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4

مذاك��رات ايران و  5 +1در ژنو روند اميدواركنندهاي را طي كرده اس��ت ،و به
جاي پرداختن به موضوعات حاش��يهاي و كليگويي گذشته ،وارد دستورالعمل
جدي و براساس اصول مشخص شده است .ارتباط اين موضوع و حل یا تخفیف
وضعیت تحریمها به وضعيت اقتصادي كش��ور چيست؟ برخيها مي كوشند تا
ثابت کنند وضعيت امروز اقتصاد ايران ناشي از تحريمهاي آمريكاست و با برطرف
ش��دن تحريمها اقتصاد كشور بر روي ريل پيش��رفت قرار خواهد گرفت .درواقع
طرفداران یا بهتر است بگوییم اندک کارگزاران دولت پیشین بیش از دیگران بر
این عقیده اصرار دارند تا از زیر بار مسئولیت اوضاع کنونی شانه خالی کنند .البته
حتی اگر این ایده درست هم باشد مسئولیت رسیدن به وضع کنونی در سیاست
خارجی را باید متوجه آنانی دانست که با طرح مسائل حاشیهای و بیارتباط با منافع
کشور برقراری چنین تحریمهایی را مقبولیت و سرعت و شدت بخشیدند ،و این
مسئولیتی خطیرتر از قبل را بر دوش آنان میگذارد .در هرحال مسئولیت هر دو
مساله به عهده آنان است .برخي ديگر در نقطه مقابل معتقدند كه اقتصاد كشور
پيش از تحريمها هم دچار وضعيتي بود كه حتي اگر تحريمها هم وضع نميشد،
دير يا زود به همين وضع فعلي دچار ميشد.
بهنظر ميرسد نظر صائب در اين مورد تركيبي از اين دو نگرش است .در تاييد
نگرش دوم همين بس كه گفته شود بنيان سياستهاي نادرست اقتصادي از سال
 1384گذاش��ته شد و صدها ميليارد دالر درآمدهای ارزي به دليل سياستهاي
نادرست دولت هیچ كمكي به افزایش توليد و رشد اشتغال نكرد .اتفاقا وجود همين
سياس��تها بود كه غربيها را در اجراي تحريم مصممتر كرد ،زيرا متوجه شدند
كه بنيانهاي اقتصاد ايران به دليل اين سياستهاي نادرست چنان ضعيف شده
كه آن را در برابر تحريم ،ضربهپذير كرده اس��ت .و همينطور هم شد و با وزيدن
اولين بادهاي تحريم ،بازار ارز و به تبع آن كليه بازارهاي ديگر دچار تالطم و بحران
ش��دند .اگر دولت قبلي از سياستهاي اقتصادي استوار و متقني تبعيت ميكرد
احتمال اين كه غربيها بخواهند ايران را در اين حد وس��يع تحريم كنند كمتر
ميشد ،زيرا اقتصاد قدرتمند و داراي پايههاي استوار در برابر تحريمها ضربهپذيري
بسيار كمي دارد.
اين مس��اله يك سوي ماجراست .زيرا تحريمها وقتي وضعيت اقتصاد را دچار
اختالل كرد ديگ��ر بدون اولويت دادن به رفع يا تخفيف آن نميتوان وضعيت را
به حال سابق برگرداند .مثل اين ميماند كه شخصي به دليل عدم رعايت ضوابط
ايمني و رانندگي دچار تصادف و مصدومیت شود .در اين مرحله ابتدا و پیش از هر

بحثی بايد مصدوميت او را درمان كرد ،ولي اين به معناي حل مشكل رانندگی او
نيست و تا وقتي كه نتواند درست رانندگي كند ،بازهم دچار اين مشكالت خواهد
شد .البته پيش از تصادف بايد شيوه درست رانندگي به او آموزش داده ميشد ،و
برای او این آموزش اولویت داشت ،ولي پس از وقوع تصادف حل مشكالت ناشي از
تصادف و بهبودي راننده و تعمير خودرو در اولويت است ،هرچند رانندگي درست
و مطابق مقررات همواره يك اصل اس��ت كه پ��س از بهبودی بايد مورد توجه و
اولویت قرار گيرد.
از اين منظر به نتيجه رس��يدن مذاكرات ايران و  ،1+5ش��رط الزم براي قرار
گرفتن قطار اقتصاد در ريل پيشرفت است .اين تحريمها حتي اگر ابتدا متوقف و
سپس به آرامي ،مسير آمده را برگردد براي اقتصاد كشور مفيد است .ولي فراموش
نكنيم كه اين فقط شرط الزم است و نه كافي .شرط الزم دیگر ،اتخاذ يك سياست
اقتصادي توليدمحور و ش��فاف و مبتني بر عقالنيت است .اقتصادي كه از چنبره
باندهاي رانتخوار و فساد خارج شود و بيشترين كوشش در این اقتصاد معطوف به
كارآيي و تقويت بخش خصوصي و محدود شدن وظيفه دولت به سياستگذاري
و نظارت باشد.
2
بودجه ،اولين آزمون جديد دولت

دولت آقاي روحاني درصدد است برخالف رويه نادرست  8سال گذشته ،اليحه
بودجه را در موعد مقرر تقديم مجلس كند تا نمايندگان و ساير ذينفعان جامعه
و اقتصاد ،مهلت الزم براي اظهارنظر و نقد آن داشته باشند و تصويب بودجه نيز
پيش از پايان سال انجام شود تا همه استفادهكنندگان از بودجه (اعم از بودجههای
جاري و عمراني) تصوير روش��ني از سیاستها و فضاي مالي خود در سال آينده
داشته باشند .بدون ترديد اين گامي است رو به جلو ،ولي به جز برداشتن اين گام
شِ كلي كه بسيار هم مهم است ،بايد گامهاي محتوايي هم برداشته شود .شفافيت
بودجه و توازن درآمدها و هزينهها و كوشش براي كارآمدتر كردن در مصرف مبالغ
بودجه ،از اهميت بسياري برخوردار است .در  8سال گذشته نيز شاهد تصویب ارقام
نجومي برای بودجه ساالنه کشور بودهايم ،ولي از مؤثر بودن هزین ه کردن اين ارقام
برای مردم و جامعه خبري نبود .لذا كوشش دولت براي بهينه كردن هزينههاي
جاري و نيز تبديل سرمايهگذاريهاي نمايشي به سرمايهگذاريهاي مولد و پايان
دادن به طرحهاي نيمهتمام موجود ،همان گامهاي محتوايي مهمي است كه دولت
بايد در ارايه اليحه بودجه بردارد تا از منظر اليحه بودجه نيز ،رفتار خود را با دولت
قبلي متمايز كند.

3
اولويت مبارزه با فساد

در  8س��ال گذش��ته و به ويژه در دو سال اخير و با توجيه دور زدن تحريمها،
چنان روابط ناهنجار و غيرشفافي بر اقتصاد كشور مخصوصاً در بخش دولتي سايه
افكنده كه به جرأت ميتوان گفت ش��ايد بيش از  25درصد بر هزينههاي دولت
افزوده يا به همين ميزان نيز از درآمدهاي آن كاس��ته ميشود .البته مسأله فقط
اين افزايش يا كاهش نيست كه اگر مشكل به همين جا ختم ميشد خيلي حاد
نبود .بلكه اين ارقام از روشهاي مفس��دهآميز وارد اقتصاد و جامعه مي ش��وند و
مانند خوره به جان پايههاي تضعيفشده اقتصادي ميافتند و وضع را از آن كه
هست بدتر ميكنند .به همين دليل دولت بايد مبارزه با اين فضاي ناسالم را كه
هم هزينههايش را زياد كرده و هم درآمدهايش را كاهش داده و هم اين كه زمينه
فعاليت را براي همه از جمله بخش خصوصي دچار اختالل كرده است ،در اولويت
برنامههاي خود قرار دهد .اكنون به هر بخش از صنعت مهم كشور از جمله خودرو،
پتروشيمي ،فوالد ،واردات عمده و ...نظر كنيم ،وجود اين گونه شبكههاي فساد را
به راحتي ميتوانيم حس كنيم و تردیدی نباید داشت که با حضور اين شبكههاي
غيررسمي و فسادآور ،اقتصاد ايران روي خوش نخواهد ديد.
4
نمونهاي از افزايش نابرابريها در  8سال گذشته

گزارشی از همایش یک روزه
«حرکت مدنی ضد تحریم» در اتاق تهران
آيندهنگ�ر :گردهمایی «حرک�ت مدنی ضد تحری�م» با حضور هیات رییس�ه
اتاق ته�ران ،جمعی از فعاالن بخ�ش خصوصی و تعدادی از س�فرا و نمایندگان
س�فارتخانههای کش�ورهای خارجی در محل اتاق بازرگانی برگزار شد .در این
گردهمایی که به همت کمیسیون تش�کلها و امور اجتماعی اتاق تهران برگزار
ش�د 5 ،برنده جایزه نوبل اقتصاد از جنبش ضد تحریم که در ایران شکل گرفته
است حمایت کرده و تحریمهاعلیه جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردند.
شرکتکنندگان در گردهمایی نیز ضمن حمایت از جنبش مدنی ضد تحریم در
ایران بیانیهای صادر کردند .توماس ش�لینگ برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال
 ،2005الوین راث برنده جایزه نوبل اقتصاد در س�ال  ،2012گریبکر برنده جایزه
نوبل اقتصاد در سال  ،1992رابرت لوکاس برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1995
و کنث ارو برنده جایزه نوبل اقتصاد در س�ال  1972پنج اقتصاددانی هستند که
تحریمهای صورت گرفته علیه ایران را محکوم کردند .گردهمایی «حرکت مدنی
ضد تحریم» با سخنرانی رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران آغاز شد و
در ادامه آن محمد مهدی راسخ رییس کمیسیون امور اجتماعی و تشکلها اتاق
تهرانومحسنخلیلیعراقیبرایحاضرینسخنگفتند.درپایاناینگردهمایی
یک روزه نیز بیانیهای خوانده شد.

نگر
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یحیی آلاسحاق  :تاکنون بیش از  120کشور در دنیا
به بهانههای مختلف هدف تحریم قرار گرفتهاند .اما کمتر
از  30درصد تحریمها در رسیدن به اهداف تعیین شده
خود موفق بودهاند .مسئله امروز عرصه جهانی جنگ
اقتصادی است و تحریم اصلیترین ابزار این جنگ است.
کشور ما از همان ابتدای انقالب تحریم بوده و این تحریمها در سالهای اخیر
به بهانه برنامه هستهای ما افزایش یافت .این تحریمها هر روز توسعه پیدا
کرد چراکه تحریمکنندگان به بیاثر بودن این تحریمها پی برده بودند .برنامه
هستهای ایران کامال صلحآمیز است و تحریم کامال مخالف و مغایر آن چیزی
است که تحریمکنندگان بیان میکنند .آنها خود مبلغ تجارت آزاد و
دموکراسی و حقوق بشر هستند اما تحریم کامال در مغایرت با این شعارهاست.
با اینهمه نتیجه تحریمها برای اقتصاد ایران تغییر اقتصاد از حالت رسمی و
شفاف به حالت غیررسمی و زیرزمینی بوده است .تجارت آزاد محدود شده،
داراییهای یک ملت بلوکه شده و غیرقابل استفاده مانده و خرید دارو و غذا
نیز امکانپذیر نیست .اما آیا این فشارها باعث شده تحریمها به نتیجه برسد؟
این ادعای غرب که میگویند هدف تحریمها دولت است و آنها با ملت ایران
کاری ندارند درست نیست چراکه برخالف این مدعا فشار تحریم کامال بر
روی ملت است و این مردم هستند که برای تأمین زندگی ،رفاه و دارو و
درمان خود دچار مشکل شدهاند .به هرحال فطرت ایرانی و اسالمی مردم را
همیشه در برابر دشمن خارجی متحد نگاه داشته و میدارد  .ما قبول داریم
که تحریمها باعث فشار به مردم و افزایش هزینههای ما شده است اما در
مقابل باعث برخی خوداتکاییها و پیشرفتها در حوزههای مختلفی از فناوری
شده است .درست است که ما میگوییم فشار را تحمل میکنیم و حرف زور
را نمیپذیریم و تسلیم نمیشود اما با تمام توان و تالشی که داریم از حقوق
مشخص و طبیعی مردم خودمان دفاع میکنیم .باید نهادهای بینالمللی به
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يكي از اهداف اقتصادي و اجتماعي دولتها ،كاهش نابرابري و حركت به سوي
عدالت و برابري بيشتر است .اين مسأله هم در سطوح فردی مطرح است و هم در
سطح منطقهای .در سطح منطقهاي بايد خود را در قالب توسعه متوازنتر منطقهاي
نش��ان دهد .اجرای اين سياست در كشورهايي مثل ايران كه بيشتر امور سياسي،
اقتصادي و فرهنگي آنها در پايتخت متمركز بوده ،اهميت بيش��تری دارد .يكي از
بهترين شاخصها برای سنجش ميزان موفقيت اين سياست ،ارزيابي سهم پايتخت
در ميزان توليد ناخالص داخلي كشور است ،و با توجه به شعارهاي مكرر دولت قبلي
كه از س��ال  1384داده مي ش��د ،انتظار ميرفت در پايان آن دولت از حیث سهم
مناطق از تولید ناخالص داخلی به سوي توازن حركت كرده باشيم .ولي مقاله منتشره
در اين شماره از آيندهنگر به خوبي نشان ميدهد كه در اين سالها نهتنها به سوي
توازن منطقهاي نرفتهايم ،بلكه به شدت از آن دور هم شدهايم و تمامي آن سفرهاي
چند باره استاني نتيجهاي جز قدرتمندتر و ثروتمندتر كردن تهران به قيمت ضعف و
فقر بيشتر باقي نواحي كشور نداشته است .بر اساس اين مطالعه ،سهم استان تهران
از كل توليد ناخالص كشور كه در سال  ،1384برابر 24/5درصد بود ،طي  5سال با
متوسط رشد ساالنه 23درصد (به قيمت جاري) به28/2درصد از كل توليد ناخالص
كشور رسیده است .در حالي كه در اين مدت توليد ناخالص داخلي كل كشور با رشد
متوس��ط 19/6درصد همراه بوده .به همين دليل سهم تهران از كل توليد ناخالص
داخلي كش��ور در سالهاي  1385تا  1389به ترتيب به 24/9درصد25/1 ،درصد،
27/0درصد 28/9 ،درصد و 28/2درصد افزايش يافته است .اگر اين مقايسه بر حسب
توليد ناخالص داخلي بدون نفت انجام ش��ود ،نتايج نگرانكنندهتر است ،زيرا سهم
استان تهران در توليد ناخالص داخلي بدون نفت كشور از 31/3درصد در سال 1384
به 33/9درصد در سال  1389رسيده است .مقايسه سرانه توليد نيز نشان ميدهد
كه سرانه توليد ناخالص داخلي در تهران از  36ميليون ريال به قيمت جاري در سال
 ،84به  93ميليون ريال در سال  1389رسيده است ( 2/6برابر شده) در حالي كه در
اين فاصله ،اين ارقام براي كل كشور از  28ميليون ريال به  64ميليون ريال رسيده
است ( 2/3برابر شده) .اين مطالعه نشان ميدهد كه در اجرای سیاستهای اقتصادی
دولت قبل و در فاصله س��الهای  84تا  ،89نه تنها به س��وي كاهش نابرابريهاي
منطقهاي نرفتهايم ،بلكه برعكس اين نابرابريها به نفع مناطق مرفهتر بيش��تر هم
شدهاند .اتكا به درآمدهاي نفتي و فراموش كردن اهمیت كار و توان و خالقيت نيروي
كار ،نتيجهاي جز اين نيز در بر نخواهد داشت .وظيفه دولت کنونی است كه نتيجه
زيانبار سياستهاي گذشته و تحقق نتايجي بر خالف شعارها و اهداف ادعايي آن
دولت را براي جامعه و مردم شرح دهد تا جامعه با اين واقعيت آشنا شود كه اقتصاد
را نميتوان با تعدادي شعار توخالي اداره كرد.

کارآفرینان علیه تحریم

5

تيتر يك
آلاسحاق:
ایران هرآنچه
را که الزم بوده
با ادبیات عقالنی
و منطقی پیش
برده ،پای میز
مذاکرهنشسته،
برنامههایشتحت
نظارت بازرسان
آژانسبینالمللی
بوده و اکنون هم
با تدبیر و اعتدال
وارد مذاکرات
شده است .در
این شرایط اگر
توافقیحاصل
نشودمسئولیت
آن بر گردن
تحریمکنندگان
است
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این مساله برسند که آنچه تحریمکنندگان ادعا
میکنند با آنچه انجام میدهند کامال مغایر و مخالف
است.ضمن اعالم حمایت کامل اتاقهای بازرگانی
و تشکلهای اقتصادی بخش خصوصی از دولت و
تیم مذاکرهکننده هستهای میگوییم که ایران
هرآنچه را که الزم بوده با ادبیات عقالنی و منطقی
پیش برده ،پای میز مذاکره نشسته ،برنامههایش
تحت نظارت بازرسان آژانس بینالمللی بوده و اکنون
هم با تدبیر و اعتدال وارد مذاکرات شده است .در
این شرایط اگر توافقی حاصل نشود مسئولیت آن
بر گردن تحریمکنندگان است .چراکه ایران همیشه
کشوری سازنده در معادالت بینالمللی بوده و
هیچگاه دولت تهاجم و تعارض نبوده چون اعتدال
در ذات همه ایرانیان است .امیدوارم جنبش مدنی
ضد تحریم به حرکت و توسعه خود ادامه دهد و
بتواند پیام خود را به نهادهای بینالمللی و سایر
مردم جهان برساند.
محمدمهدی راسخ  :چند ماه است که حرکت مدنی
ضد تحریم در ایران فعالیت خود را آغاز کرده است.
روند تحریمها نشان داده که کشورهای تحریمکننده
صرفا به دنبال تحت فشار گذاشتن دولت نیستند که
اگر اینگونه بود تحریم باید فقط در حوزه مسائل
نظامی محدود میشد .رویه تحریمها به گونهای است
که از سوی تحریمکنندگان ،عمال مردم ایران مورد
هدف قرار گرفتهاند و مشکالت پیش آمده در نقل
لونقل بینالمللی کاال و دارو
و انتقاالت مالی ،حم 
و محصوالت پزشکی ،این موضوع را تایید میکند.
در اتاق تهران ،موضوع جنبش ضد تحریم مورد
توجه جدی فعاالن بخش خصوصی قرار گرفت و
کمیسیون امور اجتماعی و تشکلها در جلسات خود
به طور ویژه به این مسئله پرداخت و درنهایت بیش
از  40تشکل صنعتی و اقتصادی ایران از این حرکت
مدنی اعالم حمایت کردند .تشکلهای حامی جنبش
مدنی ضد تحریم ،هزاران فعال اقتصادی را در خود
جای دادهاند و این ،قدرت حمایتی صورت گرفته
از حرکت مدنی که روزنامهنگاران ،اقتصاددانان،
دانشگاهیان ،هنرمندان و سایر بخشهای مردمی
آغاز کردهاند ،را نشان میدهد.
محسن خلیلیعراقی :با
عشق و دوستی میتوان
جهان را ساخت اما با دشمنی،
تفرقه حاکم میشود .رهبر
معظم انقالب اعالم کردهاند
که ایران قصد استفاده سوء از دستاوردهای
هستهای خود را ندارد .اما مشخص نیست که چرا
دولتهای غربی نسبت به ایران کم لطف هستند.
ایران با کشورهای عضو گروه  5+1دشمنی ندارد
و برای آنان احترام قائل است .ما خواهان این
هستیم که با این کشورها در زمینههای اقتصادی،
سیاسی و اجتماعی روابط حسنه برقرار کنیم.
همچنین ما خواهان این هستیم که این کشورها
در مذاکرات  ،انصاف را رعایت کنند.

