تحکیم
قدرت در چین آماده میشد به نقش کلیدی
توریسم در بهبود وضعیت کشور اشاره کرد.
از نظر دنگ ،توریسم راهی بود که ارز خارجی
مورد نیاز چین را میتوانس�ت تامین کند .او
پیشبینی ک�رده بود که چی�ن در آغاز قرن
بیس�ت و یکم به درآمد ده میلیارد دالری از
توریسم برسد .جالب این است که چین این
هدف را در سال  1996برآورده کرد.

محیط زیس��تی پایبند نیستند .از س��وی دیگر ،همواره
روایاتی میشنویم از برخی نقاط مهم فرهنگی و باستانی
که بر اثر توریسم نابود شدهاند .توریستها که تعدادشان
دائم بیش��تر هم میش��ود ،به این مکانها سرمیزنند و
معموال هم اثری از خودشان در آن محل باقی میگذارند.
مقامات محلی هم که به سود کوتاهمدت این توریستها
چشم دوختهاند ،ترجیح میدهند برخورد شدیدی با این
قضیه نداشته باشند .بسیاری از هتلهایی که در سالهای
اخیر در نقاط مختلف دنیا س��اخته ش��دهاند ،یا میراث
فرهنگی دنیا را به خطر انداختهاند و یا محیطزیس��ت را.
در میان کشورهای دنیا شاید بتوان به فرانسه و کاستاریکا
به عنوان کشورهایی اشاره کرد که از مدتها پیش به اثر
تخریبی توریسم پی برده بودند و قوانینی را برای محدود
کردن آن وضع کردهاند .ش��اید نش��نیده باشید ،اما یکی
از مهمترین چهرههای حامی گسترش توریسم در دنیا،
دنگ زیائوپینگ چینی بوده اس��ت .در اواخر سال 1978
میالدی ،او که داشت برای تحکیم قدرت در چین آماده
میشد به نقش کلیدی توریسم در بهبود وضعیت کشور
اشاره کرد .از نظر دنگ ،توریسم راهی بود که ارز خارجی
مورد نیاز چین را میتوانس��ت تامین کند .او پیشبینی
کرده بود که چین در آغاز قرن بیس��تویکم به درآمد ده
میلیارد دالری از ترویسم برسد .جالب این است که چین
این هدف را در سال  1996برآورده کرد.
ام��ا در موضع دنگ ،نکته دیگری هم وجود داش��ت.
از نظر او توریس��م میتوانست حس منفی جهان نسبت
ب��ه چین را از بین بب��رد .او در توضیح موضعش از کلمه
«دیپلماسی عمومی» استفاده نکرد .اما عمال بخش دولتی
توریسم چین روی باز کردن بازار چین به روی دنیا نقش
مهمی ایفا کرد .دن��گ حتی معتقد بود اگر چین بتواند
توریس��م را در تبت گسترش دهد ،به تدریج قادر خواهد
بود تبت را راحتتر در کنترل خود نگه دارد .زمان نشان
داد که حق با او بود.هربار که من در مطلبی به تاثیر منفی
توریسم روی دنیا پرداختهام ،به نخبهگرایی متهم شدهام.
بل��ه من هم میدانم که خوش��گذرانی در س��فر تنها راه
طبقه متوس��ط برای به در بردن خستگی روزهای کاری
تکراری سال است .اما انگار مردم به این نتیجه رسیدهاند
که توریس��م هم حقشان است و اگر سفر نکنند به حق
خودشان نرسیدهاند .اعتراض من فقط این است که وقتی
حقی وجود دارد باید مسئولیتی هم در کار باشد.

مجيد يوسفي

بخ��ش عمده ای از سرنوش��ت اقتص��ادی جهان در
دل ش��رکتهایی رقم میخورد که نه محصول آنها و نه
جغرافیای معامالت و سطح تبادالت آنها تعیین کننده
نیس��تند بلکه مردان تصمیمس��از و نقش وی��ژه آن در
موقعیتهای بحرانی ،آنان را از دیگر شرکتهای معتبر
جهانی متمایز کرد .این رویکرد در بسیاری از شرکتهایی
که در سالهای اخیر آوازهای از خود در جهان ثبت کردند
به چشم میخورد .بهواقع ،تصمیمسازی مدیریت کالن
این شرکتها ،باعث میشود که به تدریج ،شتاب تحوالت
رو به آیندهای متفاوت ،آنچنان گامهای بلندی برمیدارد
که رقبای دیگر تنه��ا فرصت نظاره پیدا میکنند .جیم
کالینز بر این باور اس��ت ک��ه تصمیم مدیریتی برخی از
نامآورتری��ن مردان ام��روز ،در بحرانهای مالی برخی از
بنگاههای اقتصادی باعث شد که آنان رویکردی را مورد
توجه قرار دهند که از حیث بازاریابی و مدیریت سازمانی
به نقطه پراهمیتی در فعالیتهای اقتصادی آن شرکتها
مبدل شود .رویه و رفتارهایی که این سالها به تدریج به
مدلهای اقتصادی بازارهای پررونق جهانی مبدل شدند.
جیم کالینز در این کتاب برخی از این تصمیمهای ممتاز
مدیریتی را به عنوان نمونههای مثالزدنی معرفی
میکند و با بازخوانی سرنوشت یکایک این بنگاهها
و روند پرتب و تاب آن ،ابتکار عمل جدیدی را باز
میگوید .در نهایت  18تصمیم مدیریتی به این
دلیل در فهرست نهایی کالینز جای میگیرد که
تصمیمات عادی و جاری نبودند – بلکه مدیرانی
ک��ه این تصمیم��ات را گرفته بودن��د ،برخالف
جریان آب شنا کرده بودند.

بی��ل گیتس یک��ی از آنها اس��ت .او برخالف دیگر
مدی��ران کارآفرین معتقد بود که مدیریت زمان و اوقات
فراغت بخش��ی از زنجی��ره موفقیت آدمه��ا در مراحل
مختلف کاری است .گیتس در یادداشتهایش میآورد:
«اگر شما در صنعتی مدیر باشید که از یک طرف مرتب
در دانش��گاهها و ش��رکتهای کوچک اختراعات جدید
ارائه ش��وند و از طرف دیگر در شرکت خودتان هم افراد
خالق زیادی باش��ند ،به ساعاتی احتیاج دارید تا بتوانید
راح��ت یک متن  15صفح��های را بخوانید ،بعد آن را از
باال نگاه کنید و بتوانید بازخورد متناسب بدهید .مدیریت
یک شرکت چابک و پویا کار سادهای نیست؛ هر روز در
حال استخدام هستید ،باید مرتب با مشتریها ،بیرون از
شرکت قرار مالقات داشته باشید و باید گزارشهای سه
ماهه را برای س��هامداران آماده کنید .درعین حال الزم
اس��ت تا فرصتی را برای به روز ش��دن نسبت به دانشی
که هم داخل ش��رکت و هم بیرون آن توس��ط آدمهای
باهوش تولید میشود بگذارید .این اتفاق در داخل شرکت
نمیتوانس��ت بیفتد .در ش��ش روز «هفته
تفکر» ،م��ن هیچ کاری به ج��ز خواندن و  18تصمیم
خوابیدن و خوردن انجام نمیدادم».

مالقات با مشتريها

در جلسهای که گرس�تنر با  50نفر از مدیران ارشد شرکت آیبیام
داشت ،به آنها تأکید کرد که الزم است تا هر کدام در یک بازه زمانی سه
ماهه با حداقل پنج مشتری مهم مالقات داشته باشند.

پيشنهاد بیل گیتس  :هفته تفكر

نگر
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کدام کارفرمای عاقلی به کارمندان�ش پول میدهد تا خیالپردازی
کنند ـ ولی این دقیقا کاری است که مدیرعامل تریام ،ویلیام مکنایت
در س�ال  1984میالدی انجام داد .البته بسیاری از این تصمیمات بزرگ
به مرور توسط خیلیها تکرار شدند ـ گوگل در حال حاضر به کارمندان
خ�ود اجازه میدهد تا وقت عمدهای را برروی پروژههای شخصیش�ان
کار کنند .با این حال برخی از این ایدهها کپی نشدند؛ مثل تصمیم بیل
گیتس برای سالی یک یا دو بار مرخصی یک هفتهای رفتن برای خواندن
و فکر کردن( .عادتی که چند بار به مایکروسافت کمک کرد تا استراتژی
کاریاش را ع�وض کند ).ولی ایده «هفته تفکر» گیتس میتواند امروزه
برای برخی از رهبران کسب وکار مناسب باشد.

یکی دیگر از ایدههای موفق که در کتاب
«شرکتهای موفق چگونه تاریخ ساز شدند»
مورد توجه کالینز است ،مشی اجرایی مدیر
سامس��ونگ بود .او اعتقاد داشت که زمانی
میتوان به بازده و بهرهوری مناسبی دست
یافت که کارکنان رسمی و دائمی یک بنگاه
دس��ت به تجربههای متفاوت برای تولید،
توزیع و فروش بزنند.
او یکی از راههای موثر برای این مش��ی
فکری را اعزام کارمندان مس��تعد به اقصی
نق��اط جه��ان ب��رای اس��تراحت و تفریح
میدانس��ت .امری که در کن��ار یک هدف
متمرکز و بزرگتر میتوانست به یک کارزار
بزرگی مبدل شود .بازاریابی متنوع و متکثر
از یک محصولی که مردم استقبال مطلوبی
از آن به عمل میآوردند.
بهگفتهچانگ،موفقیتبرنامهسامسونگ،
باعث ش��ده تا بسیاری در آسیا از آن تقلید
کنند .به گفته او ،در کره ،شرکتهای بزرگی
مثل اسکی نتورکس ،هیوندایی ،اویلبنک،
هانوها ،و الجی کمیکالس برنامه مشابهی را
اجرایی کردهاند ،و بزرگترین بانکهای کره
 کوکمین ،ش��ینهان ،و ووری  -کارمندانجوان و آتیهدار خود را به بازارهای در حال
ظهور میفرس��تند .او ادامه میدهد که در

مدیریتی به این
دلیل در فهرست
نهاییکالینز
جای میگیرد که
تصمیماتعادی
و جاری نبودند
– بلکه مدیرانی
که این تصمیمات
را گرفته بودند،
برخالف جریان
آب شنا کرده
بودند.
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اندی گروو ـ مدیرعامل شرکت اینتل ـ چه
سودایی داشت ،وقتی که تصمیم گرفت که یک
تراش��ه کامپیوتری را به یک نام تجاری تبدیل
کن��د؛ نامی که همه اعضای ی��ک خانواده آن را
بشناس��ند .حاال م��ا «درون آن اینتل اس��ت» را
داریم .کدام کارفرمای عاقلی به کارمندانش پول
میدهد ت��ا خیالپردازی کنند ـ ولی این دقیقا
کاری است که مدیرعامل تریام ،ویلیام مکنایت
در سال  1984میالدی انجام داد.
البته بس��یاری از این تصمیم��ات بزرگ به
مرور توس��ط خیلیها تکرار ش��دند ـ گوگل در
حال حاضر به کارمن��دان خود اجازه میدهد تا
وقت عمدهای را برروی پروژههای شخصیشان
کار کنن��د .با این حال برخی از این ایدهها کپی
نشدند؛ مثل تصمیم بیل گیتس برای سالی یک
یا دو بار مرخصی یک هفتهای رفتن برای خواندن
و فکر کردن( .عادتی که چند بار به مایکروسافت
کمک کرد تا استراتژی کاریاش را عوض کند).
ولی ایده «هفته تفکر» گیت��س میتواند امروزه
برای برخی از رهبران کسب وکار مناسب باشد.

نهایتا گذر زمان بهترین آزمون برای این تصمیمات بزرگ
بوده است؛ تصمیماتی که هم ارزش زیادی ایجاد کردهاند
و هم آموزههای فراوانی برای مدیران هر کس��ب وکاری
در آنهاست.
کالینز در این کتاب عصارههای این تصمیمات را برای
ما کالبدشناس��ی میکند .او میگوید یکی از نکاتی که
راجع به زندگی عنوان میش��ود آن اس��ت که موفقیت
یک فرد برابر اس��ت با جمع جبری تمام تصمیماتی که
او میگیرد .و همانطور که جیم کالینز در پیشگفتار این
کتاب اشاره کرده است ،ترکیب هزاران تصمیم است که
منجر به تعالی میش��ود .با این حال به نظر میرسد که
تنها چند تصمیم هستند که یک سر وگردن باالتر از بقیه
قرار میگیرند .لحظاتی که پای سرنوشت شرکت در میان
است و مدیرعامل باید تصمیم بگیرد به کدام سو برود و
ی��ا اصال تغییر جهتی ندهد .تصمیماتی که این رهبران
بزرگ میگیرند اغلب با منطق عادی منطبق نیست ،ولی
آینده شرکتها ،صنعتها و حتی ملتهایی را کامال تغییر
میدهد.

اقتصاد و آينده

بررسی تجربههای موفق از خالل کتاب :شرکتهای موفق چگونه تاریخساز شدند
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ژاپن ،شرکتهای میتسوبیشی ،ایتوچو ،شارپ ،و ماروبنی
همه نسخههای مشابهی از برنامه متخصصین منطقهای
را اجرا کردهاند.
بنابرای��ن ،امروزه ،ایده درگیر کردن یک س��ازمان با
بازارهای جدید از طریق نیروهای جوان و باانگیزه ،به نظر
ایده واضح و مبرهنی میآید .موفقیت سامسونگ نشان
میدهد که مزایای چنین کاری بسیار زیاد است ،حتی
اگ��ر نتوان آن را به عدد تبدیل کرد .خانا در مورد برنامه
سامسونگ میگوید« :نمیدانم اگر کسی روزی این برنامه
را براساس تحلیل هزینه -فایده بررسی کند ،میتواند به
این جمعبندی برسد که آیا این برنامه خوبی بوده یا نه.
ولی من باید بگویم که این یک ایده خارقالعاده است».
تجربه آیبیام یک��ی از متفاوتترینها در تقویت و
بهرهوری از نیروی انسانی ماهر در کار بود .مدیرعامل این
شرکت که بیشتر یک مشاور در حوزه تبلیغات و روابط
عمومی بود ،بنا به برخی از شکس��تهای س��ابق به این
جایگاه معرفی شد .گرستنر ادعایی نداشت که کامال بر
تاریخچه شرکت آیبیام تسلط دارد .ولی او میفهمید که
گوش دادن به مشتری کلید بیشتر کردن شانس شرکتی
ب��ود که حضورش در بازار قوی ولی به س��رعت در حال
کاهش بود .در واقع برای هر شرکتی که آنقدر موفق شود
که احساس کند دیگر نیازی به گوش دادن به مشتریها
ندارد ،مناسب است تا کاری که گرستنر بعد از آمدن به
آیبیام انجام داد را سرلوحه قرار دهد.
در جلس��های که گرس��تنر با  50نفر از مدیران ارشد
شرکت آیبیام داشت ،به آنها تأکید کرد که الزم است تا
هر کدام در یک بازه زمانی سه ماهه با حداقل پنج مشتری
مهم مالقات داشته باشند .گرستنر در کتاب خاطراتش که
یک فصل به عملیات «در آغوش گرفتن» اختصاص داده،
مینویسد« :مدیران باید گوش میکردند ،باید به مشتریان
نش��ان میدادند که به نظراتشان اهمیت میدهند ،و هر
جا که الزم بود اقدام مناس��بی را انج��ام دهند .هر کدام
از گزارشهای مستقیم آنها (بیش از  200گزارش) ،باید
چنین کارکردی میداشت ».او درباره عملیات «درآغوش
گرفتن» گزارشهای کوتاه میخواس��ت  -حداکثر یک تا
دو صفحه .او همچنین میخواست که گزارش به هرکس
دیگری که در آیبیام به او مربوط میشد ،فرستاده شود.
گرس��تنر در ادامه مینویس��د که عملی��ات «در آغوش
گرفتن» اولین قدم برای تغییر فرهنگ در آیبیام بود .نه
تنها قرار بود آیبیام از فرق سر تا نوک پا عوض شود ،بلکه
قرار بود مدیرعامل به کارهایی که مدیران انجام میدهند
دقت کند و هرکدام را شخصا مسئول قرار دهد.
تأثی��ر ای��ن کار در آیبیام بالدرنگ ب��ود .نیکوالس
دانوفریو ،که مس��ئول عملیات مینفریم در آن زمان بود
چنی��ن به خاطر م��یآورد«:او به عنوان ی��ک غریبه وارد
شرکت ش��د .او به دنبال چیزی بود که بتواند به مدیران
قدیمیتر انگیزه بدهد ».بعد از گذشت سالها ،جمعبندی
دانوفریو آن است که عملیات «در آغوش گرفتن» به سه
هدف رسید :آیبیام به ریشههایش یعنی مشتریمداری
برگش��ت؛ مواد خام الزم را به گرس��تنر برای بینش بازار
در این تجارت داد؛ و به مدیرعامل جدید ،حس��ی از نوع
مس��ئولیتی که به ارث برده است ،داد .به گفته دانوفریو،
اگر فقط بحث جمعکردن اطالعات را در نظر بگیریم ،این
عملیات ،کار موفقیتآمیزی بود.

وقتی نیاز ،تقاضا نیست
نگاهی به کتاب «اقتصاد در یک درس» نوشته هنری هازلیت
س�عيد محس�نيان« :اقتصاد در یک درس» سعی دارد از
خالل مثالها و نمونههای مش��هور یا همان خطاهای
انسانی و راز اشتباهات انسانها ،ابهامات و تناقضات آدمی
را کالبدشکافی و برای آنها راهحلی پیش گذارد .شاید از
یک جهت درسنامهای باش��د برای خوانندگانی که به
اقتصاد توجه هوشمندانهای دارند اما ابزار و سنجههای
درس��تی و نادرستی در دس��ت ندارند .هنری هازلیت
بی��ش از  60س��ال پیش کتاب اقتص��اد در یک درس
هازلیت میگوید کسانی که تصور میکنند خرابی
را نگاش��ته؛ زمانی که اقتصاد کینزی در جهان سیطره
ناش��ی از جنگ« ،تقاضا»ی کل را زی��اد میکند ،از یاد
داشت شاید کمتر مورد توجه خوانندگان و دوستداران
میبرن��د که تقاض��ا و عرضه ،تنها دو روی یک س��که
اقتصاد قرار گرفت .با این همه این کتاب طی سالهای
هستند .تقاضای موثر اقتصادی عالوه بر اینکه مستلزم
بعد چندین بار تجدید چاپ شد و مورد توجه مردمانی
نیاز است ،به قدرت خرید متناظر با آن هم احتیاج دارد.
قرار گرفت که نگاه متفاوتی به اقتصاد
امروزه نیاز هند بیاندازه بیش��تر از نیاز
و کنشهای آن داشتند .هنری هازلیت
امریکاست .اما قدرت خرید آن و بنابراین
( )۱۹۹۳-۱۸۹۴در کت��اب اقتصاد در
«کس��بوکارهای جدیدی» که میتواند
یک درس ،با زبانی ساده نشان میدهد
به راه اندازد ،بسیار کمتر است .از سوی
که تخصیص منابع اقتصادی توس��ط
دیگر ،عرضه ،تقاضا را به وجود میآورد؛
دولتها و قطع ید بازیگران خصوصی
عرضه کاالهایی که افراد تولید میکنند،
موجب کش��یده ش��دن پرده جهل بر
تمام چیزی است که آنها در حقیقت باید
روابط اقتصادی میشود و منابع کمیاب
در عوض کاالها و خدمات مورد تقاضای
اقتصاد در یک درس
را تلف میکند .همین جنبه کار هازلیت
خود ارائه کنند .به این معنا ،عرضه گندم
هنریهازلیت
است که کتابش را به ادعانامهای علیه
توس��ط کش��اورزان ،تقاضای آنها برای
ترجمه محسن رنجبر و
همه ابع��اد اقتصاد دولتی تبدیل کرده
اتومبی��ل و کاالهای دیگر را میس��ازد.
نیلوفراورعی
و ن��ام او را در کنار اقتصاددانان بزرگی
اینها همه در ذات اقتص��اد مبادلهای و
چاپ اول 1391
مانند کارل منگر و لودویگ فون میزس
تقس��یم کار جدید ق��رار دارند .حاال در
قرار داده است .کتاب اقتصاد در یک درس به زبان ساده
ش��رايط جنگي و پس از جنگ چه ميش��ود خودتان
این مفهوم را باز میتاباند که اغلب انسانها در فهم اولیه
تحليلكنيد.
و حت��ی ثانویه خطاهایی درباره کارک��رد اقتصاد و آثار
آن مرتکب میشوند که در طوالنی مدت میتواند آثار
زیانباری برای آنان و دیگر ش��هروندان داشته باشد .اما
به هم��ان اندازه که ت��وان تولیدی نیس��ت و نابود
مثال چه خطاهایی؟
میش��ود ،قدرت خرید واقعی نیز از میان میرود .نباید
اج��ازه دهیم که تاثیر تورم پول��ی بر قیمتها یا ارزش
اس��می «درآمد ملی» ،ما را فریب داده یا سردرگم کند.
برخی اوقات گفته میش��ود که آلمانیه��ا یا ژاپنیها
جنگ به اقتصاد کم��ک نمیکند :یکی از خطاهای
پس از جنگ نس��بت به آمریکاییها مزیت داش��تند،
انسانی رونق اقتصاد در سالهای جنگی است .اغلب ما
زیرا کارخانههای قدیمی آنها در اثر بمبارانهای دوران
تصور میکنیم ک��ه جنگها غالبا رونق اقتصادی ایجاد
جنگ به کلی نابود ش��ده ب��ود و مجبور بودند آنها را با
میکنند .یکی از این خطاهای عمومی رونق اقتصادی در
جدیدترین کارخانهها و تجهیزات ،جایگزین ساخته و
سالهای میانه جنگ جهانی دوم بود.از زمانی که جنگ
از این راه با کارآیی بیشتر و هزینههایی کمتر نسبت به
جهانی دوم در اروپا پایان یافت ،هم در کشورهایی که در
آمریکاییهایی تولید کنند که کارخانهها و ابزارآالت شان
اثر جنگ ویران ش��ده بودند و هم در آنهایی که آسیب
قدیمیتر و نیمهکهنه بود ،اما اگر این موضوع ،واقعا یک
کمتری دیده بودند« ،رش��د اقتصادی» س��ریع و حتی
مزیت خالص آشکار بود ،آمریکاییها میتوانستند آن را
چش��مگیری پدید آمده بود .سرعت پیشرفت برخی از
به راحتی با ویران کردن بالفاصله کارخانههای قدیمی
آنها مانند آلمان که خرابیهای بیشتری را تجربه کردند،
و خالص شدن از شر همه تجهیزات کهنه خود جبران
بیشتر از دیگرانی مثل فرانس��ه بود که ویرانی کمتری
کنند .درواقع تمام تولیدکنندگان در یکایک کش��ورها
را به خود دیدند .بخش��ی از این مساله به سیاستهای
میتوانستند همه کارخانهها و تجهیزات قدیمی خود را
اقتصادی مناسبتری باز میگشت که آلمان غربی دنبال
هر س��اله دور ریخته و کارخانههایی جدید بنا نهاده و
کرد و بخش��ی از آن هم به این خاطر بود که نیاز شدید
تجهیزاتی تازه نصب کنند.
به بازگش��ت به شرایط مناس��ب از نظر مسکن و دیگر
احتیاج��ات زندگی ،به افزایش تالشها انجامید ،اما این
بدان معنا نیست که نابودی دارایی ،مزیتی را برای فردی
که داراییاش نابود شده ،به همراه میآورد .هیچ انسانی
خانه خود را بر این اس��اس که نیاز به ساخت دوباره آن،
انرژی و تالشش را دو چندان میکند ،آتش نمیزند.

از چین نترسید
مکزیک در راه است
پیشبینیهای عجیب
توماس فریدمن برای پایان
قرن بیستو یکم