بیانیه جنبش مدنی ضد تحریم

انگیزه نوشتن این نامه ،هشدار نسبت به آثار مخرب تحریمهای تجاری و مالی علیه مردم ایران است.
این تحریمها نه تنها کمکی به صلحآمیزتر شدن روابط بینالمللی نمیکند ،بلکه با آثار فاجعهبار انسانی
ط میافزاید.ایاالتمتحده آمریکا و متحدان اروپاییاش اهداف تحریمهای تجاری و
خود بر تیرگی رواب 
مالی علیه ایران را کنترل و شفافسازی فعالیتهای هستهای ایران اعالم کردهاند .جدای از آنکه محتوای
موضوع مورد مناقشه بهطور جداگانه نیازمند انجام بررسیهای فنی بوده و از صالحیت امضاکنندگان
این نامه خارج است ،وسایل بهکار گرفته شده برای نیل به این اهداف از جهات زیر مورد انتقاد ما است:
محروم کردن شهروندان ایرانی از تجارت آزاد ناقض حقوق اولیه انسانی آنها است .به گروگان گرفتن
نیازهای اولیه حیاتی ایرانیان از جمله کودکان ،س��الخوردگان ،بیماران و بس��یاری دیگر از گروههای
آسیبپذیر که به دلیل توقف نقل و انتقال وجوه و حمل کاال به وجود آمده و وارد آوردن لطمات «قطعی»
جبرانناپذیر انسانی به مردم ،در مقابل آسیب «احتمالی» بررسی نشده مورد ادعا ،از نظر وجدان بشری
به هیچ وجه توجیهپذیر نیست.ادامه وضع موجود مطمئنا فجایع انسانی بزرگی را در پی خواهد داشت
که بدون تردید ،آیندگان پیامدهای ناگوار آن را بر دولتهای بهکارگیرنده این تحریمها نخواهند بخشید.
ذکر کامل همه موارد در این نامه کوتاه امکانپذیر نیست و تنها میتوان به آسیبهای گستردهای اشاره
کرد که در چند ماه اخیر متوجه عملهای جراحی در بیمارستانها و تامین دارو برای بیماریهای خاص
شده است.
در جهان امروز که حجم اقتصاد جهانی بسیار بزرگ شده و مسیرهای متعدد دسترسی به بازارهای
مختلف برقرار است ،اعمال تحریمهای اقتصادی منجر به گس��ترش اقتصاد غیررسمی ،دور شدن از
شفافیت ،توسعه فساد و تخصیص ناس��الم و ناعادالنه مناب ع میش��ود که در مغایرت با روند تحوالت
جهانی در جهت شفافیت ،پاسخگویی ،حکمروایی مطلوب ،دسترسی آزاد و عادالنه به منابع و اطالعات
است .تحریمها در عمل ،مشوق عدمتبعیت از قوانین بینالمللی است و رانت جویی و فساد را جایگزین
کارآفرینی و تجارت منصفان ه میکند و موجب سرایت اقتصاد غیررسمی به کشورهای دیگ ر میشود.
ن میدهد که بسیاری از بنگاههای طرف تجاری با ایران به جای
تجربه حداقل یک سال گذشته نشا 
ترک معامله ،به روشهای غیررسمی متوسل شدهاند و شاید برای س��الیان طوالنی نتوان این پدیده
نادرست را از دامن اقتصاد منطقه و حوزههای فراتر از آن پاک کرد .نگاهی تاریخی به تحریمهای گذشته
ن میدهد که در اکثر موارد ،کشورهای اعمالکننده تحریم به اهداف خود دست پیدا نکردهاند و در
نشا 
موارد زیادی ،نتیجه نهایی بروز درگیریهای نظامی و فجایع بزرگ انسانی بوده است.در شرایط فعلی که
ی میکنند ،چه عقالنیتی در تکرار
کشورهای خاورمیانه یکی از ناآرامترین دورانهای تاریخ خود را سپر 
این تجربه تلخ نهفته است و این تحریمها چگون ه میتواند به صلح جهانی کمک کند؟ سابقه تاریخی ایران
نشاندهنده این واقعیت تحسینانگیز است که مردم این سرزمین همواره صلحطلب بوده و به هرگونه
زورگویی و اجحاف واکنش نشان دادهاند .اشتباه بزرگ تحریمکنندگان ،حداقل در مورد ایران ،جدای
از واقعیتهای جهانی ذکر شده ،این است که با اتخاذ رویکردی تخاصمآمیز با مردم ،ظرفیت تمدنی و
فرهنگی این کشور را در حل مساله خود نادیده گرفتهاند.
ش��رایط بهوجودآمده در پی انتخابات  24خرداد سالجاری ،فرصتی اس��تثنایی برای دولتهای
تحریمکننده ایران بهوجود آورده تا با تغییر رویکرد و بهکارگیری اقداماتی صلحآمیز و نوآورانه ،بتوانند
به مردم این کشور و منطقه آرامش بخشیده و با پیشقدم شدن در برداشتن تحریمها ،فرآیند متفاوت و
سازندهای در حل مناقشات بینالمللی پایهگذاری کنند .انتظار ما از نخبگان جهان و بهویژه اقتصاددانان،
حقوقدانان و روزنامه نگاران برجسته این است که با پشتیبانی از نهضت صلحطلبانه و انسانی ضدتحریم،
سیاستمداران کشورهای متبوع خود را به برداشتن گام نخست برای حل ابتکارآمیز و موثر این مناقشه
دشوار ترغیب کنند.
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نویسندگان ایرانی

خط قرمز اقتصاد چیست؟
ده فرمانی که چرخ صنعت نفت را خواهد چرخاند
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انتظ��ارات اقتص��ادی از
دولت تدبير و اميد زياد است.
جناب آق��اي رئيسجمهور
با ش��عار واگذاري اقتصاد به
م��ردم و حماي��ت از بخش
حسن خسروجردی خصوصي ب��ه عرصه آمده و
مدیرعاملشرکت خوش��بختانه تيم اقتصادي
نخل بارانی پردیس و باتجرب��ه و كارآم��دي را هم
رئیسهیاتمدیره در رأس ام��ور اقتص��ادي
اتحادیهصادرکنندگان كش��ور قرار داده اس��ت .اين
فرآوردههای نفت ،گاز تيم اقتصادی روح تازهاي در
وپتروشیمی كالبد صنعت و تجارت کشور
دمیده است .در فاصلهای که
از اس��تقرار دولت میگذرد اتخاذ سياس��ت تعامل با
كشورهاي خارجی خصوصاً کشورهای غربی حركت
خوبی است و هرچند كه ممكن است به سرعت نتيجه
ندهد و يا اص ً
ال نتيج��هاي در جهت حذف و تعدیل
تحريمها نداشته باشد ولي به حصول وحدت داخل
كمك خواهد كرد .اگر ديپلماس��ي نرمش قهرمانانه
موان��ع را بردارد ،قطعاً آن گ��روه از صاحبنظران كه
معتقد هستند ديپلماسي نرمش جواب نميدهد قانع
خواهند شد و دس��ت از مخالفت برخواهند داشت.
و حتی اگر نتيجه مطلوب هم نداش��ته باش��د گروه
ديگري از صاحبنظران كه معتقد به نرمش هستند
و ديپلماسي تهاجمي را نميپذيرند قانع خواهند شد
كه اش��تباه ميكردهاند  .درهر صورت نتيجه هرچه
باش��د دو دیدگاه موجود در داخل کش��ور را به هم
نزديك ميكند و اين خودش دستاورد بزرگي است.
انتظار ما به عنوان بخ��ش خصوصي و اتحادیه
صادرکنن��دگان فرآوردهه��ای نف��ت ،گاز و
پتروش��یمی از دولت و خصوصاً وزارت اين است كه
رفت��ار اقتصادي دولت نهم و دهم را بدون هيچگونه
پيشداوري و سياه و سفيد کردن ،آناليز كنند و آنچه
از تصميمات و بخشنامهها را كارآمد تشخيص دادند
بدون حب و بغض شخصي پشتيباني كنند .مديران
اليق را برکنار نکنند و آنچه را كه تشخيص ميدهند
که اش��تباه بوده با مشورت تشكلها اصالح نموده و

اگر نياز به قانون دارد به مجلس محترم ارائه و اگر با
صدور بخشنامه رفع مشكل ميشود راسا اقدام نمايند.
مشاورين وزرا و معاونين و مديران كليدي حتماً
بايد از تش��كلها و افرادي باش��ند كه خود در
صحنه کار و عمل درگير مشكالت صنعت ،واردات و
صادرات هستند .اساتيد و کارشناسانی كه در صحنه
حضور ندارند و صرفاً نظريات تئوريک دارند ،مشاورين
خوبينيستند.
دولت بايد خط قرمز اقتصاد را مشخص كند و
اي��ن خط قرمز را به همه مديران كليدي خود
آم��وزش دهد كه جميع مديران چه در حوزه اجرا و
چ��ه در حوزه نظارت و بازرس��ي همه يك تعريف از
خطر قرمز اقتصاد داشته باشند .اين روش دوگانگي
و يا چندگانگي درعم��ل و تعريفهاي مختلف را از
بين ميبرد و وح��دت رويه را در حوزههاي مختلف
به وجود ميآورد.
روانسازي در كار صادرات و حذف موانع دست
وپاگير و اس��تفاده از احكام ثانويه در اقتصاد در
شرايط تحريم و بحران ،بسيار ضروري و الزامي است
از جمله این اقدامات ادغام سيستمهاي نظارتي است.
سيستم الكترونيك گمركات كشور و مديران
گمركات و واحدهاي نظارتي سراسر كشور يكي
ش��ده و دوربينهاي كنترلي در همه واحدهايي كه
با مردم س��روكار دارند حتي برای مأموران كنترلي و
ارزيابان گمرك كشور نصب شود .اين موضوع مانند
بسياري از كشورهاي سيستماتيك و پيشرفته ،اعمال
سليقههاي ش��خصي را از بين برده و فساد اداري را
پايين ميآورد.
قواني��ن بانكداري فعل��ي جوابگوی صنعت
نفت ،گاز و پتروش��يمي نیست و امتيازاتي كه
دولت ب��راي باالبردن حجم صادرات به كش��ورهاي
ديگ��ر ميده��د باید تغییر کن��د .ضوابط تخصصي
اعتبارات بانكي بايد عوض و به روز شوند .مراكز پولي
و بانكي باید به عنوان ش��ركاي واحدهاي نفت ،گاز
و پتروشيمي در كنار اين صنایع عمل کنند باشند.
بخ��ش خصوص��ي در صنع��ت نف��ت ،گاز و
پتروشيمي بايد تقويت شوند و بخش اقتصادي

شركتهاي ملي نفت ،گاز و پتروشيمي باید با قوانين
مش��اركت به بخش خصوصي واگذار شده و مديران
اين ش��ركتها ب��ه مدت  2الي  3س��ال بر عملكرد
اي��ن واحدها نظ��ارت کنند و پ��س از آن صددرصد
بخشهاي اقتصادي به بخش خصوصي واگذار شود و
مديران دولتي براي نظارت و اداره بخش حاكميتي به
وزارتخانه نفت منتقل شوند.
تا جای ممکن باید از خام فروشي پرهیز شود.
براي حصول به این هدف نياز به پااليشگاههاي
مختل��ف در داخل و خارج از كش��ور اس��ت .بخش
خصوصي بدون كمك دولت و سيستم بانكی امكان
س��اخت پااليش��گاهي بزرگ را ندارد .م��ا در حال
تأس��يس پااليش��گاههاي كوچك در داخل و خارج
هستيم كه ظرفيت آن بیش از  20000بشكه نیست.
اين پااليشگاهها كام ً
ال اقتصادي است .ما انتظار داريم
دول��ت از این اقدامات حماي��ت كند و در تخصيص
خوراك به پاالیشگاههای کوچک كمك كند.
فعالیت بس��ياري از واحدهاي پتروش��يمي و
صنايع باالدس��تي نفت متوقف است .بسياري
از اين واحدها بهرغم تخصيص اعتبار ،نمیتوانند ارز
مورد نيازشان را در اختيار بگیرند .پیشنهاد میشود
كارگروه��ي متش��كل از وزارت صنع��ت و معدن و
تج��ارت و وزارت نف��ت و بانك مرك��زي و بانكهاي
ذي ربط تش��كيل ش��ود و بنا به درخواست مديران
اين واحدها ،معادل ارز مورد نياز و يا كانداسيت و يا
گاز  LPGيا مازوت كه امروزه بيشتر از حد صادرات
دراختیار داریم به آنها تعلق گیرد تا آنها نیز با انجام
تهاتر ،كاالهاي مورد ني��از واحدهاي خود را تأمين
كنند.
جزئيات پيش��نهادهاي مهم و مواردي را كه
نميتوان در رس��انهها نوشت بايد در جلسات
هفتگي كارشناس��ي با تشكلها و مديران تخصصي
واحدهاي مختلف بررسی شود و ماهيانه در جلسات
می��ان وزرای ذيربط و تش��كلهاي مربوطه به بحث
گذاشته ش��ود و حداقل هر س��ه ماه يكبار ،مديران
تشكلها با تيم اقتصادي آقاي رئيسجمهور مسایل را
درمیان بگذارند تا هم آهنگي هاي الزم صورت گيرد.
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تجارت همپای تولید
نفت بالی توقف تاریخی ما نیست

خودمان را با امارات و سنگاپور که
میتوانیم مقایسه کنیم

مشکل :ناهماهنگی در توسعه
راهحل :تشکیل اتاق گفتوگو

علي اكبر جاويدان
قائممقامدبیرکل
اتاق ایران

بيش از  65سال است كه برنامههاي توسعه در
ايران تدوين ميش��ود اما چرا اين برنامهها فقط در
برخ��ي مقاطع تاريخي با موفقيت اجرا ش��ده و در
بس��ياري از موارد نتوانس��ته جهش اقتصادي را به
ارمغان آورد؟ پاس��خ را بايد در چالشهايي ديد كه
اقتصاد ايران از ديرباز گرفتار آن است و دولتهاي
مختلف،نتوانستهاندبراينچالشهافائقآيند.برخي
اقتصاددانان از نفت به عنوان مانع توسعه كشور ياد
ميكنند و ميگويند نفت نه طالي سياه ،بلكه بالي
سياه براي اقتصاد ايران بودهاست .اما نگاهي به نحوه
مواجهه برخي ديگر از كشورهاي نفتخيز بويژه در
منطقه اسكانديناوي ،نش��ان ميدهد كه اين نفت
نيست كه مانع توس��عه ميشود بلكه بايد مشكل
را در جاي ديگري جستجو كرد.به عقيده نگارنده،
مساله اصلي كه باعث عقبافتادگي اقتصاد ايران در
برخي ادوار تاريخي شده ،تقابل نيروهاي اجتماعي
يا دستكم عدم همسويي آنها براي شتاببخشي به
روند توسعه كشور است .بخش از اين ناهماهنگي را
ميتوان در تقابل تاريخي دولتها و بخش خصوصي
جس��تجو كرد .اگر دول��ت به عنوان نه��اد ناظر و
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برنامهريز و در اختياردارنده پول نفت از يكس��و ،با
بخش خصوصي به عنوان تجلي خالقيت و سرعت
عمل در تطبيق با تحوالت و نيازهاي بازار از سوي
ديگر ،به هارموني برس��ند ،موسيقي توسعه كشور
دلنواز خواهد ش��د .يك��ي از مهمترين راهكارهاي
همس��و كردن انرژي دول��ت و بخش خصوصي و
ايجاد همافزايي (سينرژي) ،توسعه گفتوگو ميان
آنهاست .گفتوگو بهترين ابزار براي كاهش عوارض
نامطلوبي مانند عدم تفاهم ،تنش و خنثي ش��دن
انرژي در مسايل حاشيهاي است و به همين دليل
ميتواند موتور محركه توس��عه اقتصادي و توسعه
در س��اير حوزهها به ش��مار آيد .ب��ه همين دليل
اس��ت كه اتاق ايران بر گفتوگوي دولت و بخش
خصوصي تاكيد دارد و در فرايند طراحي ،تصويب
و اجراي قانون بهبود مستمر فضاي كسبو كار ،بر
فعاليت جدي شوراي گفتوگو تاكيد داشته و دارد.
اساسا مهمترين رسالت اتاقها ،فراهم كردن زمينه
ي است.
گفتوگو و تفاهم دولتها با بخش خصوص 
خوش��بختانه در دولت يازدهم ،بستر مناسبتري
براي پيگيري اين هدف فراهم شد.
توگو ،نشانه
افتتاح مجدد جلس��ات شوراي گف 
رويكرد و اقب��ال دولت جديد به همراهي با بخش
خصوصي اس��ت .چنين رويكردي ،مردمس��االري
در عرصه اقتص��ادي را به دنبال دارد .اميد اس��ت
با تداوم آن ،ش��اهد نهادينه ش��دن اين حركت در
توگو در
سرتاسر كشور بوده و جلسات شوراي گف 
استانها نيز به طور منظم برگزار شود .بدينترتيب،
به طور حتم در آينده ش��اهد روزهاي بهتري براي
اقتصاد خواهي��م بود .تش��كلها ،توليدكنندگان،
بازرگانان و صنعتگران در توس��عه كش��ور نقش
كليدي دارند .ش��وراي گفتوگو در س��طح ملي و
اس��تاني ،بستر مناسبي براي مش��اركت فعاالنهتر
اين اف��راد در تصميمگيريهاي اقتصادي اس��ت.
خوشبختانه دوران التهاب در بازار به پايان رسيده
و با سياستگذاريهاي دولت ،شاهد بهبود هر چه
بيشتر مناسبات بينالمللي كش��ور خواهيم بود.
دوران جديدي از ش��كوفايي اقتصادي ،پيشروي
مردم و فعاالن اقتصادي است .اين شكوفايي ،مديون
توجه جدي دولتمردان به گفتوگو به عنوان ابزار
موثر حل مشكالت داخلي و خارجي است.