با بحران مالی چه کنیم؟

کتابی که میگوید دعوای کینز و هایک را کنار بگذاریم

«توماسفريدمن»
نويسنده و
نظريهپرداز
آمريكاييدركتابي
جديد مدعی
شد که بر خالف
پيشبينيهاي
موجود،لهستان
به همراه تركيه،
ژاپن و مكزيك در
پايان قرن جاري
ميالدي به قدرت
هاي مسلط جهان
تبديلخواهند
شد.
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را بر اس��اس بنيادی کامال علمي پيش��نهاد ميكنم.
حتما تاکنون با این مس��اله روبرو ش��دهاید که در
جزئيات فني و رياضي اين بح��ث را در جاي ديگري
جستجوی پاس��خی به این پرسش که اقتصاد دولتی
توضيح دادهام .اين كتاب براي ش��ما اس��ت -خواننده
بهتر اس��ت یا اقتصاد بازار ،مدام در میان اس��تدالالت
ع��ادي -كه ميخواهيد از همهچيز س��ر در بياوريد».
دو س��وی ماجرا در رفت و برگشت قرار گرفتهباشید؟
چرااختالفاتزياديميانروزنامهنگارانوسياستمداران
«اقتصاد چگونه کار میکند» کوشش��ی عالمانه است
و اقتصاددانان دانش��گاهي درباره عل��ل ركودها وجود
برای نشان دادن دو دستگاه فکری اقتصادی و تفاسیر
دارد؟ چه چيزي در  2008در مس��ير اشتباه حركت
آنها از رخدادهای اقتصادی پنجاه سال گذشته از جمله
كرد و چگونه ميتوانيم آن را تصحیح كنيم؟ كينز كه
بحران مالی سالهای اخیر .نظریهپردازان اقتصادی از
بود و چرا ايدههايش امروزه اهميت دارد؟ نقش سيستم
ده��ه  1930میالدی و ب��ه ویژه پس از جنگ جهانی
فدرال رزرو و بانك مركزي انگليس و بانك مركزي اروپا
دوم تاکن��ون حول دو جریان اصلی و زیرش��اخههای
در اقتصاد چيس��ت و آنها چگونه زندگي شما را تحت
آنها به جدال فکری مش��غولند.گروهی از آنها با تاسی
تاثير قرار ميدهند؟ آيا براي دولتهاي
به اقتصاددانان کالس��یک اواخر قرن
سراس��ر جهان قابل توجيه است كه
نوزدهم ،بر آزادی کسبوکار و ضرورت
صده��ا ميليارد از دالره��ا و پوندها و
رهای��ی اقتصاد از هم��ه قیود دولتی
يوروهاي ماليات دهندگاني را هزينه
پای میفش��ارند و گروه دیگر ،حدی
كنند كه مالک آنها نیستند؟ در اين
از مداخله دول��ت را در اقتصاد ،مجاز
كتاب ،فارمر به تمامي اين پرسشها
بلکه واجب میدانند .فارمر در مقدمه
با ارائه مثالهایی پاس��خ ميدهد .به
کتابش مینویس��د :اقتص��اد كالن با
منظور درك بهتر بحران مالي ،2008
اشتغال و تورم و نرخهاي بهره سروکار
دارد :اش��تغال و تورم و نرخهای بهره اقتصاد چگونه کار میکند اين كت��اب كمك ميكند تا بفهمیم
نگاه تازه به اقتصاد کالن با
هواخواهان اصلي دو رویکرد کالسیک
چگونه با هم مرتبط ميشوند و تحت
تاکید بر دوگانه هایک وکینز
و کینزی اقتص��اد کالن درخصوص
تاثیر سياستهاي پولي و مالي دولت
راجر فارمر
بح��ران مالي چگونه ميانديش��یدند
ق��رار ميگيرند؟ این كتاب توضیحی
ترجمه محمدرضا فرهادی پور
و بينشهاي خ��ود را چگونه مطرح
ش��مرده و موش��کافانه در خصوص
انتشارات دنیای اقتصاد
ميكردند .تاريخ قرن بيس��تم تاريخ
اقتصاد كالن با هدف کمک به خواننده
 204صفحه
مشاجره عقايد اقتصاددانان كالسيك
عادی فراهم ميكند که تخصصی در
قیمت  7000تومان
و كينزي اس��ت و اين مشاجره تا به
ح��وزه اقتصاد ندارد .من تفاوت ميان
امروز نيز ادامه يافته اس��ت .به روایت
دو رويكرد مه��م اقتصاد کالن يعني
فارمر به طوركلي ميتوان گفت دو حادثه دگرگونساز
کالس��يك و كينزي را توضيح و نش��ان ميدهم آنها
اتفاق افتاده كه هر يك از آنها منجر به انقالبي درانديشه
چگونه بحث سياستگذاري را كه به دنبال بحران مالي
اقتصادي شده اس��ت :يكي ركود بزرگ دهه  1930و
جهاني اخیر داغ ش��د تحت تاثير قرار دادند .منظورم
ديگر ركود تورمي ده��ه  .1970قبل از  ،1930اغلب
همان بحرانی است كه در  2007با سقوط نورترن راك
اقتصاددانان كالسيك بودند .در فاصله  1930تا ،1970
در انگليس ش��روع و با س��قوط لمن برادرز در اياالت
انديشه كينزي برکشید و از  1970تا به امروز ،انديشه
متحده در پاييز  2008به فاجعهاي جهاني تبديل شد.
كالس��يك با مجموعه جديدي از ايدهها تحت عنوان
اما اي��ن همه ماجرای کتاب آقای فارمر نيس��ت .اين
«انقالب انتظارات عقاليي» بر س��ر زبانها بوده اس��ت.
كتاب چيزي بي��ش از توضيح ايدهه��اي رايج فراهم
ب��ا بحران مالي  ،2008ما وارد س��ومين نقطه عطفي
ميكن��د .اين كتاب برخي ايدهه��اي جديد را معرفي
ش دهايم كه نيازمند رويكردی جديد است .نویسنده در
میکن��د و توضي��ح ميدهد که چگونه به فراس��وي
نهایت در اين كتاب با تركيب بهترين ايدههاي انقالب
اقتص��اد كالس��يك و كين��زي ق��دم میگذارد«:من
انتظارات عقاليي و مهمترين بينشهاي كينزي نشان
رويك��ردي تازه براي ممانع��ت از پیدایش بحرانهاي
ميدهد كه بايد از اين نقطه به كجا عزيمت كنيم.
ی
مالي آتي ارائه و راهحلهاي سياس��تگذاری عملیا 

«توماس فريدمن» نويسنده و نظريهپرداز آمريكايي
در كتابي جديد مدعی شد که بر خالف پيشبينيهاي
موجود ،لهس�تان به هم�راه تركيه ،ژاپ�ن و مكزيك
در پاي�ان ق�رن جاري ميالدي به قدرت هاي مس�لط
جهان تبديل خواهند ش�د .فریدمن كه طي بيس�ت
س�ال گذشته عالوه بر نظريهپردازي سياسي ،به طور
مستمر درباره مسايل دفاعي ملي آمريكا مشاوره داده
و با ش�ركتهاي خصوصي اطالعاتي آمريكا همكاري
داش�ته ،در كت�اب جديد خ�ود با عنوان «صد س�ال
آينده:پيشبيني قرن بيس�ت و يك�م» روند تحوالت
سياس�ي دني�ا را پيشبيني كرده اس�ت .درحالي كه
پيشبينيهاي جاري از تبديل چين و حتي روسيه به
قدرتهاي مسلط دنيا خبر ميدهند ،فريدمن به دولت
آمريكا پيش�نهاد کرد نبايد نسبت به چين و روسيه
نگران باشد زيرا اين كش�ورها زوال قدرت را يك بار
دیگ�ر نیز تجربه تجربه خواهند ک�رد .البته فريدمن
خودش مينويس�د« :در شرايط كنوني كه روسيه بار
ديگ�ر بيدار ش�ده ،اقتصاد چين به غ�رش درآمده و
منازع�ات نظامي از كنترل خارج ش�ده و هيچ پاياني
براي آن متصور نيست ،شايد اينگونه پيشبیني كمي
عجيب به نظر برسد».
توانای�ی قابل توجه فریدمن در پیوند زدن متغیرهای
مختلف باعث شده پیشبینیهای عجیب و گاه دور از
ذهن او در پشت این توانایی پنهان شود .در این کتاب،
ن مينويس�د :ما اكنون مهاجران را از مرزهای
فریدم 
خود بازمیگردانیم ولی طی  20سال آینده آمریکا به
خاطر بحران نیروی کار ،برای مهاجران مش�وقهایی
مانند صدور آسان روادید و حتی مزایایی اضافه تعیین
خواهد کرد .فریدمن پیشبینیکرده در س�ال 2080
کش�ور مکزیک به خاطر مجاورت با آمریکا و این که
قسمت اعظمی از نیروی کار آمریکا را به دست خواهد
گرفت ،به یک تهدید علیه آمریکا تبدبل خواهد شد.
او همچنین معتقد اس�ت جنگ جهانی آینده آمریکا
علیه متحدان کنونیاش یعن�ی ژاپن و ترکیه خواهد
بود .فریدمن مینویسد:این جنگ با هر جنگ دیگری
در تاریخ متفاوت خواهد بود و درآن سالحهایی به کار
گرفته میش�ود که امروز ما آنها را فقط در داستانها
میخوانیم.
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کارآفرینی عشق و انگیزه میخواهد

گفتوگو با حاج مهدی پونکی ،کارآفرین نمونه
امید ایرانمهر

حرف زدنش بیش از آنکه به صنعتگران شباهت داشته باشد به بازاریان سنتی شبیه است .شاید چون کارش را از
دل مردم و یک مغازۀ کوچک در مسگرآباد آغاز کرده .لوطیمنش است و بامرام .این را میتوانی از رفتارش با مدیران
و کارگرانش و شیوۀ صحبت کردنش با مشتریان از پشت تلفن بفهمی .خودش میگوید درستی و راستی رمز موفقیت
یک کارآفرین است .پیشرفت خودش در عرصه صنعت را هم مدیون همین ویژگیها میداند .او فرزند دورانی است
که «کس�ی که آدم سلامتی بود و س�الم فکر میکرد و کارهای نو انجام میداد موفق میشد ».حاج مهدی پونکی
مدیرعامل کارخانۀ «کوشش رادیاتور» است .کارخانهای که در عرصۀ تولید «رادیاتور» نه فقط در ایران که در جهان
شناخته شده است و تاکنون لوح کارآفرین برتر ،صادرکنندۀ نمونه و توزیعکننده برگزیده کشور در دو سال متوالی را
برای مدیرعاملش به ارمغان آورده است .او را در محل کارخانهاش در کیلومتر  ۲۷جاده خاوران مالقات کردم .جایی
سال نو پر از شور کار و کوشش بود .پونکی در دهه هفتم زندگی هنوز هم مثل یک جوان تازهسال جنب
که در آستانۀ ِ
و جوش و فعالیت دارد اما در عین حال از فضای اقتصادی کشور گالیههایی هم دارد .او معتقد است دولت باید در نوع
تعاملش با بخش خصوصی و تولیدکنندگان تغییر رویهای جدی بدهد چراکه تجربۀ چندسال اخیر آرام آرام عشق و
انگیزه _که او الزمۀ کارآفرینیاش میداند_ را در میان تولیدکنندگان خاموش کرده و باید فکری به حالش کرد.

متولد چه سالی هستید؟
 .۱۳۲۶در ته��ران و محل��ه ل��رزاده به دنیا
آمدم.
پدرتان شغلش چه بود؟
پ��درم رادیاتورس��ازی داش��ت .در کوچه
کالنتری ،خیابان خراسان.
و پدربزرگتان؟
در منطق��ۀ پون��ک کش��اورز ب��ود و روی
زمینهایش کار میکرد .م��ا از همانجا به پونکی
مشهور شدیم.
ش�ما از کی وارد کار رادیاتس�ازی
شدید؟
از بچگی به مغازۀ پدرم میرفتم و وردست
او میایستادم تا کار را یاد بگیرم .وقتی موقع مدرسه
رفتنم شد پدرم مرا به دبستان فرستاد اما من اهل
درس خواندن نب��ودم و باالخره هم تحصیل را رها
کردم.
تا چه مقطعی درس خواندید؟
ت��ا هم��ان کالس اول و دوم رفتم و دیگر
نرفتم .سال  ۶۸مدتی به اکابر رفتم .سواد خواندن و
نوشتنی که دارم از همان اکابر است.
پدرتان به تنهایی کار میکرد؟
بل��ه ،در زم��ان قدی��م گلگیرس��ازی،
رادیاتسازی ،اگزوزسازی و پروانهسازی همگی یک
شغل محسوب میشدند .پروانه درست میکردند،
باک درس��ت میکردند و ...اما بعده��ا اینها از هم
تفکیک شد .پدرم در همۀ این کارها خبره بود.
وردست پدر کار را یاد گرفتید ،حقوق
هممیگرفتید؟
بله ،آرام آرام در مکتب پدر رادیاتس��ازی
میآموخت��م و هفتگی دس��تمزد میگرفتم .فکر
میکن��م  ۳تومان .در همان س��ن خ��رج خانه هم
میدادم.
از چه زمانی مستقل شدید؟
در س��ن  ۱۲س��الگی بود که ی��ک نمونه
کوچک از رادیاتور شورلت  ۵۱را ساختم .این اولین
کار مس��تقلی بود که انجام دادم .ش��ورلت  ۵۱آن
زم��ان اتوبوس بود و من رادیاتش را با دس��تهای

خودم ساختم .در سن  ۱۷سالگی هم به پدرم گفتم
که میخواهم ُدکان مستقلی باز کنم .پدرم گفت تو
هنوز نمیتوانی ،اما من پایم را در یک کفش کردم
که میروم و این کار را انجام میدهم .اینطور ش��د
که آن زمان با  ۳۰۰۰تومان یک ُدکان خریدم و کار
مس��تقلم را آغاز کردم در مس��گرآباد ،روبروی ۱۵
متری نفیس فعلی .آن زمان هنوز  ۱۵متری نفیس
وجود نداشت .چند قطعه زمینهای کشاورزی بود
ک��ه بعدها دکتر نفیس آمد ،این زمینها را خرید و
خیابان نفیس را کشید .یک دکان خریدم و خودم
به تنهایی کار را ش��روع کردم اما بعد از حدود ۵ ،۴
ماه شاگرد گرفتم.
یعن�ی آنقدر مش�تری داش�تید که
درآمد برای دو نفر کفایت کند؟
بله ،خیلی زود مشتریهایم را پیدا کردم و
کار مش��کل بود ،آنقدر که دیگر نمیشد به تنهایی
رفع و رجوعش��ان کرد .مث ً
ال آن زمان آب لولهکشی
نب��ود .من مجبور بودم از س��ر نفیس ت��ا چهارراه

کارآفرینی عشق و
انگیزهمیخواهد
اما مدتی است
شرایطاقتصادی
سخت شده .تا
اینجای کار را
خوب جلو آمدیم
اما االن  ۴ ،۳سالی
است که مشکالت
اقتصادیجلوی
ادامۀ فعالیت را
گرفته است .آنچه
االن داریم و این
کارخانۀ بزرگ،
حاصلکارهایی
است که ما قبل
از این سیاستها
درست کردیم.
امروز محاسبه که
میکنیممیبینیم
بخش عمدهای از
درآمد ما به سبد
بانکها میرود.