احمد پورفالح
عضوهیاتنمایندگاناتاقتهران

در گوش��هوکنار برخی از مقدس بودن تولید و
مذموم بودن تج��ارت و محدود کردن فعالیتهای
بازرگانی سخن میگویند و با سخنانشان ذهنها را
تار و تیره میسازند .این گروه که شاید تجربه جهانی
و حتی تجربه ایجاد محدودیت برای بازرگانی در دهه
 1360را ندارند و دلشان برای رشد و توسعه تولید
میتپد باید توجه داشته باشند که یک سویهنگری و
ایجاد تردید نسبت به مفید و ضروری بودن تجارت،
شرایط را از توازن خارج خواهد کرد .تجارت ،عنصر
غیرقاب��ل ان��کار در زندگی فردی و جامعههاس��ت
بوکار از حرکت باز
و ب��دون آن ،چرخه��ای کس�� 
میایس��تند .تجربه کش��ورهای کامیاب قدیمی و
کشورهای نوظهور صنعتی مثل کره جنوبی ،ترکیه،
تایوان ،برزیل ،هند و چین نشان میدهد که تجارت
در این کشورها یک پای اصلی اقتصاد شده است که
اگر نباشد ،اقتصاد بر پای دیگر نمیتواند بایستد و به
زمین میخورد .واقعیتهای ایران حاکی از این است
که اتفاقاً به دلیل جغرافیایی و حتی تاریخی ،تجارت
میتواند محور توسعه فعالیتهای اقتصادی باشد.
تجارت اما یک جاده دو طرفه است که یک سوی آن
به صادرات و سوی دیگر آن به واردات کشیده شده
است و باید از نیروی هر دو عنصر برای توسعه ایران
استفاده شود .نوشته حاضر نمیخواهد مقایسه میان
تواناییهای تجاری ایران با کش��ور کوچک امارات
متحده عربی یا حتی سنگاپور را تشریح کند ،اما یک
نگاه حتی از سر اشاره به اندازه ایران و دو کشور یاد
شده کافی است تا به خود آییم و توجه داشته باشیم
که میتوان تجارت را محور توسعه قرار داد .آنهایی
که واردات  50میلیارد دالری ایران را نش��انه ضعف
میدانند ،یادشان باشد که ارزش واردات کره جنوبی
س��االنه دس��ت کم  4برابر این رقم است و همین
واردات است که پایه تولید و صادرات کره شده و این
کش��ور را به مرز کشورهایی مثل انگلستان و ایتالیا
رسانده است .توسعه تجارت در ایران میتواند محور
توس��عه باشد و این چیزی است که میتوان ابعاد و
زوایای آن را در مباحث هر کارشناسی باز کرد .دولت
یازده��م میتواند و باید در این ب��اره نگاه تازهای به
مقوله تجارت داشته باشد.

مصائب ارز چندنرخی

راهی که چین رفت و ما هنوز با آن دست به گریبانیم

برای حل مشکالت چارهای جز
تعدیل نرخ ارز نداریم
1

رابطه نرخ ارز و تورم در تمام بالد امری تجربه ش��ده اس��ت و
بارها در شرایط گوناگون دولتها مجبور به تاثیرگذاری در این باب
شدهاند .هر چند مکانیزم اصلی عرضه و تقاضاست لیکن در کشوری
که عمده درآمدهای ارزی در اختیار دولت است طبیعی است که
دولت باید بر مبنای مصالح کشور در این خصوص تصمیمگیری
نماید .بر اساس موادی از قانون برنامه چهارم و پنجم مقرر گردید
محمود اسالمیان
نرخ ارز متناس��ب با تفاضل تورم سالیانه کشور و متوسط جهانی
عضوهیاتنمایندگان
تعدیل شود .اما بیتوجهی به رابطه مذکور باعث شد طی  8سال
اتاق ایران
گذشته شکافی به نفع واردات آن هم کاالهای مصرفی حادث شود
وحجم سنگین واردات طی سالهای اخیر معلول چنین پدیدهای
بود .نتیجه آنکه به تولید و طبعا اشتغال از رهگذر عدم تعدیل نرخ
ارز و اجرای ناقص طرح هدفمندی یارانهها آسیب جدی وارد آمد
آنچنانکه کاهش ایجاد اشتغال از 760هزارنفر در سال به  14هزار
نفر طی  8سال گذشته به دو علت ذکر شده برمیگشت.
کشور چارهای جز
2

اقتصاد به تجربه نش��ان داده با دس��تور قابل اداره نیس��ت و
مس��ئوالن باید بس��تر الزم را ب��رای ش��کوفایی در روابط علت و
معلولی ایجاد کنند .شوک ارزی سال گذشته ناشی از بیتوجهی
به چنین امری هرچند بدیهی بود .چنانچه تعدیل نرخ ارز سالیانه
انجام میشد هم تولید کشور حفظ میشد و هم از تبعات ناشی
از چنین شوکی بر زندگی مردم جلوگیری بهعمل میآمد .افزایش
حجم نقدینگ��ی از  68هزارمیلیارد تومان در س��ال  83به 430
هزارمیلیارد تومان در س��ال  91امری بیسابقه و غیر قابل توجیه
در اقتصاد کش��ور بود و منحنی مذکور چنانچه رسم شود شاهد
شیبی 15درصدی طی صد سال در مقایسه با شیبی  85درصدی
در سال  91خواهیم بود .علت اصلی تورم لجامگسیخته در کشور
چاپ پول بدون پشتوانه و بدون منطق بود و نه نرخ ارز.

تحمل یک دوره
ریاضت ندارد .سهو
نيم میلیون بیکار و
 5میلیون دانشجو
منتظرشغل،
باید مورد توجه
اصلیمسئولین
در فرآیندهای
تصمیمگیری
باشند.

3

هیچ کس نمی تواند موافق کاهش ارز پول ملی باش��د لیکن
چاره کار کنترل تورم اس��ت .کش��ور ما یکی از باالترین رتبههای
تورم در دنیا را دارد و برماست که با سیاستگذاری صحیح ،کاهش
تصدیگری دولت ،انظباط مالی ،به سمت تعدیل تورم پیش رویم.
لیکن برای حفظ تولید ملی و افزایش اشتغال در جامعه چارهای
جز تعدیل نرخ ارز در حدود متعارف قابل محاسبه نداریم.
بهبود ارتباط با دنیا و کاهش تحریمها نباید فضایی ایجاد نماید
که نسبت به اتفاقات بوجود آمده در امر اشتغال وتولید بیتوجهی
شود .کشور چارهای جز تحمل یک دوره ریاضت ندارد 3.5 .میلیون
بیکار و  5میلیون دانش��جو منتظر ش��غل ،باید مورد توجه اصلی
مسئولین در فرآیندهای تصمیمگیری باشند.

نگر
آینده

4
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در زمان رژیم س��ابق قیمت ریال بر حس��ب دالر تثبیت ش��ده بود و این
نیز برحس��ب موافقت نامهای بود به نام موافقتنامه برتون وودز که مفاد
این موافقتنامه کشورها را مکلف میکرد حجم پول خود را نیز بر اساس
ی��ک س��ازوکار خاص تثبیت کنند .ای��ن موافقتنامه در س��ال  1973با
خروج آمریکا فرو ریخت و منتفی ش��د .پس از آن در برخی کش��ورهای
درحال توس��عه و از جمله ایران رژیم به تدریج دس��ت بر ایجاد نقدینگی
محمد طبیبیان بدون محدودیت گش��ود و تورمهای دورقمی در کشور ظاهر شد و سیل
اقتصاددان بیامان نقدینگی پیوسته با نرخ رشدهای باال ادامه یافت .آنچنانکه حجم
نقدینگی کش��ور در س��ال  1360حدود  5هزار میلیارد ،در س��ال 1370
ح��دود  29ه��زار میلیارد ،در س��ال  1380حدود  320ه��زار میلیارد و در س��ال  1390حدود
 3600هزار میلیارد ش��د (طی  10س��ال بیش از  10برابر ش��ده است) و این رشد همچنان ادامه
دارد .در چنی��ن ش��رایطی تورم با نرخهای باال حتمی اس��ت و کاهش ارزش پ��ول نیز .انکار این
واقعی��ت و ت�لاش برای تثبیت اداری ارزش پول نیز فقط آث��ار نامطلوب اقتصادی ایجاد میکند.
در سالهای اول پس از انقالب در دوران دولت موقت تصمیم گرفته شد که وابستگی ریال به دالر
را منتفی کنند و آن را به یک واحد پول فرضی که واحد محاسباتی صندوق بینالمللی پول است
گره بزنند (این تصمیم در خرداد  1359عملی شد لیکن طرح اینایده به سال  1354برمیگردد).
نام این واحد محاسباتی «حق برداشت مخصوص» و شامل یک سبد از ارزهای مختلف بینالمللی
بود .با این تصمیم یک اشتباه دیگر به تصمیمهای اقتصادی اشتباه اضافه شد .زیرا هرگاه ارزهای
موجود در آن سبد نسبت به دالر تقویت میشد ،خواه ناخواه ریال ایران بدون هیچ دلیلی نسبت به
دالر تقویت میشد و هرگاه ارزهای داخل سبد (مثال ین ژاپن یا مارک آلمان) نسبت به دالر تضعیف
میش��د ریال نیز نس��بت به دالر تضعیف میشد بدون اینکه این باال و پایین رفتنها اصوال دلیل
اقتصادی داخلی داشته باشد .بنابراین در یک روز میدیدید که در روزنامهها نرخ دالر  68/32ریال
است و روز دیگر  71/56و جالب بود که این اعداد بیمعنی را با دو رقم اعشار هم اعالم میکردند (به
روزنامههای سالهای  1360-1368نگاه کنید) .درحالیکه نرخ ارز در بازار آزاد که مبنای معامله
مردم بود در آن س��الها حدود بیس��ت و پنج تومان بود ،یعنی حدودا چهار برابر نرخ رسمی .این
روش به نوعی هم کمدی بود هم تراژدی .از یک طرف دیدن این ارقام که فقط مورد بهرهبرداری
موسسات دولتی و سهمیه بگیرهای ذینفوذ و رانتخوار بخش خصوصی بود و بیارتباط بودن آن
با واقعیتهای اقتصادی کشور باعث تعجب میشد ،از طرف دیگر اینکه در زمان جنگ که کشور به
هر ریال نیازمند بود ناگهان باید در مقابل دالرهای حاصل از صادرات نفت ریالهای کمتری دریافت
میکرد ،چون مثال ین یا مارک نس��بت به دالر افزایش ارزش داده بود باعث تاس��ف بود .آن زمان
قیمت دالر به ارزهای معتبر دیگر در حال تنزل بود و به کرات شاهد این تقویت بیمبنای ریال و
کاهش میزان درآمد ریالی بودجهبودیم (چون افزایش ارزش سبد ارزی صندوق بینالمللی پول به
دالر قیمت اداری ریال را هم که بانک مرکزی به آن سبد گره زده بود افزایش میداد و درنتیجه
دالر به ظاهر ارزانتر -مثال در مثال فوق  68/32ریال -مورد استفاده در تبدیل درآمدهای ارزی واقع
میشد و درآمدهای ریالی بودجه را کاهش داده و رانت سهمیهبگیرهای ارزی را افزایش میداد) .این
روش اگر درست به خاطر بیاورم در سال  1368کنارگذارده شد.
در س��الهای اولیه دهه  70به دلیل اختالف فاحش نرخ بازار آزاد ارز و نرخ رسمی و نرخهای
متعدد ارز که در مقطعی به بیش از  10نرخ مختلف نیز رسیده بود تک نرخی کردن نرخ ارز مطرح
شد .مراحل کار نیز بر اساس کاهش تدریجی تعداد نرخهای متعدد بود که نهایتا طی سالها به سه
و بعدا دو نرخ مختلف رسید .به یاد دارم که در آن زمان یک هیات اقتصادی چیني در ایران بودند
و برخی از افراد وابس��ته به وزارت دارایی و تش��کیالت برنامهریزی آنها نیز برای مذاکره به سازمان
برنامه آمدند .ازجمله این پرسش را مطرح کردند که شنیدهاند در کشور ما بحث تک نرخی کردن
نرخ ارز مطرح است و آنها نیز همین مشکل را دارند و عالقهمند هستند از این تجربه ما استفاده
کنند .چین کمونیست تا دو سال بعد نرخ ارز خود را بر اساس مکانیزم بازار تکنرخی کرد و اکنون
بیش از بیست سال از آن تاریخ میگذرد و ما هنوز دارای سیستم چند نرخی و تبعات فسادآمیز و
عدم کارآیی آن هستیم.

ارز و ریاضت
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آمار راهبردي

نویسندگان خارجی

آيا عدالت منطقهاي
تحقق يافت؟
نگاهی به وضعیت تولید ناخالص داخلی کشور و استان تهران
در سالهای  1384لغایت 1389
معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق تهران

در ش��رایط موجود اقتصاد کش��ور ،توافق همگان،
بهوی��ژه اقتصاددانان ،کارشناس��ان و سیاس��تگذاران
کشور بر این مس��أله اساسی اقتصادی کشور است که
رشد اقتصادي و توليد در كش��ور متناسب با ظرفيت
منابع انساني و طبيعي اقتصاد ملی نيست و به صورت
کارا از توان ،ظرفيت و پتانسیلهای اقتصادی کشور به
ویژه در سطوح منطقهای بهرهبرداری نمیشود .بدین
جهت الزم اس��ت اندازهگیری پارامترهای اقتصادی و
اجتماعی در سطوح منطقهای (استانی) در دستور کار
دولتها قرار گیرد .مرکز آمار ایران تولید حسابهای
اقتص��ادی منطقهای را با اولویت تهیه حس��اب تولید
استانهای کشور از س��ال  1376در دستور کار خود
قرار داد و اولین سری زمانی از حساب تولید استانهای
کشور از سال  1379تاکنون تولید و انتشار یافتهاست.
در گزارش حاضر به گوشهای از تحلیلهای اقتصادی
در خصوص ساختار و روند حرکت تولید ناخالص داخلی
ایران ،با توجه به سهم استان تهران پرداخته شده است.
با توجه به تمرکز ش��دید فعالیتهای اقتصادی و
جمعیتی در اس��تان تهران و پدیده مهاجرپذیری به
تهران،کههموارهازچالشهایپیشرویسیاستگذاران
و مدیران شهری است ،شناخت ساختار تولید ناخالص
داخلی کشور و استان مزبور امری انکار ناپذیر میباشد.
از طرف��ی با توجه به آنكه توليد نف��ت بخش مهمي از
تولید ناخالص داخلي کشور و برخي استانهاي كشور
را تش��كيل ميدهد ،كميتهاي ناشي از آن نميتواند
نمايانگر ارقام مقایسهای قابل اعتماد برای توليد ناخالص
داخلي استانها باشد،به همین علت در اينجا به بررسي
ارقام تولي��د ناخالص داخلي ب��دون توليدات نفت نیز
برای صحت بیشتر مقایسات و اس��تداللها پرداخته
شده است.
سهم استان تهران از تولید ناخالص داخلی کشور

در سال 1384تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت
بازارحدود  1941188میلیارد ری��ال بوده و طی گذر
از سالهای بعدی در س��ال  1389به رقم 4752122
میلیارد ریال با رشد متوسط  19.6درصدی طی دوره
مورد بررسی رسیده است .بررسی حساب تولید استان
تهران بیانگر آن اس��ت که سهم تولید ناخالص داخلی
این استان در سال  1384به میزان  24.5درصد تولید
ناخالص داخلی کشور میباشد و این سهم در سالهای
 1385لغای��ت  1389به ترتی��ب ، 27 ، 25.1 ، 24.9
 28.2 ، 28.9درصد بوده اس��ت .ارقام تولید ناخالص
داخلی استان تهران نشان میدهد که با رشد متوسط
 23درصد ط��ی س��الهای  1384لغای��ت  1389از
رقم  475521میلی��ارد ریال در س��ال  1384به رقم
 1339969میلیارد ریال در سال  1389رسیده است.
در س��ال  1384تولید ناخالص داخلی بدون نفت
کش��ور به قیمت بازار حدود  1501320میلیارد ریال
بوده و طی گذر از س��الهای بعدی در سال  1389به
رق��م  3905978میلیارد ریال با رش��د متوس��ط 23
درصدی طی دوره مورد بررس��ی رسیده است.بررسی
حساب تولید اس��تان تهران بیانگر آن است که سهم
تولید ناخالص داخلی بدون نفت این اس��تان در سال

 1384به میزان  31.3درص��د تولید ناخالص داخلی
بدون نفت کش��ور میباشد و این س��هم در سالهای
 1385لغایت  1389به ترتی��ب 33.4 ، 32.1 ،31.6
 33.9 ، 33.9 ،درصد بوده اس��ت.ارقام تولید ناخالص
داخلی بدون نفت استان تهران نشان میدهد که با رشد
متوسط  23درصد طی سالهای  1384لغایت 1389
از رقم  470112میلیارد ریال در س��ال  1384به رقم
 1324111میلیارد ریال در سال  1389رسیده است.
بررسی سرانه پارامترها نشان میدهد ،سرانه توليد
ناخالص داخلي براي هر ايراني از حدود 28ميليون ريال
در سال  1384به  64/1ميليون ريال در سال  1389و
برای هر نفر در استان تهران از بیش از  36ميليون ريال
در س��ال  1384به بیش از  93ميليون ريال در س��ال
 1389رسیده اس��ت .همچنین سرانه توليد ناخالص
داخلي بدون نفت برای هر ایرانی از حدود  22ميليون
ريال در سال 1384به حدود  53ميليون ريال در سال
 1389و برای هر نفر در استان تهران از حدود 36ميليون
ريال در سال  1384به بیش از  92ميليون ريال در سال
 1389رسيده است.
در سالهای 1384لغایت 1389سهم استان تهران
از تولید ناخالص داخلی کشور از 24درصد به 28درصد
شرح

تولید ناخالص
داخلي

سرانه تولید
ناخالص داخلي

سرانه تولید
ناخالص داخلي
بدون نفت

سهم بخش صنعت و معدن
از تولید ناخالص داخلی

در سال  1384س��هم بخش صنعت و معدن از
تولید ناخالص داخلی کشور بیش از  35درصد و این
سهم در اس��تان تهران حدود  15درصد بوده است.
اين نسبتها در سال  1389با تغييراتي همراه بوده
بهطوري كه س��هم بخش صنعت و مع��دن از تولید
ناخالص داخلی کشور کمتر از 30درصد و سهم بخش
صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی استان تهران
بیش از  12درصد است .تغييرات سهم فعاليتهاي

«واسطهگریهای
مالی» با سهم 3
درصدی از کل
تولیدناخالص
داخلی کشور
در رتبه یازدهم
کشوری قرار دارد،
در حالیکه در
استان تهران سهم
قابلتوجهتری
با رقم  8درصد و
رتبه پنجم را دارا
است

واحد

1384

1385

1386

1387

1388

كل كشور

میلیارد ریال

1,941,188

2,382,675

3,072,615

3,655,196

3,894,224

4,752,123

رشد ساالنه

درصد

22.74

28.96

18.96

6.54

22.03

استان تهران

میلیارد ریال

594,283

770,270

988,614

1,125,810

1,339,969

رشد ساالنه

درصد

24.98

29.61

28.35

13.88

19.02

درصد

24.50

24.94

25.07

27.05

28.91

28.20

كل كشور

میلیارد ریال

1,501,320

1,858,840

2,370,806

2,932,602

3,296,580

3,905,978

رشد ساالنه

درصد

23.81

27.54

23.70

12.41

18.49

استان تهران

میلیارد ریال

587,035

760,637

979,733

1,116,491

1,324,111

رشد ساالنه

درصد

24.87

29.57

28.80

13.96

18.60

درصد

31.31

31.58

32.08

33.41

33.87

33.90

كل كشور

نفر

69,390,405

70,495,782

71,532,062

72,583,586

73,650,566

74,175,414

رشد ساالنه

درصد

1.59

1.47

1.47

1.47

0.71

استان تهران

نفر

13,422,366

13,761,967

14,103,853

14,448,184

14,347,667

رشد ساالنه

درصد

2.40

2.53

2.48

2.44

-0.70

كل كشور

میلیون ریال

34

43

50

53

64

رشد ساالنه

درصد

21.43

26.47

16.28

6.00

20.75

استان تهران

میلیون ریال

44

56

70

78

93

رشد ساالنه

درصد

22.22

27.27

25.00

11.43

19.23

كل كشور

میلیون ریال

26

33

40

45

53

رشد ساالنه

درصد

18.18

26.92

21.21

12.50

17.78

استان تهران

میلیون ریال

44

55

69

77

92

رشد ساالنه

درصد

22.22

25.00

25.45

11.59

19.48

سهم تولید ناخالص داخلی
بدون نفت استان تهران از کل کشور

جمعيت

رشد کرده است در حالیکه بدون احتساب نفت از 31به
 34درصد رشد داشته است .در سالهای مورد بررسی،
سران ه تولید ناخالص داخلی استان تهران به دلیل حجم
و تراكم باالي فعالی��ت ،از بیش از  36ب��ه بیش از 93
ميليون ريال رسیده است که اختالف قابل مالحظهای با
رقم مشابه در سطح کشور دارد .الزم به ذکر است که این
اختالف در محاسبات سرانه توليد ناخالص داخلي بدون
نفت نیز قابل مالحظهتر اس��ت .از طرفی در مقایسه،
س��رانه توليد ناخالص داخلي استان تهران با احتساب
نفت اندکی بیشتر از سرانه توليد ناخالص داخلي استان
تهران بدون احتساب نفت میباشد.
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سهم تولید ناخالص داخلی
استان تهران از کل کشور

تولید ناخالص
داخلي بدون نفت

بخش صنع��ت و مع��دن از تولید ناخال��ص داخلی
کش��ور و استان تهران از س��ال  1384لغایت 1389
بيانگر كاهش بیش از  5درصدي در س��طح کشور و
حدود  3درصدی در س��طح اس��تان تهران در ایجاد
ارزشافزوده طي دوره مورد بررسي بوده است .عالوه
بر بخش صنعت و معدن ،س��هم ارزش افزوده بخش
کشاورزی،ش��کار و جنگل داری نی��ز در تهران طی
سالهای مذکور ،کمتر از کل کشور بوده است که این
امر میتواند ناشی از شرایط آب و هوایی تهران باشد.
برخالف بخش صنعت و معدن و کشاورزی،ش��کار
و جنگلداری ،س��هم ارزش افزوده بخش خدمات از
تولید ناخالص داخلی در استان تهران طی سالهای
 1384-1389همواره بیشتر از کل کشور بوده است.
از جمله مهم ترین زیر بخشهای خدمات میتوان
به مس��تغالت ،کرایه و خدمات کس��ب وکار ،عمده
فروشی ،خرده فروشی ،تعمیر وسائل نقلیه و کاالها،
حم��لو نقل و ارتباط��ات و واس��طهگریهای مالی
اشاره کرد که مطابق آمار س��هم ارزش افزوده کلیه
بخشهای مذکور طی بازه زمانی  1384-1389در
استان تهران بیشتر از کل کشور بوده است .همچنین
نوسانات مربوط به سهم ارزش افزوده بخش ساختمان

475,521

470,113

13,107,290
28
36
22
36

جدول یک :تولید ناخالص داخلی ،جمعیت و سرانه تولید ناخالص داخلی در کشور و استان تهران طی سالهای  1384لغایت 1389

رشد متوسط
دوره مورد
بررسی(درصد)
19.60
23.00
2.90
21.10
23.00
1.60
1.34
1.82
18.00
20.90
19.20
20.60

آمار راهبردي

از تولید ناخالص داخلی استان تهران طی سالهای
 1384تا  1389بیش��تر از کل کش��ور بوده است ،به
ط��وری که س��هم ارزش افزوده بخ��ش مذکور طی
سالهای  84-86در اس��تان تهران ،پایینتر از کل
کش��ور بوده ولی با افزایش حدود  3درصدی در سال
 ،1387طی سه سال انتهایی دوره مورد بررسی ،در
سطح باالتری از سهم ارزش افزوده این بخش در کل
کشور قرار گرفته است.

مقایسه رتبه بخشها ی اقتصادی
در سطح استان تهران و کشور

بیشترین س��هم از تولید ناخالص داخلی در استان
تهران مربوط به بخش”مس��تغالت ،كراي��ه و خدمات
كسب و كار» با رقم  24درصد در سال  1389بوده است،
رتبههای دوم  ،سوم و چهارم به ترتیب برای بخش «عمده
فروشي ،خردهفروشي ،تعمير وس��ايل نقليه و كاالها»
با  17درصد  ،بخش «صنعت و مع��دن» با  13درصد و
بخش «حمل و نقل ،انبارداری و ارتباطات» با  12درصد

جدول  :2سهم بخش صنعت و معدن
از تولید ناخالص داخلی

شرح

تولید ناخالص داخلي
( به قيمت بازار )

واحد

1384

1385

1386

1387

1388

1389

كل كشور

میلیارد ریال

1,941,188

2,382,675

3,072,615

3,655,196

3,894,224

4,752,123

رشد ساالنه

درصد

23

29

19

7

22

استان تهران

میلیارد ریال

594,283

770,270

988,614

1,125,810

1,339,969

رشد ساالنه

درصد

25

30

28

14

19

درصد

24.50

24.94

25.07

27.05

28.91

28.20

كل كشور

میلیارد ریال

682,263

820,072

1,071,931

1,168,424

1,065,015

1,399,798

رشد ساالنه

درصد

20

31

9

-9

31

استان تهران

میلیارد ریال

84,916

101,790

124,897

141,386

165,470

رشد ساالنه

درصد

23

20

23

13

17

درصد

10.14

10.35

9.50

10.69

13.28

11.82

كل كشور

درصد

35.15

34.42

34.89

31.97

27.35

29.46

رشد ساالنه

درصد

-2.07

1.36

-8.37

-14.45

7.71

تهران

درصد

14.29

13.21

12.63

12.56

12.35

رشد ساالنه

درصد

79.-1

-7.52

-4.40

-0.59

-1.67

سهم تولید ناخالص
داخلی تهران از کل
کشور

ارزش افزوده بخش
صنعت و معدن

سهم ارزش افزوده
بخش صنعت و معدن
استان تهران از کل
کشور
سهم ارزش افزوده
بخش صنعت و معدن از
کل تولید ناخالص داخلی
سهم ارزش افزوده
بخش صنعت و معدن از
کل تولید ناخالص داخلی

میباشد .ولی این رتبه بندی در سطح کشور برای سال
 1389به ترتیب مربوط به بخشهای «صنعت و معدن»،
«عمده فروشي ،خرده فروش��ي ،تعمير وسايل نقليه و
كاالها» و «مستغالت ،كرايه و خدمات كسب و كار” با30
و 13و 13درصد میباشد .ذکر این نکته قابل توجه است
که بخش “واسطهگریهای مالی” با سهم  3درصدی از
کل تولید ناخالص داخلی کشور در رتبه یازدهم کشوری
قرار دارد ،در حالیکه در استان تهران سهم قابلتوجهتری
با رقم  8درصد و رتبه پنجم را دارا میباشد.

475,521

69,204

14.55

رشد متوسط دوره بررسی
(درصد)
19.60

23.00

2.90

15

19

3.11

-3.47

-3.23

جدول  3و  : 4رتبهبندي بخشها در سطح استان تهران و كشور
سهم ارزش افزوده بخشهای اقتصادی از مجموع ارزش افزودهها در کل کشور

1,389 1,388 1,387

سهم ارزش افزوده بخشهای اقتصادی از مجموع ارزش افزودهها در استان تهران
رتبه
84

رتبه
89

سال

1

مستغالت ،و خدمات كسب و كار

20.89 19.83

عمده فروشي ،خرده فروشي ،تعمير
وسايل نقليه و كاالها

19.75 20.83

19.11

14.26 14.51

13.37

12.69

11.53 10.48

12.58

11.76

12.63

7.78

6.98

6.91

7.75

8.14

ساختمان

4.32

3.93

4.65

7.52

8.24

7.28

اداره امور عمومي ،و خدمات شهري

8.22

7.49

5.80

5.05

5.20

5.70

بهداشت و مددكاري اجتماعي

3.76

3.88

3.76

3.21

3.61

3.47

آموزش

3.29

3.94

3.19

3.37

3.33

3.14

9

ساير خدمات عمومي ،اجتماعي
شخصي و خانگي

2.46

2.61

2.69

2.63

2.89

3.07

10

11

كشاورزي ،شكار و جنگلداري

سال

1,384

1,385

1,386

صنعت و معدن

35.07

34.37

29.83 27.57 32.10 35.21

1

عمده فروشي ،خرده فروشي،
تعمير وسايل نقليه و كاالها

13.74

13.35

13.43 13.51 13.14 13.03

2

2

مستغالت ،كرايه و خدمات
كسب و كار

10.69

11.10

13.10 12.80 12.72 11.77

3

3

صنعت و معدن

كشاورزي ،شكار و جنگلداري

8.67

8.61

8.44

7.75

8.86

8.50

4

4

حمل و نقل ،انبارداري و ارتباطات

حمل و نقل ،انبارداري
و ارتباطات

6.70

7.09

7.24

7.57

8.27

7.51

5

5

واسطه گريهاي مالي

ساختمان

4.66

4.97

5.59

6.58

7.40

6.14

7

6

اداره امور عمومي،
و خدمات شهري

5.19

4.77

4.15

4.35

4.77

4.81

6

7

آموزش

4.28

4.66

3.63

4.20

4.27

3.75

8

8

بهداشت و مددكاري اجتماعي

3.21

3.31

3.21

3.17

3.81

3.62

9

9

تأمين آب ،برق و گاز طبيعي

2.33

2.41

2.41

2.62

2.21

3.07

11

10

واسطه گريهاي مالي

2.98

2.77

2.82

3.10

3.39

3.06

10

1,384

1.77

1,385

1,386

1,387

1,388

1,389

رتبه
84

رتبه
89

23.74

24.22

22.15

24.14

2

1

17.87

17.13

17.31

1

2

12.66

12.52

3

3

12.00

4

4

7.60

6

5

7

6

5

7

8

8
9
10

2.00

1.78

1.58

1.95

1.49

11

11

ساير خدمات عمومي ،اجتماعي
شخصي و خانگي

1.45

1.57

1.54

1.65

1.93

1.94

12

12

هتل و رستوران

1.10

1.05

0.97

1.06

1.11

1.16

13

12

هتل و رستوران

0.82

0.81

0.77

0.85

0.97

0.98

13

13

تأمين آب ،برق و گاز طبيعي

1.64

1.69

1.45

1.28

0.93

1.11

12

13

ماهيگيري

0.19

0.19

0.18

0.19

0.22

0.24

14

14

ماهيگيري

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

14

14

جمع

100

100

100

100

100

100

---

---

جمع

100

100

100

100

100

100

---

---

گفتگوي خبري

برای ثبت اتاق بازرگانی ایران و آمریکا
نبایدعجله کرد
گفتوگوی آیندهنگر با اسداهلل عسگراوالدی درباره رویکردهای اقتصادی دولت روحانی
سعید رضایی :اسداهلل عسگراوالدی که در خالل مصاحبهها و گفتوگوها با لحنی آمیخته به طنز خود را «کاسب جزء» معرفی
میکند ،این روزها برخالف گذشته به اقتصاد و بهبود وضعیت معیشتی مردم امیدوار است .رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران
و چین ،شکسته شدن برخی تحریمهای اروپایی را از جمله اتفاقات مهم اقتصاد ایران میداند که به واسطه روی کار آمدن دولت
روحانیمیسرشدهاست.اومیگویدبعدازانتخابات 24خردادیکیازدولتمردانکابینهروحانیبااوتماسگرفتهوخواستهکاری
کند که قیمت دالر در کشور کاهش یابد .میگوید ظرف 48ساعت این کار را انجام داده است .عسگراوالدی انگیزه خود از انجام
چنین اقداماتی را قابل اعتماد بودن دولت روحانی ذکر میکند و معتقد است برای کمک به این دولت از هیچ کاری نباید فروگذار
کرد .او همچنین معتقد است روابط ایران و آمریکا در حال بهبود است و نیازی نیست که برای ثبت اتاق ایران و آمریکا عجله کرد.
در دولت قبل بس�یاری از كارشناس�ان و فع�االن اقتصادی عقيده
داشتند عالوه بر فشارها و تحريمهاي بينالمللي ،در داخل کشور هم  نیز
نوعی تحریم داخلی که ناشی از سوءمديريت و موانع كسبوكار بود به
فع�االن و توليدكنندگان تحميل ميش�د .االن دولت تغيي�ر كرده و در
سیاست گذاریهای اقتصادی جهتگيري ديگري اتخاذ شده است .با اين
شرايط امكان وقوع اتفاق بزرگي در اقتصاد با فرض ماندگار بودن تحريمها
وجود دارد؟

نگر
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بهطوركل با  3نوع تحريم مواجه هستيم .تحريمهاي خارجي را شوراي امنيت و
سازمان ملل از سویی و از سوی دیگر دولت آمريكا و كنگره این کشور بر ما تحميل
كردهاند و ناجوانمردانهترين تحريمها هم همينهاست .تحريمهای بعدي مربوط
به بازار مشترك اروپا و كشورهاي اروپاي غربي هستند .آن نکتهای که شما به
آن اشاره کردید مبنی بر تحریمهای داخلی نیز درواقع همان سوءمديريتهايی
هستند كه فضاي كسبوكار را براي كارآفرينان سخت كرده و ما نامش را تحريم
ميگذاريم .این سوءمدیریت درواقع عدم اجراي صحيح قوانين يا بخشنامههايي
است که ما مفيد نميدانيم و همینها باعث به وجود آمدن بسیاری از مشكالتی
شده که امروز اقتصاد ما با آنها مواجه است .حاال میخواهم همینجا هرکدام از
این تحریمها را به صورت اجمالی بررسيكنم؛ تحريمهايی که شوراي امنيت

و سازمان ملل عليه ما وضع کردهاند بيشتر پاي ه هستند و شامل چهار قطعنامه
است كه عليه ما در طي  3سال دوم دوره آقاي احمدينژاد اعمال شده و كماكان
هم باقي است و به اين زوديها هم برداشته نخواهد شد .تحريم آمريكاييها بعد
از انتخبات ریاست جمهوری در کشور ما فعال در مقام حرف نرمتر شده اما در عمل
هيچ كاري انجام نشده است چون اين تحريمها را كنگره تصويب و طبق قانون
كاخ سفيد ملزم به اعمال آن است .اما از سوی دیگر تحريم اروپاييها آرام آرام در
حال شكسته شدن و لغو شدن است .االن تحريمهای بانكي و كشتيراني ما که
توسط کشورهای اروپایی اعمال میشد و حتی در مواردی برای پرواز هواپیماهای
ما مشکالتی را فراهم میکرد کمکم در حال لغوشدن است .مثال طبق قوانين
بينالمللي هر كشوري موظف است اگر هواپيمايي در فرودگاه كشورش به قطعه
نياز داشت آن قطعه را تامين كند اما اين كار برای ما مدتی تحریم بود و االن این
تحریم برداشته شده است .تحريم ندادن سوخت به هواپيماها در كشورهايي مثل
آلمان و انگليس هم آرام آرام در حال از بين رفتن است .تحريم بعدي كه متاسفانه
هنوز لغو نشده در مورد كشتيرانيهايی غير از كشتیراني جمهوري اسالمي است.
یعنی به كشتيهای خاوردور و همچنین کشورهای اروپايي كه ميخواهند به
خليج فارس بيايند اجازه ورود به بندرعباس و بوشهر داده نشده است .اين مورد
هم در حال پيگيري است .تحريمهاي آمريكايي هم که به سازمان ملل و شوراي

در شرایطی که
اعضای ارشد
دولت ما به
نيويورك رفتند و
مالقات حضوری
داشتندضرورتي
براي تشكيل اتاق
وجود ندارد .اتاقي
كه قرار بود سال
گذشتهتاسيس
شود میخواست
همان كاری را
انجام دهد که
آقايان ظريف و
نهاونديان در سفر
اخیر هیات دولت
ایران به نیویورک
انجام دادند
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گفتگوي خبري