تجربه ایرانی

اخالق کسبوکار

من میگویم اگر
ِ
من نوعی واقع ًا
آدمصنعتگری
هستم و مورد
توجه و تقدیر
قرار گرفتهام ،اگر
شما دیدید و همه
دیدند که توانستم
 ۱۰شاهی را به
 ۳۰شاهی تبدیل
کنم ،کمکم کنید
این را ۳۰۰۰
شاهی کنم ،کمک
کنید  ۹۰۰۰شاهی
کنم .آنوقت من
هم نیروی جدید
میآورم ،اشتغال
ایجادمیکنم
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دیدیم این کار ،کار ما نیست و گاراژ را فروختیم.
امیرس��لیمانی بروم و از فش��اری آب بی��اورم و در میکردیم.
آق�ای پونک�ی ش�ما در ط�ول دورۀ
بازاریابی این رادیاتورها چطور انجام
رادیاتوره��ا بریزم .باید یکی در مغازه میبود که این
فعالیتتان با بسیاری از نیروها کار کردید.
کار را انجام دهد یا در این زمان پُش��ت دخل بماند .میشد؟
کان مسگرآباد که من کارم مدیریتاینفعالیتها،سیستمکارفرمایی
از آن زمان شبانه روز کار کردیم تا همین امروز .کار
در کنار همان ُد ِ
س��خت بود .مثل االن نبود ،به راحتی االن پول در را در آن انجام میدادم ،ملکی مناس��بی بود که در کارگ�ران و هدای�ت طرحه�ای مجموعه
نمیآمد .پولی نبود اص ً
س��ال  ۴۹من آن را به مبلغ  ۸۵۰۰۰تومان خریدم .همگی را خودتان انجام میدادید یا افراد
ال.
زمینش  ۱۵۰متر بود ۷۵ ،متر هم س��الن داش��ت .دیگ�ری ه�م در ای�ن کاره�ا هم�کاری
شما بعد از مدتی که در ُد ّکان خودتان
ش��روع کردم در آنجا کار ک��ردن و تولید کردن .در میکردند؟
کار میکردید ،آرام آرام کارتان را گسترش
تمام طراحی کارها و حتی همین کارخانه
ای��ن مرحل��ه رادیات��ور را مونتاژ میک��ردم ،کامل
دادید .خاطرتان هس�ت اولین ایدهای که
میک��ردم و پَ ِ
ک کامل��ش را میفروختم .آن موقع که به این عظمت اس��ت و میبینید را خودم انجام
ب�رای گس�ترش کار داش�تید و ب�ه اجرا
بیشتر رادیاتورهای مورد توجه بازار مربوط به تویوتا ،دادم .تکنولوژی روز دنیا در این کارخانه است .تمام
رساندید چه بود؟
آن زم��ان در س��طحی که ما بودیم رش��د انترناش ،ش��ورلت و جمس بود .تم��ام اینها را ما اینه��ا را رفتیم خارج از کش��ور ،مذاک��ره کردیم،
زیادی صورت نمیگرفت .قدیمیترها قانع بودند و میساختیم و میدادیم به بازار و استقبال خوبی هم صحب��ت کردی��م و یک به یک به سیس��تم اضافه
کردیم .امروز ظرفیت اینجا  ۱۲۰۰۰رادیات در روز
به همان ش��کلی ک��ه از جوان��ی کار میکردند به میشد.
اس��ت و کوشش رادیاتور در خاورمیانه حرف اول را
در این مرحله با چه تعداد پرسنل کار
کارش��ان ادامه میدادند .در این ش��رایط که سطح
میزن��د .ل��وح کارآفرین��ی ،صادرکنن��دۀ نمون��ه،
عمومی کارها تقریباً تغییر محسوسی نمیکرد ،هر میکردید؟
از روز اول��ی که کار را ش��روع کردم روز به توزیعکننده برتر کش��ور در دو س��ال متوالی تنها
کس��ی عقل��ش میرس��ید و باهوش ب��ود ،خوب
میتوانس��ت رشد کند و سری در س��رها دربیاورد .روز نیروها و کار را گس��ترش دادم .مرتب به نیروها بخشی از تقدیرهای انجام شده از کارخانۀ ماست.
بع�د از فروخت�ن گاراژ افس�ریه
کس��ی که آدم س�لامتی بود و سالم فکر میکرد و اضاف��ه کردم و بع��د از آنکه در س��ال  ۴۹مغازه را
کارهای نو انجام میداد موفق میشد .مردم اعتماد راهاندازی کردیم هم تعدادی شاگرد تازه گرفتیم و فعالیتهایتانچگونهدنبالشد؟
همچن��ان در کارگاهم��ان در مس��گرآباد
میکردند و سرمایه هم در اختیارش میگذاشتند .ب��ه صورت گروهی کار را ادام��ه دادیم .کارگرانی را
آن زم��ان اینط��وری بود .هر کس که س��الم بود و آوردم و آم��وزش دادم که در خط تولید مش��غول مش��غول بودیم تا اینک��ه در س��ال  ۱۳۵۹رفتم و
درست ،حمایت میشد .در این شرایط اولین چیزی ش��دند .االن  ۳ت��ا از کارگران��ی که در «کوش��ش نمایندگی رادیاتور گرفتم .آن زمان در ایران تنها دو
که به ذهنم رس��ید این بود ک��ه من نباید صبح تا رادیات��ور» داریم ،از  ۴۳ ،۴۲س��ال پیش که آمدند کارخانه رادیاتور بود .یک��ی «رادیاتور ایران» بود که
ش��ب فقط چکش بیهوده بزنم .بای��د فکری کنم ،هنوز هم کنارم هستند و با هم کار میکنیم.
س��ال  ۱۳۴۱در جاده کرج تاس��یس ش��د و یک
بعد از آن چه کردید؟
کارخانه هم بنام «رادیاتور اتومبیل» بود که در سال
طراحیه��ای جدیدی کنم که فقط چکش و قالب
در س��ال  ۱۳۵۳سر نبش افسریه با یکی از  ۱۳۵۶در س��اوه ب��ه راه افت��اد .همین دوت��ا بود و
تنه نزنم .این بود که ش��روع کردیم به س��اخت .از
اینج��ا به بع��د نمونۀ قطعات��ی که له ش��ده بود و دوستان شراکتی یک گاراژ خریدیم و یک توقفگاه -تاسیس کارخانه جدید ممنوع بود.
ممنوع بود تا زمانی که شما کوشش
میخواس��تیم درستش��ان کنیم را من با دس��ت تعمیرگاه تاسیس کردیم ۵ ،۴ .سالی در این عرصه
هم کار کردیم .اما بعد از آنکه انقالب شد ،ما کمکم رادیاتور را تاسیس کردید.
میساختم.
بل��ه ،ت��ا اوایل ده��ه  ۷۰که من
یعنی چیزی از نو میساختید...
راهی که کوشش رادیاتور رفته
کارخانه زدم .به ما مجوز نمیدادند .بعد از
بله ،عین خودش میس��اختم .از
كوش�ش رادياتور ب�ا بهرهگيري از ماش�ينآالت تمام اتوماتي�ك بهعنوان
انقالب تولید رادیاتور مثل خیلی صنایع
آنجا یواش یواش وارد کار ساخت رادیاتور
مدرنتري�ن توليدكننده رادياتور خودرو در كش�ور اولي�ن توليدكنندهاي
دیگر انحصاری بود اما در سال  ۷۲ ،۷۱از
ش��دیم و بعدها طوی ش��د ک��ه قالب را
بود كه با توليد لولههاي آلومينيومي در كنار توليد رادياتور مس�ي و برنجي
انحصار خارج ش��د .من همان زیرزمینی
م��یدادم و از روی آن رادیات��ور جدی��د
رادياتورهاي آلومينيومي را نيز به بازار عرضه كرد .اين شركت در زميني به
س��اختم و کار را به همین ص��ورت آغاز
میساختند.
براي
وسعت  55000متر مربع و فضاي سر پوشيدهاي به وسعت  30000متر ربع
ک��ردم و بعد که آزاد ش��د ،رفتم و مجوز
م�واد اولی�ه را از کج�ا تهی�ه
بيش از  400پرسنل بهصورت مستقيم ايجاد اشتغال کرده كه طي سالهاي
فعالیتگرفتم.
میکردید؟
اخير با سرمايهگذاري بسيار ،ضمن توسعه كارخانه به كسب افتخارات متعدد
آن زم�ان ک�ه ب�ه ص�ورت
آن زمان همه مواد اولیه از خارج
از جمل�ه واحد نمونه ،صادركننده نمونه و توزيعكنن�ده برتر محصوالت در
میآمد .مث ً
زیرزمینی کلی�دش زدید باز هم
ال ما آن زمان ورق برنج ایرانی
است.
شده
نايل
كشور
تنها بودید یا شراکتی در کار بود؟
که نداشتیم .همه خارجی بود.
من در کارم اص ً
ال شریک نداشتم،
خب ش�ما به س�ازندۀ رادیاتور
هنوز هم ندارم .نه شریک نه سهامدار.
تبدیل ش�دید .آیا جایی بود که این
کوش�ش رادیات�ور را با چه
رادیاتوره�ا در مع�رض ف�روش قرار
سرمایهای راه انداختید؟
بگیرند؟
آن زم��ان چی��زی ح��دود ۶۰
اول کار همان رادیاتورهایی که له
میلیون تومان س��رمایه نقدی و رادیاتور
ش��ده بودن��د را ع��وض میکردیم و یک
تولید ش��ده داش��تیم .تا چند سال قبل
رادیاتور نوی دستساز را که از روی اصل
خوب بود اما االن گفتنی نیس��ت ...امروز
آن کپی شده بود نصب میکردیم .بعدها
ش��رایط طوری ش��ده که دیگر کس��ی
سال « ۴۱رادیاتور ایران» ساخته شد .تا آن
نمیآید کارخانۀ تولی��دی بزند .قوانین و
زمان رادیاتوره��ای خارجی میآمد .اما از
سیاس��تهای دولت دست و پای تولید را
آن به بعد رادیاتورهای ایرانی را میآوردیم،
بسته و کسی نمیتواند فعالیت کند.
س��ر و ته رادیاتور له شده را میکندیم و
در همی�ن دورهای ک�ه کار
نمونۀ بازس��ازی ش��ده را بجای آن نصب

در سن  ۱۲سالگی
بود که یک نمونه
کوچک از رادیاتور
شورلت  ۵۱را
ساختم .این اولین
کار مستقلی بود
که انجام دادم.
شورلت  ۵۱آن
زمان اتوبوس بود
و من رادیاتش را با
دستهای خودم
ساختم .در سن ۱۷
سالگی هم به پدرم
گفتم که میخواهم
دُکان مستقلی باز
کنم .پدرم گفت تو
هنوزنمیتوانی،
اما من پایم را در
یک کفش کردم که
میروم و این کار را
انجام میدهم.