امنيت ارتباطي ندارد دو گونه است؛ يكي تحريمهاي نفتي است كه آمريكاييها
خريد نفت را تحريم كردهاند .مورد ديگر تحريم كشتيراني است كه اعالم كردهاند
هر كشتيای كه به بنادر ايران وارد ش��ود حق ورود به بنادر آمريكايي را ندارد.
دقت کنید مثال در این مورد خاص كلمه «تحريم» به كار برده نشده ولي با اين
دستورالعمل عمال تحريم محسوب ميشود .مورد سوم كه بسیار بد است تحريم
بانك مركزي ماست كه واقعا ناجوانمردانه تحريم شده است .در هیچ جايي از دنيا
رسم نيست كه بانك مركزي كشوري را تحريم كنند.
آمريكا هم تاکنون غیر از ايران بانك مركزي هیچ كشوري را تحريم
نكرده است؟

فضاي كسبوكار
ما بسيار شكننده
است و هيچ
كارخانهاي جرات
برنامهريزيچند
ماهه را ندارد.
چون نه ميتواند
توزيعاش را تنظيم
و نه ميتواند مواد
اوليهاش را تامين
كند

نگر
آینده
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خیر .در مورد ايران هم خودش��ان ميدانند كه قانوني نيست .البته االن گفته
میش��ود که ظاهرا آمریکا ميخواهد بانك مركزي ونزوئال را هم تحريم كند و
در حال بررسي این موضوع اس��ت .دركل ما از اين تحريمها در رنج هستيم اما
توانستهايم با كمك تركيه ،چين ،مالزي و ...قسمتهايي از اين تحريمها را رفع و
رجوع كنيم .فرض كنيد صادرات و واردات ما مجموعا در مرز 180تا 190ميليارد
دالر است .بين  90تا  100ميليارد دالر صادرات همراه نفت داريم كه  50ميليارد
دالر صادرات نفتي و 40،30ميليارد دالر هم صادرات غيرنفتي بوده است .متقابال
همين عدد را در واردات و خدمات هم داريم 20 .درصد اين  200ميليارد دالر با
اين تحريمها كم شده است .نفت ما را نميخرند و طبیعی است که صادرات نفت
ما به 30ميليارد رسیده باشد و صادرات غيرنفتي ما هم كم شده باشد و درنتیجه
 14درصد كسري داريم .یادمان هست که دولت قبل اين تحريمها را كاغذپاره
ميخواند .اما شالق زهرآگين تحريم همواره ما را اذيت كرده است و االن سعي
می کنیم با كمك عوامل مختلف در نقاط مختلف دنيا از قسمتي از این تحریم ها
عبور كرده و يا آنها را دور بزنيم .قسمت عمدهاي از ارز صادراتي به واردكنندهها
داده ميشود اما چگونگی آن گفته نميشود .دولت قبلي نابخردانه تصويب كرده
بود كه ارز حاصل از صادرات بايد به مركز مبادالت بيايد .وقتي بانكي وجود ندارد
و قابل انتقال نيست ،ما از مويرگهاي خاصي استفاده ميكنيم و اين پول را به
دست ميآوريم .اين االن تحريم داخلي است كه عليه صادرات است كه در روز
ملي صادرات در مورد آن بحث زيادي شد و آقاي نعمتزاده قول داد این مصوبه
لغو شود .تحريم بعدي ما فضاي كسبوكارمان است .فضاي كسب وكار ما بسيار
شكننده است و هيچ كارخانهاي جرات برنامهريزي چند ماهه را ندارد .چون نه
ميتواند توزيعاش را تنظيم و نه ميتواند مواد اوليهاش را تامين كند .نميداند
چند ماه بعد قيمت ارز يا حقوق كارگران به چه ميزان خواهد بود .درواقع ثباتي
وجود ندارد .آق��اي جهانگيري اخیرا گفتهاند دولت س��عي دارد ظرف يك ماه
آينده اين ثبات را برنامهريزي كند .اتاق بازرگاني هم قانون برنامه پنج س��اله را
به مجلس برده كه هر بنگاه صنعتي از فروشش يك در هزار را به اتاق بدهد .اين
رقم خيلي زيادي است در حد  700تا  800ميليارد تومان است .اوال اتاق به اين
پول نيازي ندارد و دوم اينكه چرا بخش توليد كه االن تحت فشار است بايد اين
پول را بپردازد كه كارت بازرگانياش تمديد شود؟ كارخانهاي كه  100ميليارد
تومان فروش دارد چگونه ميتواند يك ميليارد پرداخت كند؟ صادركنندهها نیز
همين را به دولت ميگويند .صادرات يك درصد س��ود دارد چرا بايد از فروش
براي تمديد كارتش هزينه كند؟ به هرحال اينها ش��رايط سخت داخلي است.
معتقديم دولت تدبير و اميد واقعا اميد را افزایش داده و االن وقت آن هست که
با تدبیر به سروسامان دادن به امور بپردازد .اين دولت چند كار مهم انجام داده
كه باید اهمیت آن را درک کرد .اول اینکه در بيش��كك ،س��ه مالقات ارزنده با
رئيسجمهوران چين و روسيه و چند کشور دیگر انجام شد .دومين كار رفتن به
نيويورك و نقطه عطفي بود که بعد از 34سال قطع روابط منجر به ديدار با مقامات
آمريكايي شد .بعد هم اولين بار در ژنو بيانيه مشترك داده شد.
ت�ا اینجای کار تاثیر ملموس مواردی که به آنها اش�اره میکنید بر
اقتصاد کشور را چگونه ارزیابی میکنید؟

اول اينكه حدود 10درصد قيمت ارز كم شده و ريال تقويت شده و ارزش پول ملي
به جايگاه قبلي خود در حال برگشتن است .البته تا حد دو سال پیش برنميگردد
و به مصلحت هم نيست .زمانی ميتوانيم مبلغ را كمتر كنيم كه درآمد ارزيمان

باال برود و بتوانيم نفت و گاز بفروشيم ،صادرات غيرنفتي را تقويت و ارز مازاد پيدا
كنيم .وگرنه در شرایط فعلی اين قيمت را متعادل ميدانم .حركت بعدي دولت
جديد آرامش دادن به مردم است و اينكه با مردم صادقانه صحبت كند .اين مساله
از آن جهت حائر اهمیت است که میتواند محيط كسبوكار را آرام كرده و جلوي
التهاب و ستيزهگري را بگیرد و كسي هم چيزي مازاد نیاز خود ذخيره نكند .اگر
يادتان باشد آقاي بهمني ریس سابق بانک مرکزی در چند سال گذشته چندين
بار در مورد سكه ،تصمیمات اشتباهی اتخاذ کرد .سكه را به مردم ميفروخت و
بعد واگذار نميكرد و خب طبیعی بود که در جامعه عصبانيت به وجود ميآید.
زد.

وقتی کاهش سود نرخ بهره بانکی هم اتفاق افتاد به این قضیه دامن

بله آن هم یک ماجرایی بود که وضعیت را بدتر کرد .اما االن كسي به دنبال سكه
نميرود چون الزم ندارد .آن زمان پول در حال سقوط بود و مردم ميخواستند
از طريق سكه و دالر پولشان را ذخيره كنند .آمارها نشان ميدهد بين  12تا 15
ميليارد دالر ذخيره ارزي مردم است .االن كسي ارز را ذخيره نميكند.ما اينها را
تدبير ميدانيم و به بخش خصوصي توصيه ميكنيم كه به دولت كمك كند كه
اين تدبير جواب بدهد.
خيليها معتقدند تا تحريمها برداش�ته نش�ود هيچ مشكلي حل
نخواهد شد .نظر شما در این رابطه چیست؟

اين عقيده هم درست است و هم نيست .اگر بتوانيم طرفهاي بيطرف دنيا را
جلب كنيم حتما بخش��ی از آثار تحریمها جبران خواهد شد .االن آمريكا از در
دوستي وارد شده است .قبال هم اين كار را ميكرد اما جواب نميگرفت .اين خود
يك تدبير است؛ ما را در ژنو پذيرا ميشوند و ميگويند پيشنهاد ايران قابل مطالعه
و صميمانه اس��ت .اين خودش يك چراغ سبز است .نميتوانيم تصور كنيم در
عرض يك ماه با يك مالقات همه مسائل حل شود .هر دو طرف در درون خودشان
مشكل دارند .در ايران هم روزنامههايي هستند كه دائما به دولت نيش ميزنند.
برخی روزنامه های مش��هور این روزها بر علیه دولت و سیاست خارجی او چه
مواضعی را اتخاذ می کنند و خوب است یک نفر از آنها بپرسد اصال حرف حساب
شما چیست؟ بنابراین در داخل البيهاي منفي و تنگنظريهايي داريم و از آن
طرف آمریکاییها هم در درون خودشان برای ارتباط برقرار کردن با ما مشکالتی
دارند .اما ما به اين مسائل اميد داريم و معتقد هم نيستيم كه قرار است مسائل يك
شبه حل شود .به نظر من شش ماه براي باز كردن روزنه فرصتي كافي است و اگر
نتوانيم اين روزنهها را قدم به قدم به جايي برسانيم فايدهاي ندارد.
اگر خاطرتان باشد شما حدود یک سال و نیم پیش خطر قحطی را
مطرح کردید .آیا چنین خطری االن هم برای کشور وجود دارد؟

خير.باخشكساليمواجهنيستيمهرچندباكمبودبرنجوگندمروبهروييمامامواد
غذايي به اندازه دو سال آينده داريم .االن پيشبيني قحطي ندارم؛ وفور كاال داريم
اما به خاطر تورم نابهنگامي كه به ما تحميل شده قيمتها باال است .اگر یادتان
باشد در زمان شروع اجرای طرح هدفمندي يارانهها تورم ما  9بود و براي اولين
بار تورم تكرقمي شده بود كه من به دكتر بهمني رئيس بانك مركزي تبريك
گفتم و اذعان داش��تم كه اگر هدفمندي يارانهها باعث باال رفتن تورم شود اين
كار را متوقف كنيد .سال اول تورم  14درصد و سال دوم  20درصد شد .همانجا

خواستم اين رويه متوقف شود .بعد هم دیدیم که در چهار ماه اول امسال تورم40
درصد است كه باعث گراني كاالهاست و نه قحطي .آن زمان هم که بحث قحطی
را مطرح کردم اتفاق افتاد .یادتان هست که کره و مدتی هم قبل از آن مرغ نایاب
ش��ده بود .این همان قحطی بود که من آن را پیشبینی کرده بودم و اتفاق هم
افتاد .اما در حال حاضر این خطر وجود ندارد.
جهت سياستگذاريها را در چه سمتي پيشبيني ميكنيد؟

بان��ك مركزي برنام��ه خوب��ي دارد منتها بي��ش از حد مصاحب��ه نميكند و
بخش��نامههاي اضافي نميدهد .به عقيده من در مهرماه تورم  37درصد شده
و اميدوارم در ماههاي آخر سال به  35درصد برسد .بايد بتوانیم سال آينده نرخ
تورم را به  30درصد برسانیم.

البته دولت دغدغههاي ديگري مثل اشتغال و بيكاري هم دارد که
ش�اید الزم باشد آن دسته از سیاس�تهای اقتصادی را به کار بندد که
افزایش تورم اقتضای آن است؟

نميتوانم اين كمكها را رسانهاي كنم .فقط ميتوانم با دولت در ميان بگذارم.
صنف به صنف راهكارهايي را براي كمك در نظر داريم .روز اولي كه آقاي روحاني

بله .من خودم كاسب جزء هستم (باخنده).

با اين توضیح آن وقت به نظر شما صحت اين گفته آقاي احمدينژاد
مشخص نميشود كه اقتصاد ايران در دست  300نفر است و هر زمان که
بخواهند نرخ ارز را باال و پايين ميکنند؟

خير اينطور نيست .يك زمان است كه ما ميخواهيم كمك كنيم و اين كار را با
كمك بازارهاي كشور انجام ميدهيم .من مردم و بخش خصوصي را به كمك
به دولت جديد تشويق ميكنم .مردم به اين گفتهها اهميت ميدهند .شما هم
به همين خاطر در حال مصاحبه با من هستيد چون به نظرتان گفتههايم مهم
است .من فردای انتخابات نشستم پای تلفن و با  33استان کشور تماس گرفتم.
خب در این استانها اعتبار دارم و بسیاری از تجار و بازرگانان برای حرفم ارزش
قائل هستند .یعنی وقتی به این بازرگانان میگویم به این دولت اعتماد کنید آنها
هم این کار را انجام میدهند.همه مردم كشور در اقتصاد موثرند .این دولت قابل
اعتماد است .خب وقتي مردم ببینند ممكن است كااليي در دسترشان نباشد
بيش از حد نياز خريداري ميكنند اما اگر آرامش داشته باشند به اندازه مصرف
روزشان کاال میخرند .چون هر كااليي براي فردا قابل ذخيره نيست.
يكي از كمكهاي بخش خصوصي به دولت ميتواند ارتباط بيشتر با
تجار خارجي باشد .اخیرا هم  خبري آمده بود مبني بر اينكه اتاق ايران و
آمريكا به ثبت رسيده است .این خبر درست است؟

اين خبر صحت ندارد .ثبت یک اتاق بازرگانی اصال به این حالت نیس��ت که در
ظرف یکی دو روز انجام ش��ود .ثبت هر اتاق چند ماه طول ميكشد .در آمريكا
اگر قرار باشد اتاقي ثبت شود ،بايد ابتدا به يكي از اتاقهاي آنجا مانند نيويورك و
واشنگتن پيشنهاد داده شود كه قرار است اتاقي ثبت شود و اتاقي كه درآمريكا
فعال است اگر اين را پذيرفت اعالم میکند و همين كار چند روز زمان نياز دارد.
مرحله بعد بايد هيات موسس به وجود بيايد .هيات موسس نشستهايي برگزار
میکند و طرح را تصويب ميكنند .پس از آن وزارت خارجه آمريكا سياست كلي
جهانياش را بررسي ميكند و همين كار چند ماه طول ميكشد .اما در آن چیزی
که شما به آن اشاره میکنید اتفاقی که افتاده این است كه يك تاجر ايراني در
آمريكا يك بنگاه تجارتي خاورميانه را به ثبت رسانده كه ايران هم جزو آن است.
ايشان براي شروع كار با ايران تجارتخانه خودش را ثبت كرده كه با اتاق خیلی
فرق دارد.
به نظرتان اين كار چقدر ميتواند موثر باشد؟

هيچ نقشي نميتواند داشته باشد.

يتواند منافع تاجر را تامين كند.
يعني فقط م 

بله .این را هم بگویم که من خودم از  10سال قبل معتقد به تاسيس اتاق ايران
و آمريكا بودم كه به داليلي انجام نميشد .طبق قانون اتاق بازرگانی و صنایع و
معادن ايران بايد تاييد كند كه اين كار خوب است .اين مرحله اول است .پس از
تاييد يك هيات موسس تعيين شده و قبول ميكنند كه هيات موسس اتاق ايران
و آمريكا باشند .پس از آن تاييديه را به اتاق كه به آنها مجوز داده ميدهند و اگر
وزارت خارجه تاييد كرد اتاق ايران تاييد ميكند و بعد به اتاق ثبت ميرود و ثبت
ميشود .اما در شرایطی که اعضای ارشد دولت ما به نيويورك رفتند و مالقات
حضوری داشتند فعال اصال ضرورتي براي تشكيل اتاق وجود ندارد و به نظرم قضايا
از راههاي ديگري قابل حل اس��ت .اتاقي كه قرار بود سال گذشته تاسيس شود
میخواست همان كاری را انجام دهد که آقايان ظريف و نهاونديان در سفر اخیر
هیات دولت ایران به نیویورک انجام دادند .زمانی ثبت اتاق مفيد است كه روابط
اقتصادي ايران و آمريكا خوب باشد .االن وقتي ما خريد و فروشي با هم نداريم و
پولي اين وسط ردوبدل نميشود اتاق به درد نميخورد و حداقل تا شش،هفت
ماه آتي تشکیل اتاق ضرورتي ندارد .بنابراین در مقطع فعلی اصال نباید برای ثبت
اتاق بازرگانی مشترک بین ایران و آمریکا عجله کنیم.

روز اولي كه آقاي
روحاني راي آورد
صبح زود يكي
از مسئوالن به
من گفت که شما
ميتوانيدقيمت
دالر را تا فردا
 100تومان پايين
بياوريد؟ گفتم بله.
تا  48ساعت بعد
دالر  3300تومان
شد .من که خودم
دالري نداشتم اما
مردم را تشويق به
فروشكردم
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گفتید كه آماده كمك به دولت هس�تيد .چه كمكهايي از دس�ت
بخش خصوصی برميآيد؟

بله شما همیشه می گویید که کاسب جزء هستید...

نگر
آینده

براي اش��تغال نياز به سرمايهگذاري داريم .اش��تغال با حرف درست نميشود.
با گراني و ارزاني هم قابل حل نيس��ت .این مساله با سرمايهگذاري در صنعت و
كشاورزي قابل حل است كه روستاييان به سمت شهرها هجوم نياورند .اشتغال
صنعتي در حال حاضر حدود  60ميليون تومان هزينه دارد .اگر بتوانيم اشتغال
صنعتي را باال ببريم جلوي بيكاري گرفته ميشود .در جرايد مختلف گفتهام وقتي
مرحوم رجايي رییسجمهور بود ،كابينهاش  36ميليون نفری بود .خودش این را
میگفت و دلیلش هم این بود که در آن زمان جمعیت کشور  36میلیون نفر بود.
االن جمعیت کشور ما به  76ميليون رسيده و  40ميليون نفر زير  31سال داريم.
 15و  20سالهها را رها كنيد ،حدود  20ميليون نفر آماده كار داريم .حاال اگر اين
عدد را به 31سال تقسيم كنيم سالي 1/5ميليون نفر به مرز بيست سالگي تحويل
جامعه دادهايم كه اين ميزان به شغل نياز دارند .نيمي از اينها يا ثروتمند هستند
يا نيازمند شغل نيستند – مثال خانه دارند .اما نيم ديگر چطور؟ اگر شغل نداشته
باشند نميتوانند ازدواج کنند و نيازهايشان را برآورده كنند .بیکار بودن این حجم
از نیروی کار قطعا به بزهکاری اجتماعی و مشکالت عدیدهای منجر خواهد شد.
پس بايد اولين كار دولت اين باشد كه ساالنه بين  700تا  800هزار شغل ايجاد
كند كه اين كار تنها از طریق س��رمايهگذاري ايجاد ميشود .حاج ميرزا آقاسي
در دوره قاجار وقتي مشاهده كرد مردم روستايي در اثر قطحي به شهرها هجوم
آوردهاند ،دستور داد هرچه چاهكن هس��ت را خبر كنند .حدود  200چاهكن را
آوردند .گفت در تپهها قنات بزنيد .هر كدام  3020،نفر كارگر را با خود بردند و كار
كردند .بعد از يك هفته گفتند ما رفتيم اما در اين تپهها به آب نميرسيم .آقاسي
گفت به «آب» نميرسيد اما به «نان» كه ميرسيد .من در فكر نان شما هستم.
اگر االن بخواهيم برنامهاي داشته باشيم و دو هزار كيلومتر اتوبان بسازيم كه به
اصطالح كمترين ارزبري را هم برای ما دارد جوانها را از شهرها خارج ميكنيم.
اگر دولت هم مشكل دارد بايد كار را به دست مردم بسپارد و با اين كار اشتغال ايجاد
كند .پس الزمه اشتغال سرمايهگذاري است .االن كشاورزان ما عصباني هستند
چون وزارت كشاورزي به آنها رسيدگي نميكرد .اگر بتوانيم آب و جاده روستايي
را تامين كنيم خيلي از مشكالت كشاورزي ما قابل حل است و ديگر شاهد كوچ
روستاييان به شهرها نيستيم .سال گذشته 120ميليون تن محصوالت كشاورزي
داش��تيم كه االن به راحتي ميتوانيم اين ميزان را به  550ميليون تن برسانيم.
دولت قبلي گندم را از كشاورز  500تومان و از خارج با احتساب قيمت دالر 900
تومان خریداری میکرد .اما حاضر نبود از كشاورز داخلي بيشتر از  500تومان
خريداري كند و ميگفت برايشان همين مبلغ كافي است .اين درواقع حسادت
دولتيهابود.درنتيجهروستاييهايابهحاشيهشهرهاكوچکردندياگندمشانرابه
خارج از كشور میفروختند و همان گندم را دولت به قيمت 900تومان میخرید
و وارد میکرد .در مورد دام هم ببينيد چقدر دام به مرزهاي كشور قاچاق ميشود.

راي آورد صبح زود يكي از مسئوالن به من گفت که شما ميتوانيد قيمت دالر را
تا فردا  100تومان پايين بياوريد؟ گفتم بله .تا  48ساعت بعد دالر  3300تومان
شد .من که خودم دالري نداشتم اما مردم را تشويق به فروشكردم.
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نویسندگان خارجی

یادداشتها

ازآلمان بیاموزیم

دنیل گراس
رئيسمركزمطالعات

تجربه آلمانی:
تحكیم مالی بلندمدت نیازمندِ
محدودیت مخارج است
ِ
تقویت و
ِ

سياست اروپا و
مشاورسابقصندوق
بينالملليپول
ترجمه:بابكواحدي

نگر
آینده
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ده سال پیش آلمان را مر ِد بیما ِر اروپا میدانستند.
همزمان كه اقتصاد باقی اروپا داش��ت احیا میشد،
نرخ
اقتصاد این كشور در
ِ
باتالق ركود فرو رفته بود؛ ِ
ِ
متوسط حوزه یورو بود؛ با كسری
بیكاریاش باالتر از
بودجههای زیادهازحد ،قواع ِد بودجهای اروپا را زیر پا
میگذاش��ت؛ و نظام مالیاش اسی ِر بحران بود .یك
دهه بعد ،آلمان الگویی برای بقیه است .اما آیا باید
اینطور باشد؟
وقتی به این فكر میكنیم كه دیگر كش��ورهای
حوزه ی��ورو باید چ��ه درسهایی از تح��ول آلمان
می��ان آنچه دولت��ی میتواند انجام
بگیرند ،باید
ِ
ِ
مس��ئولیت كسبوكارها،
دهد و آنچه در حیطه
كارگران و در معنای عام جامعه قرار میگیرد ،تفاوت
قائل ش��د .یكی از حوزههایی كه دولتها بهوضوح
مسئولیتش را بهكل برعهده دارند ،سرمایهگذاری
و مالیه بخش عمومی است .در سال  ،2003آلمان
كسری مالیای نزدیك به  4درصد از تولید ناخالص
داخلی داشت؛ كه البته شاید با معیارهای امروزی
ِ
زمان اروپا
چندان باال بهنظر نرسد ،اما از
متوسط آن ِ
باالتر بود .امروز ،آلمان بودجهای ترازشده و متوازن

دارد ،درحالیكه بیشتر دیگر كشورهای حوزه یورو
با كس��ری بودجههایی باالتر از كسری بودجه 10
ِ
برگشت
پیش آلمان مواجه هستند .تحول و
ِ
س��ال ِ
ً
مدیون كاهش در مخارج
مالیه عمومی آلمان عمدتا
ِ
بوده است .در س��ال  ،2003مخارج عمومی دولت
 48.5درصد از تولید ناخال��ص داخلی بود ،باالتر از
ِ
سال
متوس��ط حوزه یورو در آن زمان .اما ط 
ی پنج ِ
بعد از آن پنج درصد از تولید ناخالص داخلی از این
مقدار كاسته شد .درنتیجه ،در آستانه ركود بزرگ
كه از سال  2008آغاز شد ،آلمان یكی از پایینترین
نسبتهای مخارج در اروپا را داشت.
اما دولت آلمان در مواجهه با مش��كل اصلی این
كشور کاری نکرد جز افزایش حس و روحیه رقابت.
سخت میتوان حاال تصورش را كرد ،اما در پنج سال
ِ
نخست پول واحد اروپایی ،آلمان بهشدت غیررقابتی
موجب هزینههای باالی
محسوب میشد ،و همین
ِ
دس��تمزدهایش بود .وقتی یورو آمد ،اروپاییها از
این بیم داشتند كه مش��كل رقابت آلمان را هرگز
نتوانند حل كنند ،چون مقامات این كش��ور دیگر
نمیتوانستندنرخهایارزراتعدیلوتنظیمكنند.اما،

حاال دیگر میدانیم كه آلمان توانست بار دیگر رقابتی
شود؛ حقیقت این است كه حتی ،بهعقیده برخی،
زیادی هم رقابتی شد .اتفاقی كه بهمدد تركیبی از
محدودیتهای دستمزد و اصالحات ساختاری در
راستای بهبود بهرهوری ،محقق شد.
راستش ،این تحلیل فقط تا نیمه درست است.
كردن دستمزدها عنص ِر اصلی و كلیدی بود،
محدود
ِ
اما دولت آن را تحمیل نكرد .بیكاری مصرانه و مدام
پذیرفتن دستمزدهای پایینتر و
كارگران را وادار به
ِ
ساعتهای كار بیشتر كرد ،همزمان كه دستمزدها
پیرامونی درحالرشد حوزه یورو هر
در اقتصادهای
ِ
سال  2تا  3درصد افزایش مییافت .از سوی دیگر،
بااینكه دولت آلمان یك دهه یا بیشتر پیش از این
اصالحات مهمی در بازار نیروی كار ایجاد كرد ،این
تدابیر ظاهرا ً تأثیری روی بهرهوری نداشتند .تمام
دادههای موجود نش��ان میدهند كه آلمان یكی از
پایینترین نرخهای رشد بهرهوری اروپا را در بیش از
سال گذشته داشته است.
ده ِ
با در نظر گرفتن عد ِم اجرای هیچگونه اصالحاتی
از این دس��ت در بخش خدمات ،اصالحات عمیق

تجارت آزاد
را فراموش كنيد
ِ
مهاجرت آزاد
برويد سراغ

نوشداروی آلمانی

در بحبوحه بحران مالی س�ال  ۲۰۰۹رشد اقتصادی
آلمان دچار  ۵درصد كاستی شد .اما دو سال پس از
آن،شكوفايیاقتصادیبههمانسطحپيشازبحران
رسيد .اين پيشرفت امر مسلمی نبود ،به ويژه كه در
آغاز همان س�ال  ۲۰۱۱ناظران به آلمان لقب «بيمار
اروپا» را داده بودند .در سال  ۱۹۹۸ائتالف نوينی از
حزبهای سوسيال دموكرات و سبز ،قدرت دولتی
را در آلمان به دس�ت گرف�ت و اصالحات اقتصادی
موسوم به «دس�تور كار  »۲۰۱۰را به اجرا نهاد .با اين
ترتيب ،بازار كار و سيس�تم تأمين اجتماعی كشور
زيرورو شد .در س�ال  ۲۰۰۷دولت ائتالفی متشكل
از دموكرات مسيحیها و سوسيال دموكراتها اين
روند را ادامه داد كه طی آن سن بازنشستگی از ۶۵
به ۶۷سال ارتقا يافت و باالخره تاثیرش را در اقتصاد
گذاش�ت .همچنین از زمان بروز بحران اقتصادی و
مالی و افزايش بدهكاریهای دولت ،گرايش تند به
اصالحات در آلمان ،جای خود را به برطرفس�ازی
سريع زيانها و خس�ارات آن اصالحات داد .همين
باعث ش�د كه آلمان فارغ از آس�يبهای شديد از
بحران گذر كند .در اين رابطه برنامههای پشتيبانی
از ش�ركتهای ضررديده ،ش�كوفايی اقتصادی را
تسريع كردند.

پانكاج ميشرا
نويسندهو
تحليلگربلومبرگ

كشورهاييكه
ِ
اثرات مهاجرت را
درك نكنند
ممكن است
در نهايت
سياستهايي
در پيش بگيرند
كه رويارويي با
تغييراتجمعيتي
موانع تازه
ِ
حتي مهندسان نرمافزار هندي هم امروز با ِ
موانع را برايشان
اين
جديدي در ورود به اياالت متحد روبهرو شدهاند؛
دشوارتر
مردمان اما نازپرورده محسوب ميشوند ،وقتي با
ميسازند

نگر
آینده

آندسته از همميهنانش��ان مقايسهشان
ميكني��م ك��ه س��خت در پروژههاي
س��اختماني دوبي جان ميكنند .اين
ِ
كارگران بينوا هم البت��ه بهنوبه خود
امتي��ازات و امكانات��ي دارن��د كه
مكزيكيها خواب��ش را هم
نميبينن��د .محنتي كه
مكزيكيها ميكش��ند
را ميت��وان در كت��ابِ
تكا ندهن��ده «هي��وال:
س��واري گرفت��ن از قطار
و گريخت��ن از چن��گال
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بخ��ش خدمات برای ایج��اد به��رهوری واقعی در
اقتصاد آلمان ضروری اس��ت .اما ای��ن اتفاق حتی
در س��ال  2003هم نیفتاد ،چون تم��ام توجه این
كشور بر رقابت بینالمللی و تولید صنعتی متمركز
بود .بااینوج��ود ،الگوی آلمانی ام��روز درسهای
پیرامونی بحرانزده اروپا
سودمندی برای كشورهای
ِ
تحكیم
دارد .نخستین نمونه این است كه ،تقویت و
ِ
محدودیت مخارج است؛ و
ِ
مالی بلندمدت نیازمن ِد
در بلندمدت اصالحات در بازار نیروی كار گروههای
حاشیهای را وار ِد نیروی كار میكند.
بزرگترین چالش برای كشورهایی چون ایتالیا
یا اس��پانیا همچنان حس رقابت است .كشورهای
پیرامونی حوزه یورو فقط زمانی میتوانند بار دیگر
رشد كنند كه بتوانند صادراتشان را افزایش دهند.
دس��تمزدها در اثر فش��ا ِر نرخهای بهشدت باالی
بیكاری همین حاال در سرازیری سقوط افتادهاند .اما
این دردناكترین را ِه برونرفت از بحران است ،و به
ایجا ِد بیثباتی شدید اجتماعی و سیاسی میانجامد.
راهی بسیار بهتر و آسانتر برای كاستن از هزینههای
افزایش بهرهوری خواهد بود؛ و آلمان در
نیروی كار،
ِ
این مورد چندان نمیتواند الگو قرار بگیرد .بااینحال،
پیرامونی اروپا
خوش��بختانه ،برخی كش��ورهای
ِ
حاال تحت فشار وامدهندگانشان مجبور شدهاند
ی ریش��های را نه فقط در بازارهای نیروی
اصالحات 
كارشان ،بلكه در بخش خدماتشان ،ایجاد كنند.
این اصالحات ،حتی اگر در ابت��دا با اكراه و بهاجبار
اجراشدهباشند،مستحكمترینپایههایخوشبینی
هس��تند .در بلندمدت ،این اصالحات بهرهوری و
انعطافپذیری را پرورش میدهند ،و بدینترتیب
كش��ورهایی كه آنها را در مقیاس وس��یع ب ه اجرا
میگذارند رقابتیتر میشوند.
برگشتن ِ
بخت كشورهای
مهمترین درسی كه از
ِ
س��ال گذش��ته میتوان آموخت
حوزه یورو در ده
ِ
این اس��ت كه نباید پیشبینی و قیاسمان
را بر اساس مش��كالتِ امروز شكل دهیم.
اصالحاتی كه در برخی كش��ورهای
پیرامونیانجامشدهاستعمیقتر
از اصالحاتی بوده اس��ت كه یك
دهه پیش در آلمان اجرا شد و
بنابراینكشورهاییكهبهاین
اصالحات ادامه میدهند
ممكن اس��ت از آلمان هم
رقابتیتر شوند .آن كشورهایی
كه این راه را ادام��ه نمیدهند (ایتالیا

بهنظر میرسد دارد در این مسیر گام برمیدارد)
مدتِ زیادی در دا ِم رش�� ِد پایین گرفتار خواهند
ماند ،حالآنکه جایگا ِه برت��ر آلمان در اروپا هم
تا ابد تضمینشده نیست .درواقع ،اینكه هریك
سال دیگر در چه جایگاهی
از كشورهای اروپا ده ِ
ِ
خواهند بود مشخص نیس��ت ،و وضعیت امروز
اقتصاد اروپا میتواند بهسرعت تغییر كند.

ماه گذش��ته در دو حادثه متفاوت ،دو كشتي در
نزديكي س��احل ايتاليا غرق ش��دند و صدها مهاجر
بينوا از افريقا و خاورميانه كه تقال ميكردند به ايتاليا
برسند جانشان را از دست دادند .همزمان ،چينيها،
هنديها،روسهايثروتمندوطبقهمتمولينافريقاي
جنوبي در فرار از كشورهايِ روزبهروز بيثباتترشان
آرام و بيدغدغهسوي اروپا و خانههايشان در بهترين
نقاط اين قاره پرواز ميكنند.
بهنظر ميرسد كشورهايِ آسيبخورده از بحران
يورو (قبرس ،ايرلند ،ليتواني ،مالت ،پرتغال و اسپانيا)
گام در رقابتي بر س��ر فروش حق س��كونت در اروپا
گذاش��تهاند .مالت ارزانترين مسي ِر رسيدن به حق
پيش روي خارجيها ميگذارد:
ش��هروندي اروپا را ِ
ش��رايطِ
بياهميتي هم
فقط  260هزار يورو .احرا ِز
كه براي قبول درخواس��ت مهاجرت گذاش��تهاند،
نداشتن سابقه كيفري ،چندان سخت نيستند.
مثل
ِ
حتي جورج اُزبورن ،وزير دارايي بريتانيا ،هم در سفر
اخيرش به پكن در كنار بوريس جانس��ون ،شهردار
لندن ،وعده داد كه روند صدور رواديد براي بازرگانها
و توريستهاي چيني را تسريع كند ،و درهاي كشور
را بهروي دانشجويان چيني بگشايد.
ِ
وصف سياستمداران
ج از
اظهارعش��ق خار 
اين
ِ
و بيزنسمنه��اي غرب��ي خطاب ب��ه خارجيهاي
تحصيلكرده پولدار ممكن اس��ت خيليها را به اين
اش��تباه بياندازد كه فكر كنيم جهانيسازي كوچ و
جابهجايي آزاد و بيقي ِد انسانها را تشويق ميكند .اما
در حقيقت ،همهجا پردهها دارند كشيده ميشوند و
ديوارها سر از خاك برون ميآورند.
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نويسندگان خارجي

يادداشتها

تحقيقهايمتعدد
اين تصو ِر عمومي
را كه مهاجرت
مناب ِععمومي
را ميمكد ،رد
كردهاند .براساس
گزارش ماه ژوئن
سازمان همكاري و
توسعهاقتصادي،
اين تازهواردان
خارجيهمانقدر
بر درآمد مالياتي
ميافزايند كه از
مزايايتأمين
اجتماعيبهره
ميگيرند
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خبرچينها در مسي ِر گري ِز مهاجران» از نزديك حس
كرد؛ كتابي كه نويسندهاش ،اُسكار مارتينز ،هر خطري
را به جان خريده تا به امريكا برسد.
پرچم «درهاي گشوده براي تجارت» كه اُزبورن
ِ
و جانس��ون در پكن باال گرفتند چيزي جز پوششي
تن سياستهاي س��ختگير مهاجرت
آراس��ته بر ِ
نيست .همزمان با سفر آنها به چين ،دولت انگلیس
اليحه مهاجرت جديدي را به پارلمان برد كه بهسبب
هراس��ي نهچن��دان پنهانش متمايز اس��ت.
بيگانه
ِ
موفقيتهاي اخير انتخاباتي حزب استقالل انگلیس،
كه حزبي بهشدت ضدمهاجر است ،حزب محافظهكار
را بيش از پيش به راست متمايل كرده است.
در فرانسه ،روزبهروز بر محبوبيت حزب راستگراي
افراطي جبهه مل��ي بهرهبري مارين ل��و پن افزوده
ميشود.يكيازاعضايدولتسوسياليستاينكشور،
فراخوان بيپردهاش
يعني مانوئل والس ،وزير كشور ،با
ِ
ِ
جماعت كوليهاي «روما»ي اين كشور و
اخراج
براي
ِ
بحث از بسطِ
ِ
ممنوعيت حجاب اسالمي ،مهر تأييد بر
تمايل عمومي به راستگرايي زده است .چندي
اين
ِ
پيش چپهاي سازشناپذي ِر فرانسه وقتي ديدند که
والس دخترك��ي كولي را از اتوبوس مدرس��ه بيرون
كش��يد و از كش��ور اخراج كرد ،فريادي از سر اندوه و
نگراني برآوردند.
ن بر اقتصادي ورشكس��ته ،با شرارتِ
يونان ،افزو 
حزبِ ضدمهاجرتِ فجر طاليي هم دستبهگريبان
اس��ت .اس��تراليا هم پس از كمپيني انتخاباتي كه
گفتم��ان اصلياش تعهد به جلوگي��ري از مهاجرت
ِ
بود ،حاال نخستوزيري محافظهكار دارد كه مصمم
است قايقهايي را كه پناهجويان را با خود به اين كشور
ش آمدهاند.
ميآورند بفرستد به همانجايي كه از 
مندان جهان را اسكان
حتي كشورهايي كه ثروت
ِ
دادهان��د از درون ميجوش��ند و اس��ير هرجومرجي
پنهان هس��تند .ماه گذش��ته در هنگكنگ ،مدام
بوميان آنجا
ِ
اصطالحي را ميش��نيدم كه اينروزها
زياد از آن استفاده ميكنند؛ لقبي در توصيف مرد ِم
چينی« :ملخها» .ش��ايد كه سنگاپور ،رباينده جديد
اغنياي چين ،هند ،اندونزي ،مالزي و فيليپين ،بهمدد
كنترل دولتياش جاي س��وئيس
بانكي رها از
نظام
ِ
ِ
را در مقا ِم پايتخت مديريتِث��روت جهان بگيرد .اما
بايد فكري بهحال مردم معترضي بكند كه نابرابريِ
روزافزونعميق،افزايشقيمتهاونفرتازچينيهاي
ِ
خودنمايِ فِراريسوار ،گلويشان را گرفته و ميفشارد.
با وج��و ِد فضايِ بيگانهس��تيزياي كه سراس��ر
اروپا را فرا گرفت��ه ،ثروتمندان چين��ي و هندي كه
ديوانهوار ويالها ،عمارته��ا ،كاخها ،و قصرهاي اين
ِ
قيمت محله ِميفير لندن را
قاره و آپارتمانهاي گران
ميخرند ،چندان مطمئن نخواهند بود كه ورودشان به
اين خانه جديد غرولن ِد همسايههاي ثروتمندشان را
در پي نياورد ،كه «ببينيد بر سر اين محله چه ميآيد».
ِ
خصومت بيدليل