نگر
آینده
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کردی�د فک�ر میکنی�د مهمتری�ن
شما از شرایط فعلی ناراضی
هستید اما میگویید تا چند سال
تهدیدی که با آن روب�رو بودید ،چه
بوده؟
قب�ل عش�ق و انگیزه ب�ود .فکر
میکنید دلیل تغییر ش�رایط چه
عدم هم��کاری بانکها در تامین
نقدینگی ،افزایش قیمتهای س��وخت و
بوده ک�ه ش�مای تولیدکننده را
ناراضی کرده است؟
انرژی و مش��کالتی از ای��ن قبیل تا حد
زیادی راه پیش روی صنعت و صنعتگر و
وقتی در عرصه تولید ش��بانه روز
کار میکن��ی و بجای حمای��ت با هزینۀ
سرمایهگذار را قفل کرده است.
ش�ما در ای�ن حدود  ۲۰س�ال
گمرکی چندبرابر ،افزایش مالیات و بهرۀ
بانکی  ۴۰درصدی مواجه میشوی عقل
فعالی�ت احتم�االً بحرانه�ای مالی
حک��م میکن��د ک��ه در کار تولی��دی
زی�ادی از س�ر گذراندهای�د .آی�ا در
تجدیدنظر کنی .من عشق داشتم که این
بحرانه�ای مال�ی تعدیل نی�رو هم
کارآفرینی سخت شده
کار را ادامه دادم .من هر روز از س��اعت ۵
داشتید؟
فک�ر میکنید مهمتری�ن ش�اخصهای الزم برای
صب��ح ب��ه اینج��ا میآی��م و  ۱۱ش��ب
بله ،متاسفانه .من همین االن اگر
موفقیت یک کارآفرین چیست؟
برمیگردم خانه ۶۵ .س��ال است که دارم
ب��ه دلخواه خودم باش��د بای��د  ۵۰۰نیرو
فعالیت پیگیر ،درستی و سختکوشی.
ای��ن کار را انجام میدهم اما همه ،توان و
بیشتر از این نیرو که دارم ،داشته باشم .اما
آی�ا در این میان س�همی ه�م برای ایدهپ�ردازی و
نمیتوانم بیاورم .مشکالت دست و پا گیر
انگیزۀ ما را ندارند .من هر کس مش��ورت
گسترش کار بر اساس شرایط روز قائلید؟
بخواهد میگویم در این ش��رایط س��راغ
است و همین اواخر باالجبار تعدادی نیرو
بله .موارد زیادی پیش آمده که الزم بوده بخش��ی را به کار
تعدیل کردیم تا بتوانیم بر مشکالت غلبه
تولید نرو.
اضافه کنیم یا بخش دیگری را تقویت کنی��م و این کار را کردهایم.
کنیم.
فکر میکنید در س�الهای
کارآفرینی عشق و انگیزه میخواهد اما متاسفم که بگویم مدتی است
ش�ما یک�ی از مهمتری�ن
اخیر چه کاری بیشترین ضربه را
ش��رایط اقتصادی سخت شده .تا اینجای کار را خوب جلو آمدیم اما
به کارآفرینی زده است؟
صادرکنندگان بخش صنعت هستید.
االن  ۴ ،۳سالی است که مشکالت اقتصادی جلوی ادامۀ فعالیت را
در یک کالم سوء مدیریت .این را
چطور از ی�ک تولیدکنن�ده داخلی
گرفته اس��ت .آنچه االن داریم و ای��ن کارخانۀ بزرگی که میبینید،
کوچک ،تبدیل به یک صنعتگر بزرگ
در بخشهای مختلف میبینیم .متاسفانه
حاصل کارهایی آست که ما قبل از این سیاستها درست کردیم .اما
ثبات نداش��تن بازار ارز هم مزید بر علت
و صادرکننده موفق شدید؟
امروز محاس��به که میکنیم میبینیم بخش عمدهای از درآمد ما به
شده که آن هم از همین مدیریت اشتباه
کار طاقتفرسایی بود .ما با تالش
سبد بانکها میرود .یعنی چیزی برای ما نمیماند که سرمایهگذاری
و کوش��ش و رنج بسیار به اینجا رسیدیم
ناشی میشود .اگر به همین منوال پیش
کنی��م ب��رای افزایش تولی��د .افزایش بهره بانک��ی ،عدم هماهنگی
ک��ه در حال حاض��ر کارخانۀ کوش��ش
برود تعطیلی کارخانهها و رشد اختاپوسوار
دستگاههای مرتبط و عدم همکاری مناسب دارایی و تامین اجتماعی
رادیاتور  ۵۵۰۰۰متر زمین دارد۳۰۰۰۰ ،
کاالهای چینی در ب��ازار ایران ادامه پیدا
همه جلوی ما را گرفتهاند .اینها انگیزه را از تولیدکننده و کارآفرین
میکند و این یعنی بیکاری گسترده.
متر س��وله دارد ،حدود  ۵۰۰نفر پرسنل
میگیرد.
اگ�ر ش�ما اکن�ون مدی�ر
شامل مدیر ،کارگر و نیروی متخصص در
اقتصادی بودید و میخواس�تید
آن کار میکنند و به بیش از  ۳۳کش��ور
جه��ان هم صادرات کاال دارد .ش��روع فعالیت ما به کشورهای منطقۀ خودمان و همچنین شمال آفریقا این شرایط را عوض کنید چه میکردید؟
عنوان صادرکننده به حدود  ۱۰سال قبل و شرکت مانند لیبی ،مصر ،الجزایر ،عراق ،ساحل عاج ،نیجریه،
دولت باید رویهاش را عوض کند .ما بارها با
در نمایش��گاه اتومکانی��ای فرانکف��ورت در آلمان عربستان ،کویت و سوریه محصول مورد نیازشان را وزیران ،معاونان وزیر صحبت کردیم .این مشکالت
بازمیگردد .ما وقتی مطلع شدیم چنین نمایشگاهی از م��ا خریداری میکنند .طی س��الهای اخیر هم را گفتهای��م ،راهحل دادهایم .هم��ه حرفهای ما را
قرار است برگزار شود با هزینه خودمان غرفه گرفتیم مقص��د بخ��ش عمدهای از ص��ادرات ما روس��یه و تایید میکنند اما حرفش��ان این است که دست ما
و برای معرفی محصولمان کاتالوگ چاپ کردیم و جمهوریهای استقاللیافته شوروی سابق در شرق بس��ته است و کاری از دستمان ساخته نیست .من
همین حضور برای ما مش��تری خارجی به ارمغان اروپا و آس��یای میانه نظیر جمه��وری آذربایجان ،اگر مسئول بودم همین کاری که اینجا در کارخانۀ
آورد .شرکتهایی از کشورهای سودان ،عربستان و ترکمنستان ،قزاقستان ،قرقیزستان ،گرجستان و  ...خودم کردم آنجا هم میکردم .همین رش��دی که
نخستین مشتریان خارجی ما بودند .در این مسیر بوده است.
اینجا هس��ت را ایجاد میکردم .ش��ما نظ��م را در
را
پدر
راه
تان
ن
فرزندا
آیا
پونکی
آقای
کارخانه من ببینید ،درستی را ببینید ،امکاناتی که
متاسفانه دولت کمترین کمکی به ما نکرد .اینکه ما
برای صادرات مشتری جذب کردیم برای هیچکس ادامه دادند؟
برای کارگرانم فراهم ک��ردم را ببینید .من و امثال
نه .خودم به آنها گفتم در بخش تولید فعال من ثابت کردیم کارمان چطور اس��ت .معلوم است
مهم نبود در حالی که صادرکننده در همۀ کشورها
به عنوان پایه اقتصاد کش��ور ش��ناخته میشود .با نشوید .چون در حال حاضر در کشور هیچ ارادهای که که از کجا ش��روع کردیم و به کجا رسیدیم .من
من نوعی واقعاً آدم صنعتگری هستم و
بخشه��ای مختلف دول��ت مث��ل اداره دارایی که جهت حمایت از تولید نمیکنم و هر کس وارد این میگویم اگر ِ
صحبت کردیم گفتند به ما ارتباطی ندارد و حمایتی عرصه میشود بایستی تمام مشکالت و ناهماهنگی مورد توجه و تقدیر قرار گرفتهام ،اگر شما دیدید و
صورت نگرفت .این ناشی از عشق و عالقه خودمان بی��ن دس��تگاهها را تحمل کن��د تا برای کش��ور همه دیدند که توانستم  ۱۰شاهی را به  ۳۰شاهی
اشتغالآفرینی داشته باشد .این بسیار سخت است .تبدیل کنم ،کمکم کنید این را  ۳۰۰۰شاهی کنم،
بود که رفتیم و این کار را انجام دادیم.
اکنون بیش�تر ب�ه چه کش�ورهایی
از ط��رف دیگر با پرداخ��ت یارانه نقدی به خانوارها کمک کنید  ۹۰۰۰ش��اهی کن��م .آنوقت من هم
صادرات دارید؟
انگی��زه کار و تالش موثر از تعدادی از نیروهای کار نی��روی جدید میآورم ،اش��تغال ایج��اد میکنم و
اکنون که با شما صحبت میکنم ما به چند گرفته شده و زندگی خود را با دریافت همین مبلغ مش��کالت همه بخشها کمتر میش��ود .نه اینکه
کش��ور مه��م اروپایی از جمل��ه فرانس��ه ،ایتالیا و تنظیم کردهاند و این باعث شده خیلی تمایل به کار همین  ۳۰ش��اهی را هم با وضع قوانین مختلف از
انگلس��تان صادرات داری��م .از طرفی بس��یاری از نداشتهباشند.
من بگیرید.
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…تا کامروا شوی!

موفقترین رؤسای دنیا چه ساعتی از خواب بیدار میشوند؟
برای اینکه بفهمیم موفقترین آدمهای دنیا چطور زندگیش�ان را س�ر و سامان میدهند از ۷
مدیرعامل شرکتهای بزرگ مثل ای.او.ال و اریکسون درباره عادتهای شخصیشان پرسیدیم.
و نکته مهمی را متوجه شدیم :بیدار شدن در صبح خیلی زود یکی از رموز موفقیت است .ممکن
است این نتیجهگیری شما را به یاد نصیحتهای معلمان بیندازد ،اما باید گفت که وقتی برنامه
روزانه این مدیران عامل را با دقت بررسی کردیم متوجه یک روند تکراری شدیم .البته بعضی از
این عادات روزانه به خاطر موقعیت شغلی به شخص دیکته میشود ،اما اکثر آنها محصول یک
نوع نگاه خاص به زندگی و کار است .این افراد زندگی خیلی خیلی منظمی دارند .آنها چطور
روز خود رو سازمان میدهند؟ مهمترین چیزی که از عادات این  ۷نفر یاد میگیریم چیست؟

از این یکی متاسفانه هیچ گریزی نیست :زود بیدار شدن رمز موفقیت است ۶ .صبح خوب است
شوقوس در تختخواب نیستند .آنها سریع و
اما  ۵بهتر است .و این مدیر عاملهای موفق اهل ک 
بدون سروکله زدن با زنگ ساعت  -یا موبایل  -بیدار میشوند و یکی از آنها حتی میگوید« :زندگی
هیجانانگیزتر از آن است که بخواهم آن را به خواب بگذرانم».
متاسفانه مرز بین زندگی شخصی و کاری از بین رفته است .اوقات فراغت این افراد مثل وضعیت
کاریشان به طرزی دقیق سازماندهی شده است .هیچ کدام از آنها در روزهای تعطیل تا  ۱۰صبح
نمیخوابد :آنها همچنان زود بیدار میشوند و ورزش میکنند و همه این مدیرعامالن موفق از اینکه
گذاشتهاند کار ،آنها را تا خانه تعقیب کند خوشحال به نظر میرسند .حتی وقتگذرانی با بچهها هم
در زمان خاصی انجام میشود و ممکن است این را بیرحمانه قلمداد کنید اما باز هم خوب است که
این مدیران خود را به این کار مجبور کردهاند .اگر صبح شنبه را آنها به تفریح  -آن هم سازماندهی
شده  -میپردازند ،صبح یکشنبه صبح شروع کار است.
ذهن آنها آنقدر آماده اس��ت و طوری به زود از خواب بیدار ش��دن عادت کردهاند که از همان
لحظه اول  -البته پس از ورزش  -آماده کار هستند .آنها نیازی به حل جدول یا سودوکو ندارند
تا خواب از سرشان بپرد.
ل به حساب
آنها ش��اید رئیس شرکتهای بزرگ بینالمللی باشند ،اما بدون تردید بنده ایمی 
میآیند .اولین کاری که هر صبح میکنند خواندن و جواب دادن به ایمیلهاست و آخرین کاری
که شب انجام میدهند همین کار است .شما هم باید کاری کنید که ایمیلها بدون نیاز به دردسر
خاصی هر لحظه که اراده کنید در دسترس باشند .بهترین توصیه ما داشتن تبلت یا تلفن هوشمندی
است که همیشه همراه شماست و همیشه به اینترنت وصل است .اینطوری نیاز نیست برای هر بار
ایمیل خواندن پشت کامپیوتر بنشینید .برای یک مدیرعامل مدرن ایمیل مهمتر از موبایل است .شما
باید همیشه به لحاظ ایمیلی در دسترس باشید.

نگر
آینده
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و همه اینها اصال ساده نیست .ممکن است آرزوی داشتن شرکتی عظیم را در سر بپرورانید اما
بدانید بدون تغییر دادن عادات لذت بخش روزانه واقعا نمیتوانید چنین شرکتهایی را اداره کنید.
فراموش نکنید که شرکتهای عظیم رقابتی پایانناپذیر دارند و لحظهای نمیتوان آرام گرفت .حاال
ممکن است بگویید ثروتمند و مشهور شدن چه فایدهای دارد وقتی که مجبورید هر روز  ۵صبح از
خواب بیدار شوید و در طول روز به  ۱۰۰ایمیل پاسخ دهید؟ این سوال مهمی است .هر وقت به آن
جواب درستی دادید میتوانید با چشم باز دست به انتخاب بزنید.
حاال برای آنکه با عادات روزانه این مدیرعاملها بهتر آشنا شوید و زندگیشان را از نزدیک
لمس کنید این  ۷مصاحبه را بخوانید .ضرر نمیکنید!

تیم آرمسترانگ
مدیرعامل AOL

صبح شما کی و چطور شروع میشود؟

من عموما  ۵یا  ۵:۱۵بیدار میش��ویم .قبال همان
موقع شروع میکردم به ایمیل فرستادن .بعد متوجه
شدم که همه مثل من خیلی زود بیدار نمیشوند .پس
تا  ۷صبح صبر میکنم و بعد ایمیل میزنم .فهمیدهام
ک��ه وقتی قبل از ایمیل زدن  -یعنی قبل از س��اعت
 - ۷ورزش میکن��م ،چیز میخوانم و از محصوالتمان
اس��تفاده میکنم ،ایمیلهای دقیقتری میفرس��تم.
حدود س��اعت  ۷یا س��والی برایم پیش آمده یا نظری
تازه درباره بخش��ی از  AOLپیدا ک��ردهام و این را با
کارمندانم در می��ان میگذارم .من زی��اد اهل خواب
نیستم و هیچ وقت هم نبوده ام .زندگی هیجانانگیزتر
از آن است که بخواهم آن را به خواب بگذرانم .دوستانم
همیشه درباره بیشتر خوابیدن من را نصحیت میکنند
اما این در دی.ان.ای من نیست .من سه تا بچه دارم و
دختر وس��طیام  -نه ساله  -اینجور خوابیدن را از من
ارث برده .او هم صبح خیلی زود بیدار میش��ود ،قهوه
میخورد و درباره زندگیاش با من حرف میزند.
وقتی از خواب بیدار میش�وید ،س�ریع از تخت
بیرون میآیید یا این برایتان سخت است؟

سریع بیرون میآیم.

چه زمانی پشت میز کارتان مینشینید؟

همان موقع که خانه را ترک میکنم .من راننده دارم
و مسیر حدود یک ساعت طول میکشد .توی ماشین
بازدهی من خیلی باالست.
در طول روز هم ایمیل میزنید؟

اکثر ایمیلها را اول صبح ،توی ماشین و آخر شب
میزنم .در دفتر بیشتر سعی میکنم که گوش بدهم
و چیز یاد بگیرم.

آی�ا آدرس ایمیل مخفی هم دارید؟ برای کارهای
شخصیمثال.