ب ِمهارت،
مهاج��ران ثروتمن ِد صاح 
وقتي حتي
ِ
اضطرابِ ن��ژادي مردمان ميزب��ان را برميانگيزند،

مهاجراني كه بهره كمتري از اين مزايا بردهاند چارهاي
جز مواجهه با خصومتي ب��هكل بيدليل و بيمنطق
نخواهند داش��ت .اين بياعتماديِ خصمانه سياسي
نسبت به خارجيها در كش��ورهاي ثروتمند رويِ
جاييكنترلنشدهاست.همزمانكه
ديگرمشكلجابه ِ
دولتملتهايي چون هند و چين ،كه هنوز در مسير
توسعه هستند ،شاه ِد فرار ثروت و استعدادهايشان
هستند ،بهنظر ميرس��د سياستمداران كشورهاي
توسعهيافته دركي از نيازشان به مهاجراني از هر طبقه
و نوع ندارند ،و ضرورتِ مبارزه با تعصبهاي كور و افكا ِر
نادرست و انديشههاي خام از مهاجرت را نميفهمند.
تحقيقه��اي متعدد اي��ن تصو ِر عموم��ي را كه
منابع عموم��ي را (ك��ه در زمانه رياضت
مهاج��رت
ِ
مالي ته كش��يدهاند) ميمكد ،رد كردهاند .براساس
گزارش ماه ژوئن سازمان همكاري و توسعه اقتصادي،
اين تازهواردان خارج��ي همانقدر بر درآمد مالياتي
ميافزايندكهازمزايايتأميناجتماعيبهرهميگيرند.
كمبو ِد اس��تعدادهاي بومي و دس��تمزدهاي باال،
منطق اقتصادي مهاجرت را قوت ميبخشد .برخي از
ِ
كشورهايي كه پيش از اين بهدور خود ديوار كشيده
بودند حاال آرامآرام درخشش اين نور را ميبينند .براي
مثال كر ه جنوبي اندكاندك درهاي خود را به روي
مهاجران ميگشايد .در ديگر سو ،ژاپن با سياستها و
قوانين محدودكنندهاش براي مهاجرت ،بهوضوح از
ِ
كمبود كارگران ماهر در بخشهاي ساختمانسازي،
پزشكي ،خدمات تأمين اجتماعي و خدمات ديگر رنج
ميبرد و مدام زيان ميدهد.
حقيقت اين است كه ،آنطور كه سازمان همكاري
و توسعه اقتصادي هشدار داده ،كشورهايي كه اثراتِ
مهاج��رت را درك نكنند ممكن اس��ت در نهايت
سياستهاييدرپيشبگيرندكهروياروييباتغييرات
جمعيتي را برايشان دشوارتر ميسازند .بااينحال
مداران عيبجوي بدگم��ان ،در جاهايي
سياس��ت
ِ
چون بريتانيا و فرانس��ه ،ابتكار عمل را در تعريف و
تعيين هزينهها و مزاياي مهاجرت در دست گرفتهاند.
ِ
فق��دان اجما ِع
بر
ها
ن
آ
طلبانه
ت
فرص
فريب��ي
عوام
ِ
ِ
جهاني روشنگرانهاي دراينباره استوار است .تعريف
جهانيس��ازي در دنياي ام��روز همانقدر مبتني

ِ
جايي
بر پويايي و
تحرك انس��انها اس��ت ،كه جابه ِ
س��رمايه و كاالها .اما تالش ادامهداري براي ترسيم
اص��ول حاكم بر
چارچوب��ي جهاني يا منطقهاي ،از
ِ
كوچ انسانها صورت نگرفته است؛ حتي نه
ِ
جريان ِ
از سوي موسساتي چون سازمان تجارت جهاني ،كه
قواعد و قوانين تجارتِ بينالمللي كاالها و خدمات را
تعيينميكند،ياصندوقبينالملليپول،كهمسئول
پايداري و ثب��اتِ نظام پولي بينالمل��ل و بازارهاي
سرمايه جهان است.
پارادوكس جهانيسازي

درحالحاضر ،كشورهايي كه مهاجر ميپذيرند (و
ميفرستند) سياستهايشان را در پاسخ به نيازها و
احساساتِ داخلي (كه بيگانهستيزي جاي ويژهاي
در ميانش��ان دارد) طراحي ميكنند .تدبير و اقدام
چندجانبه و مش��تركي وجود ندارد كه جريانهاي
كنترل قواعد و معيارهاي جهاني
مهاجرت را تحت
ِ
درآورد .دني رادريك ،اقتصاددان ،در كتابِ جديدش،
با عنوان «تناقض جهانيسازي :دموكراسي و آينده
اقتصاد جهان» ،مينويسد ،رهبراني كه تعهد جدي
به افزايش عادالنه درآمدها در سراس��ر جهان دارند
بايد «يكصدا بر اصالح قواعدي متمركز شوند كه
ِ
تحرك نيروي كار را كنترل ميكنند ».پيش��نهاد
«طرح رواديد موقت كار» در كش��ورهاي
رادريك
ِ
ثروتمند است كه ميتواند ساالنه  360ميليارد دالر
براي اقتصاد جهان درآمدزايي كند .منافع و مزاياي
برچيدن
بالقوه اين تدبير بيش از سود و بهره حاصل از
ِ
تعرفههاي گمركي و يارانهها اس��ت (مسألهاي كه
مذاكرهكنندگان را در گفتوگوه��اي بِكِتي دوحه
دربار ه تجارت جهاني،گرفتا ِر بحثوجدلي بيپايان
كرده اس��ت) .البته كه رودريك از موانع و مشكالتِ
احتمالي ايدهاش آگاه است ،و با پيشنها ِد مجموعه
مكملي از سياس��تها محتاطانه به مقابل�� ه با اين
موانع ميرود .اين را هم ميداند كه مهاجرت ،فاق ِد
نماینده بانفوذي در داخل کشورهاست .اما ،آنطور
كه بهدرستي اشاره ميكند ،آزادسازي تجارت هم
همينطور بوده؛ تحولي كه سرانجام بهمددآميزهاي
البي گروههاي تجارت و
از ِ
تالش رهبران سياس��يِ ،
فعال عملگرا ،تحقق
كسبوكار و اقتصاددانهاي ِ
يافته است.
تدوين چارچوبي نهادي و جهاني براي مهاجرت
ِ
ميتواند ،همزمان كه ني��روي كاري كمهزينه و نيز
«نخبگاني از استعدادها» بیافریند ،حقوق مهاجران
غيرقانوني را هم تضمين كند .حيرتانگيز است كه
بهرغم ارتباط عمي��ق الگوهاي مهاجرت بينالمللي
با رفاه بش��ر و ثباتِ سياسي سراسر جهان ،تا اين حد
اين الگوه��ا را ناديده گرفتهايم .ضروري اس��ت فورا ً
مجموعهاي جهاني از قواع��د مهاجرت خلق كنيم.
محركها و انگيزههاي تالش براي دستيابي به چنين
چارچوبي هيچوقت بهايناندازه آشكار نبودهاند؛ حاال
سواحل اروپا را
كه تراژديهاي تلخ و تكاندهندهاي
ِ
ِ
خصومت راستگراهاي افراطي
ميآشوبند ،و شرارت و
در سراسر قاره باال گرفته است.

خانههای فقر یا خانههایی برای فقرا
مسكنسازی برای فقرا سناریوهای مخربی را پیشروی آنها قرار میدهد

چون بسیاری از
این شهركهای
مسكونیبسیار
دورافتادههستند،
ساكنان آنها با
رفتوآمد طوالنی،
آزاردهنده و
پرهزینهایروزانه
تا رسیدن به
شغلهایبهتر
روبهروهستند.
جای تعجب نیست
كه بسیاری از
آ نها ترجیح دهند
در خانه بمانند و
خودشان كاری
كنند
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پیتر دراكر ،مرش ِد مدیریت،
گفت��ه اس��ت« :هرآنچ��ه
نت��وان س��نجیدش ،انجام
نخواهد شد ».شاید در ادامه
میخواستهبیافزایدهرآنچه
درس��ت س��نجیده نشود،
ریكاردو هاوسمان درست اجرا نخواهد شد.
مسكنس��ازی ب��رای
استاد اقتصاد و
قش�� ِر كمدرآم��د را در نظر
توسعه دانشگاه
بگیرید .بیشتر كشورهای
آکسفورد
درحالتوسعه ،و بسیاری از
كشورهای ثروتمند ،كسری مسكنشان را بر حسبِ
تعداد خانوارهایی میس��نجند كه در خانههایی كه
بهلحاظ اجتماعی غیرقابلقبول محسوب میشوند
زندگی میكنن��د .اما آنچ��ه غیرقابلقبول خوانده
میشود از كشوری به كشور دیگر تفاوت بسیار دارد.
آبِ لولهكشی ،فاضالب و برق را در قاره امریكا حیاتی
و اساسی میپندارند ،اما نه در هند.مشكل اینجاست
كهمردمخانهنمیخواهند؛محیطِ زندگیمیخواهند.
خانهها شیء هس��تند؛ محیط زندگی گِرهای است
متصلکننده بس��یاری ش��بكههای درهمتنیده –
فیزیكی (ب��رق ،آب و فاضالب ،جادهه��ا) ،اقتصادی
(شبكههای حملونقل شهری ،بازارهای نیروی كار،
توزیع و خردهفروشی ،سرگرمی) و اجتماعی (آموزش،
امكان بههم
بهداش��ت ،امنیت ،خانواده ،دوس��تان).
ِ
پیوستن تمام این شبكههاست که محیط زندگی را
ِ
ارزشمند میسازد.
برای مثال ،شهرها ممكن است محیطهای بسیار
مولدی باش��ند ،زیرا این امكان را ب��رای مردم فراهم
ِ
جهت
میسازند كه مهارتهای مختلفش��ان را در
تولی ِد چیزهایی كه هیچیك بهتنهایی نمیتوانند از
پس تولیدشان برآیند ،تركیب كنند .مردم میتوانند
دانششان را با هم رد و بدل كنند ،از یكدیگر بیاموزند
و تجارت كنند.
برحسب خانهها باشد
لذا ،اگر كسری محاسبهشده
ِ
و نه محیطهای زندگی ،راهحلهای پیشنهادش��ده
معموالً
مشكلاصلیراحلنمیكنند.یكوزیرمسكن
ِ
كه دستور گرفته است تعداد مشخصی خانه بسازد به
ِ
س��اخت تعدا ِد مشابهی محیطهای
احتمال زیاد از
زندگی مرتبط با یكدیگر ناتوان خواهد بود .درنهایت،
گذش��ته از هرچیز آنچه از خانهای محیط زندگی
دیدرس وزارتخانه
میسازد خارج از حوزه اختیارات و
ِ
او است.
مس��كن كافی در
اگر كسری مس��كن را كمبو ِد
ِ
ساختن خانههای
حل مسأله
نظر بگیریم ،آنگاه راه ِ
ِ
بیشتر برای كس��انی كه خانه ندارن��د ،یعنی فقرا،

خواهد بود .اما این كار به این میماند كه فرض بگیریم
باید برای كس��انی كه خودرو ندارند خ��ودرو تولید
كنیم ،یعنی برای كس��انی كه میتوانند خودروهای
دستدومی را از كسانی كه میخواهند خودروشان را
موجب سردرگمی صنعت
ارتقاء دهند بخرند .این كار
ِ
ساختمانسازی ،كه خانههای نو میسازد ،میشود؛
سردرگمی در بازا ِر بزرگتری از مسكنسازی ،كه همه
خانهها را شامل میشود.
ماجرا به همینجا هم ختم نمیشود ،و وضع بدتر
هم میشود .چون فقرا نمیتوانند خودشان به تنهایی
منابع
و از جیب خودش��ان خانه بخرند ،باید به سراغ
ِ
عمومی ب��رای تامین مالی رفت .ب��رای هدفگیری
ِ
س��مت خانوارهای كمدرآمد ،حكومتها
یارانهها به
معموالً رفتا ِر متفاوتی را با خانوادههای دس��تههای
درآمدی مختلف در پیش میگیرند :ثروتمندان باید
خودشان سرمایه الزم را تأمین كنند ،به خانوادههای
طبقهمتوسطكمكمیشودكهوامهایرهنیبگیرند،
ن دولتی دریافت میكنند .برای بیشینه
و فقرا مسك 
كردن تعدا ِد واحدهای بناش��ده ،وزارتهای مسكن
ِ
مطمئن میش��وند که پروژههایشان با هزینههایی
كمتر از آستانه معینی از هزینه هر واحد ساخته شوند
و در عین حال ویژگیها و امكانات حداقلی را داشته
باشند .درنتیجه ،ساختمانسازان بهدنبال ارزانترین
زمینها میگردند ،كه بهوض��وح كمترین ارتباط را
با ش��بكههایی كه آن خانهها را ارزشمند میسازد،
خواهند داشت.
اینرویكرددرنهایتبهتشدیدانزواوحاشیهنشینی
فقرا میانجامد و بهطور تصنعی و دستوری محلههایی
همگن بهلحاظ اجتماعی از فقرا خلق میكند (همانند
آنچه در فرانسه رخ داده است) كه در آنها افرا ِد فاق ِد
مهارت در كنار یكدیگر زندگی میكنند ،جداافتاده
از دیگران ،و بدینترتی��ب بهرهمندی این مردمان از
«صرفهجوییهای ناشی از تجمع» كه بهرهوری آنها
را باال خواهند برد دشوارتر میشود.
درواقع ،چون بسیاری از این شهركهای مسكونی
بسیار دورافتاده هس��تند ،ساكنان آنها با رفتوآمد
طوالنی ،آزاردهنده و پرهزینهای روزانه تا رسیدن به
ش��غلهای بهتر روبهرو هستند .جای تعجب نیست
كه بس��یاری از آنها ترجیح دهن��د در خانه بمانند
و خودش��ان كاری كنن��د ،كه میتوانند .ش��اید این
توضیحی باشد برای اینكه چرا بسیاری از كشورهای
درحالتوسعه شهرنشینتر میشوند اما نه مولدتر.
دولتهای ونزوئ�لا و كلمبیا آنزمان ک��ه با نیاز ِ
اسكان دهها هزار خانوادهای روبهرو بودند كه بهسبب
ِ
س��یلهای خانمانبرانداز س��ال  2010آواره شده
بودند ،هر دو ب��ه خانوادههای آواره وعده خانههای نو

ِ
ساخت این
زمان
در ش��هركهای جدید را دادند .تا ِ
شهركها ،مردم سالها در چادرها انتظار خانههای نو
را میكشیدند .و این شهركهای جدید تنها معدودی
از ش��بكههایی را ،كه آنها را قابل سكونت میكرد،
جوامع جدید بر دوش
داشتند .بدینترتیب با ِر ایجاد
ِ
گروههایی گذاشته ش��د كه بهطور تصادفی گرد هم
آمده بودند و برخی از جداافتادهترین اعضای جامعه
را در بر میگرفتند .حالآنکه بهجای این باید سریعاً
به خانوادههای آواره هزینه خرید خانه داده میش��د
تا بدون اتالف وقت بتوانند خانههایی مناسب بخرند.
آنها مجبور میبودند خانههای قدیمی در محلههای
جاافتاده را كه به بس��یاری از شبكههایی كه آنها را
قابل سكونت میكنند متصل هس��تند ،برگزینند.
شهركهای بزرگ جدید باید بهطور طبیعی كسانی
را جذب خود كنند كه ارتباطات گسترده اجتماعی
دارند.
دادن مش��كل كس��ری كل مسكن از
برای تمیز ِ
مشكل خانوادههای فاق ِد مسكن ،سیاستگذاران باید
همزمان به عرضه و تقاضا توجه داشته باشند .در طرفِ
زمین شهری – با تمام زیرساختهای فیزیكی
عرضهِ ،
سرعتكافی توسعه یابد .در طرفِ
ِ
و اجتماعی – باید با
تقاضا ،یارانهها باید بر كمك به خانوادهها در انتخاب از
میان كل بازاِر مسكن متمركز شوند.
ِ
این رویك��رد به ارتقاء و توس��عه تنوع اجتماعی و
ع��وض جداافتادگی
محلههای مولد میانجامد ،در
ِ
و ایس��تایی و ركو ِد اقتصادی .ام��ا این هدف محقق
ِ
سیاس��ت
تحمیل
نخواهد ش��د مگر اینكه جلوی
ِ
مسكنس��ازی برای خانوارهای كمدرآمد از س��وی
ِ
صنعت ساختمانسازی گرفته شود.
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يادداشتها

طبقه متوسط نوظهور
و دمبل اقتصادی
چرا رویکرد سازمان ملل برای ریشهكن كردن فقر اشتباه است؟
اندی سامنر
مدیر موسسه توسعه بینالمللی
كالج لندن
كینگز در كینگز ِ

سرابی چون طبقه متوسط
درآمدهای باالتر لزوماً به رفا ِه بهتر نمیانجامند

ادواردو لوی ییاتی

نگر
آینده

اقتصاددان
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آرژانتيني

درآمدهای فزاینده در سرتاس ِر دنیای كشورهای درحالتوسعه نزدیك به 400
میلیون نفر را تا سال  2020وار ِد طبقه متوسط خواهد كرد؛ مردمانی كه به جمع
روزافزون
 1.8میلیارد نفری طبقه متوسط كنونی جهان میپیوندند .قدرتِ خرید
ِ
این مردم را ،بهویژه در خری ِد كاالها و خدمات مصرفی غیراساسی ،امی ِد ِ
بزرگ اقتصاد
جهانی میخوانند و میس��تایند .اما بررسی دقیقتر شرایطِ اقتصادی آنها نشان
میدهد كه این مصرفكنندگان جدید نه آنقدر كه فكر میكنیم ثروتمند هستند
و نه حتی آنقدرها امنیت اقتصادی دارند.
عمده بسط طبقه متوس��ط جهان در اقتصادهای نوظهور آسیا رخ میدهد .اما
تحول اجتماعیاقتصادی مشابهی هم در امریكای التین در حال وقوع است كه در آن
ِ
درسهایی برای بازارهای درحالرشدسریع سراسر جهان نهفته است .طبقه متوسط
امریكای التین از س��ال  2003تا  2009حدود  50درصد رش��د داشته و به 152
ِ
جمعیت این اقلیم را شامل میشود؛
میلیون نفر رسیده است ،كه  30درصد از كل
سهمی كه بیشك از آن زمان تاكنون رشد بیشتری هم داشته است .این دگرگونی
ِ
نرخ
اقتصادی را اثباتی بر
موفقیت سیاستهای رش ِد دهههای گذشته میگیرندِ .