نه .شما دارید؟

چه زمانی به خانه برمیگردید؟

چه زمانی به رختخواب میروید؟

حدود چند ساعت در شبانه روز میخوابید؟

سعی میکنم که به  ۶ساعت برسد .میتوانم کمتر

جمعه ش��ب ،شب س��ینما رفتن با خانواده است.
ش��نبهها روز ورزش با بچههاست .من تیم بسکتبال
کالس پنجم پسرم را شنبهها و یکشنبهها مربیگری
میکنم .این بهترین ساعات هفته است .شنبهشبها
شب بیرون رفتن با همسرم است ،و گاهی اوقات شام
خوردن با دوستان .یکشنبهها اول به کلیسا میرویم،
بعد بسکتبال و بعد حدود س��اعت  ۷شب کار را آغاز
میکنم ،تلفنها و ایمیل خواندنها این موقع ش��روع
میشود.
جین-آن گادیا
مدیرعامل Virgin Money

صبح شما کی و چطور شروع میشود؟

مواقعی که قرار نیست مسافرت بروم ،هر روز ۶:۲۰
دقیقه بیدار میشوم .بدون ساعت زنگدار! من همیشه
همین موقع روز بیدار میشوم حتی در روزهای تعطیل
آخر هفت��ه .اول ایمیل چک میکنم و به مهمترینها
ج��واب میدهم .اصال بدون ج��واب دادن به ایمیلها
نمیتوانم هیچ کاری بکنم! بعد به وبس��ایت خبری
بی.بی.س��ی انگلیسی سر میزنم و بعد توئیتر را چک
میکنم .صبحانه خوردن با خانواده قدم بعدی اس��ت
و با دخترم در راه مدرس��ه صحبت میکنم .کار بعد از
این ش��روع میشود .اینطوری میتوانم زندگی نرمالی
داشته باشم.
چه زمانی پشت میز کارتان مینشینید؟

ح��دود  ۸:۳۰صبح .و همهاش در حال ایمیل زدن
هستم .کارها با ایمیل پیش میرود .این قبال دیوانهام
میکرد اما دیگر با آن کنار آمدهام و متوجه شدهام که
ل واقعا کارها سریعتر پیش میرود .حاال
به کمک ایمی 
یک ایمیل ش��خصی هم دارم که عده اندکی از وجود
آن اطالع دارند و این باعث میشود بتوانم میان زندگی
خصوصی و کاریام فاصله بیندازم.
چه زمانی به خانه برمیگردید؟

س��عی میکنم که  ۷ش��ب خانه باش��م .اما اگر به
مس��افرت کاری رفته باشم بعضی اوقات تا حدود ۱۰
ش��ب کار میکنم تا بتوانم بعد از بازگشت ،بیشتر به
زندگیام برس��م .به هر حال سعی میکنم پشت میز
ایمی��ل جواب نده��م ،و همزمان ب��ه کار دیگری هم
بپردازم .مثال پیادهروی.
چه زمانی میخوابید؟

سعی میکنم  ۱۰:۳۰ش��ب در رختخواب باشم.
مثل خرس سنگین میخوابم .اصوال اگر در سفر نباشم
باید شبی  ۸ساعت بخوابم .به همین خاطر هیچ وقت
احساس خستگی نمیکنم .زندگی خیلی هیجانانگیز
اس��ت .همیشه صبح که چش��م باز میکنم سریع از
رختخ��واب بیرون میآیم .ت��وی رختخواب ایمیل
چک نمیکنم.

کارن بلکت
مدیر عامل MediaCom UK

چه ساعتی از خواب بیدار میشوید؟

س��ه روز در هفته  ۵:۴۵بیدار میشوم تا بتوانم در
گاراژ خانهام که آن را تبدیل به باش��گاه بدنس��ازیام
کردهام حدود  ۴۵دقیقه تمرین کنم .بقیه روزها موقعی
بیدار میش��وم که پس��رم وارد اتاق شود ،چیزی بین
 ۶:۳۰تا  .۷به هر حال س��نم باالتر رفته و نیاز دارم که
صبحها برای ورزش زودتر بیدار شوم.

وقتی از خواب بیدار میش�وید ،س�ریع از تخت
بیرون میآیید یا این برایتان سخت است؟

از جا میپرم!

چه زمانی ایمیل زدن را شروع میکنید؟

وقتی پسرم میپرد توی تخت ما ،من شروع میکنم
به چک کردن ایمیلها .همان موقع به ایمیلهای مهم
جواب میدهم .بقیه را عالمت میزنم که توی ماشین
جوابشان را بدهم.
چه زمانی پشت میزتان مینشینید؟

هش��ت و نیم تا نه .بستگی دارد به اینکه نیاز است
بچه را به مهد کودک برس��انیم یا اینکه نه ،پرستارش
خانه باشد.

آنها شاید رئیس
شرکتهای بزرگ
بینالمللیباشند،
اما بدون تردید
ل به
بند ه ایمی 
حسابمیآیند.
اولین کاری
که هر صبح
میکنندخواندن
و جواب دادن
بهایمیلهاست
و آخرین کاری
که شب انجام
میدهند همین کار
است

تم�ام روز مش�غول ایمیل زدن هس�تید یا فقط
ساعات خاصی را به این کار اختصاص میدهید؟

م��ن روزی حدود  ۵۰۰ایمیل دریافت میکنم ،در
طول روز ایمیل میزنم.

آی�ا آدرس ایمیل مخفی هم دارید؟ برای کارهای
شخصیمثال.

نه .هر کس که بخواهد میتواند به من دسترس��ی
داشته باشد.
چه زمانی به خانه برمیگردید؟

سعی میکنم که  ۶:۳۰خانه باشم و تا با پسرم قبل
از خواب��ش وقت بگذرانم و برایش داس��تان بخوانم .او
حدود  ۷:۳۰به رختخواب میرود و همکارانم میدانند
که من حدود هشت ش��ب ،بعد از خوابیدن پسرم در
دسترسم.
چه زمانی خودتان به رختخواب میروید؟

یازده و نیم.

چقدرمیخوابید؟
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اکثر ش��بها حدود  .۱۱اگر در ش��هر غذا بخوریم
کمی دیرتر.

آخر هفتهها را چطور میگذرانید؟

نگر
آینده

ح��دود  ۷از دفتر بیرون میآیم و هش��ت به خانه
میرس��م .در خانه س��عی میکنم ب��رای دو دخترم
کتابی بخوانم .اما آنها زورش��ان از من بیشتر است و
مجبور میشوم دو یا سه کتاب برایشان بخوانم .بعد با
همسرم شام میخورم .او غذادوست و آشپزی معرکه
است و غذاهایش با بهترین رس��تورانهای نیویورک
برابری میکند .بعد از شام هم با پسر  ۱۱سالهام بازی
میکنیم.

بخوابم اما برای سالمتیام خوب نیست.

روزهای تعطیل را چگونه میگذرانید؟

عاشق آخر هفتهها هستم .سعی میکنم در این دو
روز تعطیل قبل از آنکه بقیه بیدار ش��وند بیرون بدوم.
بعد بچهها را بیرون میبرم .ش��نب ه ش��بها عموما با
دوستانمان شام میخوریم و بعد یکشنبهها تا حدود
ساعت  ۴بعد از ظهر موقع بودن با خانواده است .بعدش
موس��یقیای آرام میگذارم و شروع میکنم به آماده
شدن برای هفته آینده .تکالیف بچهها ،لباسهایشان
و باقی چیزها .بعد که همه چیز ردیف شد ،چای گرمی
مینوشم و همه جلوی تلویزیون ولو میشویم!
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ش��ش تا  ۷س��اعت .من مادر یک پسر سه سالهام
و میدانی��د ک��ه بچهه��ا در این برای م��ادران خواب
نمیگذارند!
آخر هفتههایتان را چگونه میگذرانید؟

آخر هفتهها هم به پسرم اختصاص دارد .وقتی که
خواب است کمی کار میکنم.

اینجاست که ما زیاد روز تعطیل نداریم ،یا در مسافرتم
یا با مشتریها جلسه داریم.

حدود  .۸البته همیش��ه با موبایل بلکبری خودم
آنالینم و یعنی همیشه در حال کارم.

هلناموریسی
مدیرعامل Newton investment

حدود  ۶بعداز ظهر .در خانه حدود  ۷:۳۰شب کنار
هم ش��ام میخوریم .بعد از ش��ام دوباره ایمیل جواب
میدهم .سعی میکنم ساعت  ۱۰به رختخواب بروم
تا شاید  ۱۱بخوابم ،اما همیشه بچهای هست که بیدار
مانده باشد.

هانس وستبرگ
مدیرعامل Ericsson

آخر هفته را چطور میگذرانید؟

صبحها چه ساعتی بیدار میشوید؟

 5ی��ا کمی زودتر .س��ریع از جایم میپرم و طبقه
پایین میروم و ایمیل چک میکنم و جواب میدهم،
هم با کامپیوتر و هم با موبایلم .ساعت  ۶:۳۰بچهها کم
کم از خواب بیدار میشوند.

صبحها کی از خواب بیدار میشوید؟

چه زمانی فرستادن ایمیل را شروع میکنید؟

هیچ روزی به روز دیگر ش��بیه نیس��ت ،اما عموما
ایمیل فرس��تادن تقریبا اولین کار هر روز صبح است.
ش��رکت ما هیچ وقت نمیخوابد :ما در  ۱۸۰کش��ور
جهان کسب و کار داریم و به همین خاطر شب و روز
واقعی نداریم.

ویتوریو کوالئو
مدیرعامل Vodafone

پنج تا ش��ش س��اعت .من  ۹تا بچ��ه دارم و کاری
سنگین ،و بیش��تر از این نمیشود خوابید .به همین
خاطر همیش��ه حس میکنم که ک��م خوابیدهام .به
همین خاطر میخواهم در سال  ۲۰۱۳مسئولیتهایم
را کاهش بدهم .البت��ه بچهها عموما مهمترین عامل
کمخوابی والدین هستند.

من  ۶صب��ح از خواب بیدار میش��وم ،حدود ۴۰
چه ساعتی پشت میز مینشینید؟
پس اول ایمیل میزنید.
دقیقه نرمش میکنم و بعد کار ش��روع میش��ود ،در
نه اول نرمش میکنم یا میدوم .بخصوص مواقعی
تمام طول روز یا ایمیل جواب میدهم یا در
که در سفرم.
جلسه هس��تم .تا  ۱۰:۴۵شب کار میکنم،
نشینید؟
ی
م
میز
پشت
چه زمانی
پیر نشوید یا استعفا دهید
البته قبلش به مدت کوتاهی با خانواده شام
روز.
آن
وضعیت
به
دارد
بستگی
هم
این
مقاله جنجالی فارنپالسی :رئیستا باالی هفتاد سال است؟
میخورم .ح��دود  ۱۱:۳۰ب��ه رختخواب
هستم.
دفتر
در
۸
ساعت
از
قبل
عموما
اما
به او اطمینان نکنید
میروم .در تعطیالت آخر هفته  ۴س��اعت
زنید؟
ی
م
ایمیل
خاصی
ساعات
در
رهبران و روس�ایی که سن باالیی دارند و در عین حال پس از سالها
ورزش میکن��م ،بعد با زن و بچههایم وقت
در ط��ول روز ایمیله��ا را میخوانم اما
حضور در راس قدرت تا حدی اجتماعستیز شدهاند ،احتماال رفتارهای
میگذران��م و بعد ب��رای هفته بع��د آماده
جواب
بیش��تر صبحه��ا و غروبه��ا ایمیل
دلبخواهی و توجیهناپذیرتری خواهند داشت .چنین روسایی معموال در
میشوم.
میدهم.
محاصره خانواده و کارمندانی هستند که برای تداوم تغذیهشان از منابع

آی�ا آدرس ایمیل مخفی ه�م دارید؟ برای
کارهای شخصی تر.

نه .آدرس ایمیل من را همه دارند و همه
ایمیلها را خودم میخوانم.
چه زمانی به خانه برمیگردید؟

این هم بستگی به وضعیت روزانه شرکت
دارد .اگر به مس��افرت نرفته باش��م س��عی
میکنم زود به خانه ب��روم و با بچهها وقت
بگذرانم .شب میتوانم دوباره کار کنم.
چه زمانی میخوابید؟

کمی دیر به رختخواب میروم.

شبها چقدر میخوابید؟

متفاوت است اما به قدر کفایت میخوابم.
خیلی به خواب نیاز ندارم.

نگر
آینده
شماره نوزدهم  /ارديبهشت1392
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غروب ش��نبه همه جمع میش��ویم و فیلم تماشا
میکنیم .صبح یکشنبه بچهها تکالیفشان را انجام
میدهن��د ،من هم همین طور .غروب یکش��نبه هم
کیف مدرسه بچهها را برای هفته آینده آماده میکنم.
سازماندهی امور این تعداد بچه کمی سخت است.

روزی چقدر میخوابید؟

زمان مشخصی ندارد ،اما اصوال زود بیدار میشوم.

روسایی که سن
باالیی دارند و
درعین حال تا
حدیاجتماعستیز
شدهاند،احتماال
رفتارهای
دلبخواهی و
توجیهناپذیری
خواهند داشت.
چنینروسایی
معموال در
محاصرهخانواده
و کارمندانی
هستند که برای
تداوم تغذیهشان از
منابع پول و قدرت
به آنها وابستهاند

چه زمانی به خانه برمیگردید؟

پ�ول و قدرت به آنها وابس�تهاند و به همین جهت با رفتارهای ناهنجار

و نامناس�ب آنها برخورد نکرده و حتی این رفتارها را از دیگران پنهان

میکنند .باال رفتن سن از سه جهت بر فرد تاثیر میگذارد:

یکم :آسیبپذیری او را در برابر بیماریها افزایش میدهد ،تا حدی

باعث تغییر ش�خصیت او میش�و د و قابلیتهای شناختی او را کاهش
میدهد.

دوم :کهولت سن میتواند تاثیر زیادی روی شخصیت افراد هم بگذارد.

برخی از افراد در سنین باال به کاریکاتوری از خودشان تبدیل میشوند و

تمایالت و الگوهای اخالقیشان دچار حالتی رادیکالیزه میشود.

س�وم :کهولت باعث افول قابلیتهای شناختی آقای مدیر میشود.

کهولت سن باعث تضعیف حافظه و حتی کمهوشی میشود .قابلیتهای

شناختی انسان را میتوان به دو دسته تقسیم کرد :اولی هوش متبلور

اس�ت که برای انجام کارهای روزمره ما کاربرد دارد .این هوش در طول

دوران زندگی انس�ان افزایش مییابد و در دهه ش�صت سالگی در اوج

وقتی از خواب بیدار میش�وید ،س�ریع از
تخت بیرون میآیید یا این برایتان س�خت
است؟

سنین باالتر شدت میگیرد .این وضعیت هوشی بدون شک تاثیر زیادی

آخر هفتهها را چطور میگذرانید؟

وضعیت ،قرار دادن محدودیتهای زمانی برای ریاست افرادی است که

سریع از جا میپرم.

روزه��ای تعطی��ل را با خانواده س��پری
میکن��م و البت��ه ورزش میکنم .مس��ئله

است .دومی هوش سیال است که به قابلیت ما برای حل مشکالت جدید

مربوط اس�ت و افولش از سن بیست سالگی به بعد شروع میشود و در
بر تصمیمگیریهای رهبران و روسا در سنین باال میگذارد؛ راه حل این
کنار زدنشان اصال کار آسانی نیست.

هدر رباتز
مدیر اتحادیه فوتبال انگلیس

چه زمانی از خواب بیدار میشوید؟

حدود  ۶از رختخواب بیرون میآیم اما
کمی قبل از آن بیدار ش��دهام .من همیشه
سحرخیز بودهام .عاشق آن احساس آرامشی
هستم که اول صبح وجود دارد.

چه زمانی ش�روع میکنید ب�ه ایمیل
زدن؟

حدود  .۸البته گاهی هم زودتر.

و قبل از ایمیل؟

چای و بیس��کویت خوردن .غذا دادن به
حیوانات.
در ساعات خاصی ایمیل میزنید؟

در تمام طول روز .شرکای تجاری ما در
ایاالت متحده هستند و به خاطر این اختالف
زمانی در تمام روز ایمیل چک میکنم.

آیا آدرس ایمیل مخفی هم دارید؟ برای
کارهای شخصی تر.

اگر داشتم هم نمیگفتم!

پیشرفت مهمتر از بقاست

ده راه برای تشخیص مدیران کارآمد از مديران ناكارآمد
یکی از مسئولیتهای اساسی مدیر سازمان پدید آوردن مدیران بیشتر و بهتر است .به حرف جان ماکسول ایمان دارم که «:هیچ موفقیتی بدون وارث و جانشین
نیست ».اینکه افرادی مقام ریاست را در اختیار گرفتهاند ،همیشه به این معنی نیست که آنها باید در این جایگاه قرار داشته باشند .گرفتاریی که اکثر سازمانها
دچارش هستند ،مسئل ه انتخاب یک مدیر خوب است .به نظر میرسد که بسیاری از سازمانها نمیتوانند مدیر خوب را از مدیر بد تشخیص دهند .مجموعهای از
آزمونهای رواشناختی ،نمایهها ،سنجشها ،و ارزیابیها وجود دارد که بینشهایی جهت توانایی مدیریتی یا فقدان آن ارائه میدهد .اما اگر واقعا میخواهید توان
مدیریتی کسی را مشخص کنید ،مسئولیتی را به او محول کنید و عملکردش را زیر نظر بگیرید .مدیران نتایج کار خود را ارائه میدهند .همیشه نتیجهها خوب
نیستند ،به ویژه در مورد مدیران بیتجربه ،اما مدیران مجرب راهی برای انجام کار پیدا میکنند .اما مدیر بد چه مدیری است؟
 .1آنکه دنبال بقاست روزی میمیرد

بهترین مدیران درمییابند که چگونه آینده را پیش ببرند .مدیران راضی از وضعیت
موجود ،یا آنها که در نظر دارند بیشتر نگران بقاء باشند تا رشد ،در دراز مدت عملکرد
خوب��ی نخواهند داش��ت .بهترین مدیران بر تغییر مدیری و ن��وآوری تمرکز دارند تا
سازمانش��ان را نو ،پویا و رو به رش��د نگه دارند .مدیران رده پایین که یک کسب وکار
ایستا به راه میاندازند خود را محکوم به شکست میسازند.
 .2دنبال افراد دارای بینش باشید

 .6بداند که فقط راه درست را او نمیداند

مدیران برجسته در راه و روش خود پویا و انعطاف پذیرند .سبک و سیاق مدیری
که فقط روش خود را درست بداند و نسبت به دیدگاه دیگران بیاعتنا باشد در جهان
امروز ناکارآمد است و به گسست فرهنگی و در نهایت ،شکلگیری سازمانی غیر مولد
های
میانجامد .تنها آن دسته از مدیرانی که میتوانند به سرعت تشخیص دهند و روش
این گفت ه قدیمی
خود را با شرایط موجود سازگار کنند ،در درازمدت موفق خواهند بود .همکاری در یک
را هرگز فراموش
مجموعه با دیکته کردن یک نظر به همه افراد فرق دارد.
 .7توجه کردن به مشتری را فراموش نکند

مدیرانی که ژرفبینی ندارند شکست خواهند خورد .مدیران فاقد بینش نمیتوانند
الهام بخش و انگیزه دهنده به تیم باشند و یا ارزشی پایدار ایجاد کنند .بینش ضعیف،
نگاه متمرکز بر یک موضوع ،دید بیثبات و یا غیرواقعی سبب ناکامی مدیران خواهد
شد .کار مدیر همراستا کردن سازمان با بینشی روشن و دستیافتنی است .هنگامی
که افراد فاقد بینش ،راهبری گروهی نابینا را بدست گیرند ،موفقیت نمیتواند اتفاق
بیفتد.

اگر شما هوای مشتریانتان را نداشته باشید ،کس دیگری با کمال میل این کار را
انجام خواهد داد .مدیران موفق بر تجربه مصرفکننده تمرکز میکنند ،که در عوض
به رضایت و وفاداری آنها میانجامد .بهترین مدیران راههایی پیدا میکنند که به طور
مستمر با مصرفکنندگان در ارتباط باشند .اگر بیتوجهی یا بدرفتاری کنید به طور
قطع شمارش معکوس روزهای مدیریتی شما آغاز خواهد شد.

هیچ چیز بس��ان فقدان عملکرد ،نشاندهنده مدیری ضعیف نیست .هیچ فردی
کامل نیست ،اما مدیرانی که مدام شکست میخورند مدیر نیستند .عملکرد گذشته
همواره شاخصی قطعی برای رویدادهای آینده نیست ،اما سابق ه درازمدت موفقیت افراد
نباید ساده گرفته شود .کسانی که مدام در نقش مدیریتی موفقیت را تجربه کردهاند
نسبت به کسانی که فاقد چنین تجربهای هستند شانس بیشتری برای کامیابی دارند.
مهم است به خاطر داشته باشید مدیران ناآزموده هزین ه ریسک بسیار باالیی با خود
میآورند.

مدیرانی که به طور کامل به حمایت از افراد تحت مدیریتش��ان متعهد نیستند
شکس��ت خواهند خورد .بهترینها از تیمشان پش��تیبانی میکنند ،به آنها کمک
میکنند ،راهنماییش��ان میکنند و نکتهها را به آنان گوش��زد میکنند ،و درکل به
تیمشان اهمیت میدهند .مدیری که مشغول کار تیمش نیست تیمی ندارد ،یا حداقل
تیم موثری ندارد .این گفت ه قدیمی را هرگز فراموش نکنید که :برای مردم مهم نیست
بدانند که چقدر میدانید ،تا وقتی که ندانستهاند به آنها چقدر اهمیت میدهید .این
گفتهای است که باید آویزه گوش مدیران باشد.

مدیران قابل ،با تیزبینی ،نسبت به نادانستههای خود آگاهند .آنها نیاز ندارند تا
هوش��مندترین فرد موجود باشند .اما میل بسیار زیادی به یادگیری از دیگران دارند.
مدیرانی که رشد نمیکنند ،نمیتوانند راهنمای شرکتی بالنده باشند .یکی از نمادهای
مدیران بزرگ ،کنجکاوی سیریناپذیر آنهاست .اگر یک مدیر در مورد تمام جنبههای
سازمانش به شدت کنجکاو نیست ،مشکالت بزرگی در افق آن سازمان وجود دارد.

یک مدیر خوب بس��یار بس��یار مراقب باید باشد که چه کس��ی را از در مقابل راه
میدهد .خصلتهای نیروها و طرز برخورد و اخالق کاریشان همهگیر و قابل گسترش
است .این موضوع میتواند مثبت یا منفی باشد؛ انتخاب با شماست .این گفت ه قدیمی
که میگوید" :مهارت موجب ایجاد مهارت میش��ود" راست است ،نباید دستکمش
گرفت .یک نیروی فاسد میتواند فسادش را به تمام مجموعه تسری بخشد.

یک مدیر با مهارتهای ارتباط و گفتگوی ضعیف نشانم دهید و من هم نشانتان
خواه��م داد که حضور چنی��ن فردی در مقام خود دوام کم��ی خواهد آورد .مدیران
بزرگ میتوانند به طور مؤثر با رسانهها ،حوزهها ،و محیطها ارتباط برقرار کنند .آنان
شنوندگانی فعال و متفکرینی انعطاف پذیرند ،و میدانند چه زمانی ارتباط برقرار کنند،
به ارتباط پایان دهند یا ارتباط را قطع کنند .پس مدیری که گوشهگیر و منزوی باشد
مدیر نیست.

مدیریت بدون اراده ،سخره گرفتن مدیریت است .منظور تکبر و الف زدن نیست،
بلکه ارده واقعی است .کمی گستاخی الزم است تا از معمولی بودن در بیایید ،وضع
موجود را به چالش بکشید ،دنبال فرصتهای تازه بگردید و تصمیمات دشوار بگیرید.
بس��یاری اوقات کارمندان از گس��تاخی و جدیت مدیران ناراضیاند اما بخشی از این
ناراضی بودن طبیعی است و یک مدیر نباید برای راضی کردن کارمندان فاقد روحیه
بلند و متعالی باشد.

 .3مدیر باید مهارتش را نشان دهد یا سکوت کند

 .4از عالمههای دهر دوری بجویید

 .9نیروشناسی را دستکم نگیرد

 .10کمی گستاخی چاشنی الزم است

نگر
آینده

 .5روابط عمومی یک مدیر سرمایه اوست

 .8به تیمش توجه کند و آنها را دریابد

نکنید:برای
مردم مهم نیست
بدانند که چقدر
میدانید ،تا وقتی
که ندانستهاند به
آنها چقدر اهمیت
میدهید .این
گفتهای است که
باید آویز ه گوش
مدیران باشد
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اینفوگرافی

راهنمای مدیران

51
 18درصد از راه صنعت خوراکی و آشامیدنی
میلیاردر جدید در سال 2013

نقشهمیلیاردرها

جهان هموار و یکدس�ت نیست ،ناهمگون است و پس�تی و بلندی دارد .به ویژه وقتی از جایگاه 0/0000002
مردم که همانا میلیاردرها هس�تند به پایین نگاه کنیم .در این نقش�ه اندازه کش�ورها را طبق تراکم ثروت
میلیاردرها تنظیم کردهایم .در حالی که مرکز ثقل ارزش اقتصادی به تدریج و پیوسته نقل مکان کرده طی
سال گذش�ته تعداد میلیاردرهای آسیایی و شرقی از تعداد همتایان اروپاییشان بیشتر شده است .نقشه
پیشرو نشان میدهد بازارهای نوظهور برای رسیدن به بازارهای امریکا چقدر باید پیش بروند .برخی کشورها
از جمله مکزیک و اسپانیا ،نسبت به جایگاه اقتصادیشان ،به خوبی رقابت میکنند .برای اینکه آنها منزلگاه
داراییهای بسیار هنگفتی هستند .مکزیک وطن کارلوس اسلیم هال ،ثروتمندترین فرد جهان است .اسپانیا
میهن امانسیو اورتگا ،چهارمین فرد ثروتمند جهان و بنیانگذار شرکت ایندیتکس است.

ارزش خالص کل به میلیارد دالر

67
 12درصد از راه سرمایهگذاریهای مختلف
میلیاردر جدید در سال 2013

103

امریکا

کانادا
 92/05میلیارد دالر

نفر در سرمایهگذاریها

62

نفر در صنعت مد و خردهفروشی

31

نفر در سرمایهگذاریها

30

نفر در صنایع فلزات و معادن

26

نفر در بخش انرژی

26

نفر در صنایع خوراکی و آشامیدنی

امریکا
 1872/5میلیارد دالر

55

نفر در فنآوری

50

نفر در صنعت مد و خرده فروشی

49

نفر در صنایع خوراکی و آشامیدنی

14
 21درصد از راه سرمایهگذاریهای مختلف
میلیاردر جدید در سال 2013

مکزیک
 148/5میلیارد دالر
بلیز  1میلیارد دالر
سنت کیتس و نویس  1/5میلیارد دالر

ونزوئال  9/8میلیارد دالر

کلمبیا  34/5میلیارد دالر
پرو  23/3میلیارد دالر

نگر
آینده

44

36

برزیل
 189/3میلیارد دالر

نفر در رسانه
شیلی  61/35میلیارد دالر
آرژانتین  11/1میلیارد دالر

نفر در سرمایهگذاریهای متنوع

9

نفر در امور مالی

8

نفر در صنایع فلزات و معادن

7
6

نفر در صنایع خوراکی و آشامیدنی

نفر در بنگاههای معامالت امالک

قاره اروپا
 1/55تریلیون دالر

اروپا
فنالند  3/1میلیارد دالر

آسیا و اقیانوسیه
 1/16تریلیون دالر
نروژ  17/1میلیارد دالر

سوئد

انگلستان

هلند  21/25میلیارد دالر
لهستان  9/8میلیارد دالر
جمهوری چک  14/9میلیارد دالر
اتریش  26/5میلیارد دالر
اوکراین  32/1میلیارد دالر
گرجستان  5/3میلیارد دالر

ایرلند  21/9میلیارد دالر

 296/25میلیارد دالر
رومانی
 1/1میلیارد دالر

فرانسه

 142/85میلیارد دالر

103
86

ایتالیا

 99/95میلیارددالر
پرتغال  8/55میلیارد دالر

78
 29درصد از راه معامالت امالک
 71نفر در معامالت امالک

آسیا و اقیانوسیه

میلیاردر جدید در سال 2013

آفریقا و خاورمیانه
ترکیه  74/2میلیارد دالر

2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012

 112/9میلیارددالر

اسپانیا

386
315
366
310

موناکو
 4/45میلیارد دالر

گرنزی  1/5میلیارد دالر
بلژیک  5/8میلیارد دالر

کره شمالی  56/35میلیارد دالر

ژاپن  68/4میلیارد دالر

52

نفر در سرمایهگذاریهای متنوع

هنگکنگ
 193/1میلیارد دالر

قبرس  13/65میلیارد دالر

لبنان  14میلیارد دالر

مراکش  6/5میلیارد دالر

مصر  18/55میلیارد دالر
کویت  6/15میلیارد دالر

41

نفر در تولیدات

امارات
9/75
میلیارد دالر

نیجریه  20/8میلیارد دالر
آنگوال  2میلیارد دالر
سوازیلند  3/1میلیارد دالر

سنگاپور 31/6میلیارددالر

29

چین
 262/96میلیارد دالر

هند
 193/6میلیارد دالر
ویتنام 1/5میلیارددالر
تایلند
 38/6میلیارد دالر
مالزی 48/75میلیارد دالر

اندونزی 55/25میلیارد دالر
استرالیا 73/1میلیارددالر

نفر در فنآوری

نپال 1میلیارد دالر

زالند نو 9/15میلیارد دالر
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نفر در صنعت مد و خردهفروشی

قزاقستان  9/2میلیارد دالر
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افریقای جنوبی  22میلیارد دالر

تایوان 72/8میلیارد دالر
فیلیپین39/85میلیارددالر

عربستان سعودی  55/55میلیارد دالر

571
515

یونان  8/6میلیارد دالر

شمار کل
میلیاردرها

 121/1میلیارددالر
آلمان

سویس  50/3میلیارد دالر

افریقا و خاورمیانه
 279میلیارد دالر

دانمارک  18/5میلیارد دالر

 88/3میلیارد دالر

روسیه  427/1میلیارد دالر

قاره امریکا
 2/44تریلیون دالر

73

سالمت

راهنمای مدیران

به آینده نگاه کنید

سه نکتهای که مدیران به آن فکر میکنند اما
دربارهاش حرفی نمیزنند
بس�یاری از مدیران مانند مدیر عمل نمیکنند .آنان به جای داشتن شهامت
الزم ،انعطافپذیری و عزم برای احیا کردن مداوم و نوس�ازی ،خود را بیشتر
در عناوین و توصیف شغلشان تعریف میکنند ،حال آنکه همزمان ،به بهترین
وجه ،خواس�تار منافع و سعادت تیمشان هس�تند .نباید فراموش کنید که
رهبری س�ازمان مس�ابق ه دو استقامت است ،نه س�رعت؛ و رهبران باید در
چیزهای که در تواناییش�ان برای رهبری مفیدتر و اثر بخشتر موثر اس�ت
متمرکز بمانند .آنان که تنها به نتیجههای کوتاه ِ
مدت آنی توجه دارند کسانی
هستند که توجه خود را نسبت به نتایج بلندمدت و فرصتهای پایدارتر از
دست میدهند .رهبری نیازمند زاوی ه دید بسیار باز نسبت به آینده است.
یک :تمام پاسخها در دست من نیست.

اینکهمدیران
چگونه در دوران
بیثباتیرهبری
کنند چیزی است
که آیندهشان
را میسازد یا
متالشیمیکند.
بیثباتی از
مقتضیاترهبری
در بازار غیر قابل
اطمینانقرن
بیستویکم است و
امروز امری عادی
است که رهبران
نگران آینده باشند

نگر
آینده
شماره نوزدهم  /ارديبهشت1392

74

نگران نباشید که همهچیز را نمیدانید .حقیقت این است که هرگز در ابتدا همه
مدیران همه پاسخها را در دست نداشتند .رهبران باید انتقاد پذیرتر باشند و قبول کنند
وقتی از رهبری سازمان صحبت میکنیم درباره باهوشترین فرد در اتاق نمیگوییم،
بلک��ه در مورد موجودی صحبت میکنیم که کاردان ،اه��ل همکاری ،و قادر به حل
مشکالت باشد .مسئل ه رهبری سازمان ،اعتماد کافی به خود برای بدست آوردن اعتماد
دیگران اس��ت .با اعتراف به اینکه گاهی چی��زی را نمیدانید .اما آنچه واقعا میدانید
چگونگی ساخت مناسبات مورد نیاز و قدرت تخصص فردی هر یک از افراد گروه برای
حل مشکالت به طور دسته جمعی ،مدیریت امور پیش بینی نشده ،و تخصیص منابع
صحیح برای هر کار یا پروژه است .رهبران حقیقی ممکن است همه چیز را ندانند ،اما
به اندازه کافی محکم هستند که اقتدار خود را با دیگران سهیم شوند.
دو :دربارهی آینده مردد هستم.

از اینکه بگویید ش��رایط بیثبات مرا کالفه کرده بپرهیزی��د .مدیریت در دوران
بیثباتی اجتنابناپذیر است .اینکه مدیران چگونه در دوران بیثباتی رهبری کنند
چیزی اس��ت که آیندهشان را میس��ازد یا متالشی میکند .بیثباتی از مقتضیات
رهبری در بازار غیر قابل اطمینان قرن بیس��تویکم است و امروز امری عادی است
که رهبران نگران آینده باش��ند .رهبران هر روز برای گرفتن تصمیمات دش��وار به
چالش کش��یده میشوند ،بدون کنترل و بازگشت سرمایهای که آنها میتوانستند
در گذش��ته چشم انتظارش باشند .شغل آنها بیشتر شبیه به راه رفتن بر لبه تیغ
اس��ت و این بدان معناست که باید طرح و نقشه ثانویه داشته باشند .جای شگفتی
بوکار کوچک خود گام برمیدارند با امید
نیست که بسیاری از رهبران به سوی کس 
به اینکه امنیت و ثبات مورد نیاز خود و خانوادهش��ان را تأمین کند .دوران بیثباتی
به منزله آزمون انعطافپذیری ،اراده و شخصیت است .برای مثال ،طاقت روانی ما را
به عنوان رهبر و ظرفیت رشدمان و پذیرش راههای غیر مرسوم برای انجام کارها را
مورد سنجش قرار میدهد.
سه :نسل جوان را به سختی درک میکنم.

ممکن اس��ت رهبران از کار با نس��ل جوان احساس دلسردی کنند .ممکن است
راهنمایی کردن شخصی از یک نسل دیگر برایشان چالشبرانگیز باشد و حتی جلب
اعتماد آنها برایشان سختتر باشد .رهبران باید یاد بگیرند انعطافپذیرتر ،سازگارتر و
شکیباتر از آن باشند که تاکنون بودهاند .آنها باید کارآفرینی کنند و آگاهی اجتماعی
بیش��تری درباره نسل جدید داشته باشند .اما شاید الزم باشد بدانید که نسل جدید
چه میخواهد:
 به ما میدان دهید؛ استعداد ما را زیر منگنه کنترل نگذارید.ما را حمایت کنید؛ الگوی ما باشید. بگذارید نشان تجاری خود را مدریت کنیم؛ ما را محدود نکنید. به ما اعتماد کنید؛ نیات ما را زیر سوال نبرید. -با ما رقابت کنید ،ما را به حاشیه نرانید.

رابطه موز و نوسانات بازار
در شرایط سخت اقتصادی و استرس
چه بخوریم؟

ش�ما یک مدیر بازرگانی هس�تید و خصوصا در شرایط بحران اقتصادی ،شاید
خیلی راحت نمیتوانید از استرس بگریزید .حاال که استرس بخشی از زندگی
شماست حداقل میتوانید با تغذیه مناسب بخشی از اثرات منفی این استرس
م�داوم را بکاهید .تحقیقات نش�ان میدهد که اس�ترس خطر ب�روز عفونت،
مشکالت قلبی ،سکته ،حمله قلبی ،دیابت ،دردهای مزمن ،سندرم روده بیقرار،
ناباروری و اختالالت هورمونی را بیشتر میکند .تیان زو -محقق و استاد دانشگاه
یل -هم کشف کرده که استرس ناشی از فشارهای عاطفی ممکن است به رشد
تومورها کمک کند و خطر س�رطان را در بدن انسان باال ببرد .اما چنانکه گفته
شد خصوصا در نابسامانیهای اقتصادی کنونی خیلی بعید است که قادر به حذف
ی باشید پس برای اینکه کمی به بدن و ذهنتان آرامش
عوامل استرسزا از زندگ 
بدهید از این مواد غذایی استفاده کنید:

موز :سرش��ار از پتاس��یم است .تحقیقات نش��ان میدهد کمبود پتاسیم باعث افزایش
آسیبپذیری بدن انسان در برابر استرس میشود.
ش�یر نارگیل :بهترین مایع آبرسان به بدن است .سرشار از مواد معدنی مفید است و
سلولهای بدن را سالم نگه میدارد.
آووکادو :وقتی دچار اس��ترس میش��وید ،بدنتان از برخی مواد معدنی تهی میشود.
خوردن آووکادو میتواند دقیقا همان مواد معدنی را دوباره به بدنتان بازگرداند.
میوههای گوشتدار ،دانهدانه و بیهسته :توتفرنگی ،تمشک و تمشک سیاه منابع
سرشار آنتیاکسیدان هستند .آنتیاکس��یدانها جلوی آسیبرسانی استرس به بدن را
میگیرند و ویتامین س��ی موجود در آنها هم به تقویت سیستم ایمنی بدن شما کمک
میکند.
بادام :اسیدهای چرب ضروری و منیزیم دارد و برای غدد فوقکلیه خوب است .این غدد
در واکنش بدن ش��ما نسبت به استرس تاثیر میگذارند .بادام در عین حال باعث بهبود
حال و هوا و مود انسان میشود.
مواد غذایی سبز :آرامشبخشاند و سرشار از مواد معدنی و ویتامینهای مورد نیاز بدن.
حتما از کلم ،اسفناج ،خیار ،کرفس ،بروکلی ،مارچوبه و باکچوی (کلمبرگ چینی) در
برنامه غذاییتان استفاده کنید.
دانه آفتابگردان :سرشار از ویتامینهای  Bاست و باعث آرامش سیستم عصبی و گوارش
میشود .در عین حال به تعادل هورمونها هم کمک میکند.
شکالت تلخ :هرچه تلختر باشد بهتر است .داشتن  ۷۰تا  ۸۰درصد کاکائو خیلی خوب
است .شکالت تلخ منیزیم و آنتیاکسیدان دارد و در عین حال با افزایش سطح سروتونین
در بدن ،باعث سرحالی میشود.
چایهای گیاهی :آنتیاکس��یدان دارند .چای رازیانه به تعادل هورمونهای بدن کمک
میکند .چای گزنه هم سرش��ار از منیزیم است ،باعث افزایش سطح سروتونین در بدن
میشود و اسیدهای ناشی از استرس را خنثی میکند.
اگر هم اس��ترس به شما وارد شده و حال خوبی ندارید ،حداقلاز خوردن و نوشیدن
این مواد غذایی در زمان اس��ترسهای مدیریت��ی و اقتصادی ،خودداری کنید :کافئین،
نوش��یدنیهای گازدار ،کیک و شیرینی و آبنبات ،غذاهایی که شامل مواد نگهدارنده یا
چاشنیهای مصنوعی هستند و نهایتا و مهمتر از همه :غذای شور.

نگر
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