مصرف جهانی از پایان جنگ سرد تا سال 2010
پرسش 10
 ،ده تریلیون دالر رشد داشته است .حال
ِ
تریلیوندالری این است كه چهكس��ی از این رشد
بهرهمند شده و چهقدر؟ بعضی پاسخها به این پرسش
ممكن است حیرتزدهتان كنند .به هرحال فراموش
نکنید که ش��اید طبقه متوسطی جهانی دارد ظهور
میكند اما این روند لزوماً شكافهای كهنه میان فقیر
و غنی را آنطور كه برخی میپندارد محو نمیكند.
بنیادین
ابتدا بگذاری��د نگاهی به واقعیته��ای
ِ
نابراب��ری در جهان بیاندازی��م .مطالعهای جدید كه
«مركز توسعه جهانی» انجام داده نشان میدهد كه
نابرابری درآمدی از اواخر دهه  1980تا سال 2005
اندكی بیشتر شده و پس از آن نس��بتاً ثابت مانده
میان كشورها (سنجهای از اینكه
است .اگر نابرابری ِ
آیا فقیرترین كشورها از عقبافتادگی بیرون میآیند
و در حال رسیدن به كشورهای ثروتمند هستند یا نه)
را در نظر بگیریم میبینیم كه این معیار هم تا سال
 2005كمی اُفت كرده و بعد از آن اُفت سریعتری را
تجربه كرده است .بااینحال ،این روندها را میتوان
تا حد زیادی به رش�� ِد رفاه و رونق اقتصادی در چین
نسبت داد .چین را اگر كنار بگذاریم ،با تصوی ر كام ً
ال
طول دوره مورد
متفاوتی مواجه خواهیم شد .در تما ِم ِ
بررسی ،نابرابری داخلی كشورها در باقی نقاط جهان
منهای چین در كل ثابت بوده است ،چون همزمان
كه كشورهای بیشتری از نابرابری درونی كاستهاند،
میان
كشورهای دیگر نابرابرتر ش��دهاند .و نابرابری ِ
كشورها رشد كرده است ،كه در نتیجه نابرابری جهانی
را افزایش داده.
اس��اس معیار
بر
ها
ی
ارزیاب
این
تم��ام
بااینهمه،
ِ
معمول نابرابری انجام ش��ده اس��ت؛ یعنی شاخص
ِ
ضریب جینی ،ك��ه روزبهروز بحثهای بیشتری بر

انتقال پول نقد به فقرا ،و مستمریهای دولتی
باالت ِر اشتغال ،دستمزدهای فزاینده،
ِ
همه به پیشرفت كمك كردهاند .اما ،بااینكه قطعاً باید سیاستهای اقتصادی را كه
از معضل فقر كاستهاند و شكاف نابرابری درآمدی را كه سرتاس ِر دهه 1990لجوجانه
برقرار بود تنگتر كردهاند ستود ،رفاهی كه این رویدادها بههمراه آوردهاند کمرنگتر
از آنی بوده كه امیدش را داشتهایم.
یكی از مشكالت آشكار در این میان در این حقیقت نهفته است كه بزرگی طبقه
حسب آما ِر درآمد خانوار میسنجیم ،اما اطالعات اندكی از الگوهای
متوسط را بر
ِ
پسانداز این خانوارها داریم .اگر درآمدهای باالتر امروز صرفِ مخارج مصرفی شوند
و درآمدهای آتی كاهش یابند (كه به ِ
وقت ُكندی رش��د اقتصاد محتمل اس��ت)،
خانوارهایی از طبقه متوس��ط كه پساندازی ندارند بهراحتی مج��ددا ً در گرداب
گزارش اخیر بانك جهانی نشان میدهد ،اگرچه
فقر خواهند غلتید .و آنطور كه
ِ
دادههای مربوط به ثروت خانوارها پراكنده هس��تند ،تحقیقات نشان میدهد كه
خانوارهای با درآمد كم و متوس��ط ،بهویژه در برزی��ل و آرژانتین ،بیشتر میل به
خری ِد داراییهای مستهلكشونده مثل خودرو و تلویزیون دارند ،تا سرمایهگذاری
محل اعتبارشان
در امالك .خانوارهایی اینچنین بهویژه وقتی خریدهایشان را از ِ
انجام میدهند آسیبپذیرتر هستند .با رش ِد سریعتر مصرف نسبت به درآمدها ،و
تور ِم بدهیها در مقابل تأمین سرمایه ،خانوارها سرآخر به وضعیتی بدتر از پیش دچار
ِ
هواداران دسترسی گستردهتر به خدمات بانكی
حقیقت كنایهداری كه
میشوند؛
ِ
بیشت ِر اوقات آن را نادیده میگیرند.
اساس چندان پایداری برای
بردن مبالغ مستمر 
ی همِ ،
پرداختهای انتقالی یا باال ِ

مشكل ضریب جینی در س��وی دیگر طیف ،نیمی از م��ردم جهان كه در ثروتمندتر هستند هم در حال رشد است.
سر ناكارآمدی آن پیش میآید.
ِ
این نشاندهنده الگویی كام ً
ال متفاوت از آنچیزی
این است كه با نتیجهگیری از معیارهای نابرابری كل پایینترین بخش هرم قرار میگیرند ،فقرایی با درآمد
كه كاربر ِد بیشتری دارند ،رسیدن به دركی ظریف و  2دالری در سال  ،1990از كمتر از  12درصد از رشد است كه مدعی میشود رش��د برای فقرا خوب بوده
پیرامون اس��ت .اگرچه درست است كه رش��د در معنای عام
متفاوت از اینكه رشد جهانی چطور با تغیی ِر نابرابری جهانی بهرهمند شدهاند .بیشترین تعداد
ِ
بین ( 1.25همچنان) برای فقرا خوب بوده است ،الگوهای رشد
ملی و بینالمللی ارتباط متقابل دارد دشوار میشود.
خط فقر ایس��تادهاند ،كه یعنی درآمدی ِ
ممكن است در میان كشورهای مختلف تفاوتهای
به همین س��بب ما بر اس��اس چهار الی ه (قشر) دالر در روز تا  2دالر در روز دارند.
باگذشتزمانتعدادفقراییكهازفقرمیگریختند اساسی داشته باش��ند و فقرا نفع و بهره بیشتری از
مصرف رویكردی متفاوت را پیشنهاد میكنیم .این
الیهها «قشر فقرای مطلق جهان» (درآمد هر نفر  0بیشتر شد .اما ثروتمندان هم وضعشان بهتر شده رشد میبرند اگر نابرابری كم یا كاهنده باشد تا زیاد
می��زان مصرف جهان��ی آنهایی كه یا فزاینده .همچنین بهتر است چشمانداز جهانی را با
تا  2دالر در روز)؛ «قشر آسیبپذیر جهان» (درآمد اس��ت .و البته
ِ
بدون چین در نظر بگیریم؛ كشوری كه
هر نفر  2تا  10دالر در روز)؛ «قش ِر دارای
و ِ
تأثیر زیادی در ِ
درك ما از الگوهای رش�� ِد
امنیت اقتصادی جه��ان» (درآمد هر نفر
کاهش فقر
مورد بررسی ،كس��انی كه از آن بهرهمند
 10ت��ا  50دالر در روز)؛ و «قش�� ِر مرفه
جدیدترین گزارش بانک جهانی از توسعه اقتصادی کشورها
میزان بهرهمن��دی آنها ،بر
میش��وند و
جهان» (درآمد هر نفر بیش از  50دالر در
ِ
در سال ۲۰۱۲میالدی منتشر شد
جای میگذارد.
روز) هستند.
مطابقجدیدترینگزارشبانکجهانی،اطالعاتمربوطبهفقردردنیانشان
ناامیدكنندهتر از هرچیز این است كه:
شناس��ایی خانوارهای معیاری برای
میدهد که برای اولی�ن بار در جهان فقر در تمام مناطق کاهش پیدا کرده
بله ،درست است كه رشد برای فقرا خوب
هریک از این دستهها كاری دشوار است.
است و با وجود بحرانهای متعدد تعداد فقرا در جهان سیر کاهشی خود
گرفتن مصرفِ
است ،اما حیرتانگیز است كه میزان بسیار
اما میتوان آنها را با درنظر
ِ
را میپیماید .این گزارش میافزاید ،تعداد افرادی که در دنیا با روزی کمتر
اندكی از بازتوزیع ثروت میتوانسته است
واقعی و با اس��تفاده از خطِ متوس��ط فقر
از  1.25دالر زندگی میکنند در آخرین سرشماری که در سال  2008انجام
فق ِر  2دالری را ریشهكن سازد .محاسبات
در كشورهای درحالتوس��عه كه در مرز
شده  به 22.7درصد رسیده است که در مقایسه با سال 2002به عنوان سال
ما نش��ان دادهاند كه  0.2درصد از تولید
 2دالر در روز ترس��یم میش��ود ،تعیین
معیار (سال پایه) که این میزان  31.1درصد بوده 8.4،درصد کاهش نشان
ناخالص داخلی جه��ان برای از بین بردن
كرد .خطِ مرزی  10دالر در روز تخمینی
میدهد .همچنین در مقایسه این آمار با س�ال شاخص  1990از تعداد این
فق�� ِر  1.25دالر در روز كافی بوده اس��ت؛
تقریبی برای «امنیت در برابر فقر» بهدست
افراد  42.3درصد کاسته شده است .همچنین کاهش تعداد افراد با درآمد
پایان دادن به فق��ر  2دالر در روز  1درصد
میدهد.
 1.25دالر در روز به نیمی از میزان سال  1990رسیده ،این میزان از کاهش
از جیدیپ��ی جهان��ی را میخواهد .اما
پس از آن میتوان بررسی كرد كه هر
یکی از اهداف توسعه هزاره بوده که قبل از سال هدف  2015تحقق یافته
كردن فق ِر  10دالر در روز بسیار
ریشهكن
الیه و قشر از جامعه جهانی از پایان جنگ
ِ
است .همچنین سرانه تولید ناخالص ملی در کشورهای در حال توسعه با
پرهزینه و گ��ران خواهد ب��ود ،و نیازمن ِد
س��رد بدینس��و چه روندی را پشت سر
شاخص 2000دالر به عنوان معیار از 1.657  دالر سال  2006به  2.080دالر
كردن  20درصد از تولید ناخالص
هزینه
گذاشته اس��ت .حدود  15درصد از رش ِد
ِ
افزایشیافتهاست.همچنینشکافبینمشارکتزناندرنیرویکارنسبت
داخلی جهان است .هدفی كه سازمان ملل
آن 1
مصرف جهانی از  1990تا  2010از ِ
به مردان بهبود یافته و از  68.4درصد در سال  2006به  67.5در سال 2010
برای ریش��هكن كردن فقر در نظر گرفته،
درص ِد باالیی هر ِم ثروتی جمعیت جهان
رسیده است .مرگومیر کوکان زیر پنج سال نیز از 70مورد فوت بهازای هر
بردن فقر  1.25دالری تا سال
بوده است (یعنی كسانی كه با درآمد بیش
فقط از بین ِ
 1000تولد در سال 2006به 63فوتی در سال 2010تنزل یافته است که نسبت
 2030است.
از  75دالر در روز روزگار میگذرانن��د).

وقتیرأیدهندگا ِن
طبقه متوسط از
طلس ِمخوشیشان
بیرونمیآیند
و به خیابانها
میریزند،رهبران
امریكایالتین
باید برایشان
توضیحدهند
كه چرا مدارسِ
بهتر و قطارهای
پیشرفتهترو
راحتت ِر فردا به
پساندا ِز امروز
بستگیدارند

به سال معیار  1990با  100مورد مرگ ومیر دو سوم کاهش را نشان میدهد.
همچنین آمار مرگ و میر مادران هم به ازای هر  100هزار به دنیا آوردن بچه
از  290فوتی سال  2005به  230مورد در سال  2010تقلیل نموده است .این
آمار نیز نسبت به سال 1990با 440مورد به سه چهارم تنزل نموده است.
میزان با سوادی در جهان نیز افزایش نش�ان میدهد ،به طوری که تعداد
با سوادانی که دوره س�وم آموزش (معادل در ایران دبیرستان) را به پایان
رساندهاند_در گروه سنی مربوطه_از  85.1درصد در سال  2005به 89.2
درصد در سال 2010رسیده است،که نشان از تحقق 100درصدی اهداف این
برنامه نسبت به سال 1991با 69درصد بوده است.

نگر
آینده
شماره بيست و دوم  /مهر و آبان 92

مخارج نمیسازند .تقریباً همه نظامهای
تأمین اجتماعی در منطقه زیانده هستند.
س��هم روبهكاهش��ی از س��ود و مزای��ای
ِ
پرداختی را تولی ِد ارزش از سوی كارگران
جبران میكند ،و تعداد انگشتش��ماری
از كش��ورها آنقدر پسانداز میكنند كه
بتوانند كسریها را جبران كنند .درنهایت،
ترازنامهها باید تراز بشوند ،و این احتماالً به
مخارج اجتماعی آینده تمام خواهد شد.
عمومی
بهای بودجه
ِ
ِ
دلیل دیگر ،و مهمتری كه نمیگذارد از رش�� ِد طبقه متوسط خوشحال باشیم
ِ
س��طح زندگی و رف��ا ِه بهتر نمیانجامند.
این اس��ت كه درآمدهای باالتر لزوماً به
ِ
بخش بزرگی از مصرفِ خانوار كاالها و خدمات بخش عمومی را ش��امل میشود.
ِ
كارگری كه بهتازگی در طبقه متوسط پا گذاش��ته و از درآمدی بیشتر بهرهمند
شده ،از طرفی هم هر روز رفتوآمدی دو ساعته را در قطارها و اتوبوسهای شلوغ
و پرخطر میگذراند ،بیمه خدمات درمانی میخرد تا از صفهای بیمارستانهای
آموزش خصوصی فرزندانش را میپردازد تا كارش
خرج
ِ
فاقد منابع كافی بگریزد ،و ِ
به ساختمانهای فرتوتِ مدارسی كه نظام آموزشی مستع ِد اعتصابِ دولتی آن را
اداره میكند نیافتد.از منظری میتوان خدم��ات عمومی ضعیف و ناكافی را روی
دیگ ِر رش ِد انفجاری مصرف طبقه متوسط در اقتصادهای نوظهور دانست .یارانهها و
پرداختیهای دولتی درآمدهای خصوصی را ارتقا دادهاند ،اما در بیشتر موارد به بهای

عدم سرمایهگذاری در شبكه حملونقل،
خدمات امنیتی و رفاهی .خالصه اینكه،
میان جامعه با طبقه متوسطِ درحالرشد و
جامعهای که جامعه طبقه متوسط خوانده
میشود تفاوت هست .سطح رفاه در دومی
باال است (و برابری هم بیشتر است )،كه در
مدیون خدمات عمومی بهتری
درجه اول
ِ
ن جوامع تأمین میكنند.
است كه آ 
نقصآشكاریبیایدكهدولتهابهراحتیمیتوانندحلوفصلاش
شایداینبهنظر ِ
كنند .اما اینكه چرا اینكار را نمیكنند دالیلی سیاسی دارد .رأیدهندگان عموماً
افزایش در حداقل دستمزدها ،مستمریهای دولتی ،و پرداختهای اجتماعی را
به حساب دولتی مینویسند كه آنها را تأمین میكند .در مقابل ،وقت زیادی الزم
است تا بهره و مزایای سرمایهگذاریهای عمومی حس شود ،و جامعه كسانی كه از
آنها بهرهمند میشوند پخش و پراكنده است .سیاستمدارانی كه در بازههای كوتاه
هواداران احتمالی
انتخابی فعالیت و برنامهریزی میكنند ،ناگزیر در مخارج عمومی
ِ
را هدف میگیرند .اما ،جوامع كه ثروتمندتر میشوند ،خواستههای رأیدهندگان
طلسمخوشیشان
دهندگانطبقهمتوسطاز
تنوعبیشتریپیدامیكند.وقتیرأی
ِ
ِ
بیرون میآیند و به خیابانها میریزند ،رهبران امریكای التین باید برایشان توضیح
مدارس بهتر و قطارهای پیشرفتهتر و راحتت ِر فردا به پساندا ِز امروز
دهند كه چرا
ِ
بستگی دارند.
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در هشت سال گذش�ته «ارائه به موقع بودجه» یکی از مهمترین مسائل و تنشهای
بین قوه مقننه و مجریه بود .آنچنانکه مجلس هشتم و نهم  از اواخر تابستان تذکرات خود
به دولت در باب ل�زوم به موقع ارائه بودجه را آغاز میکردند .اما امس�ال دولت وعده داد
که الیحه بودج�ه را تا نیمه آذر تحویل مجلس خواهد داد .همچنین دولت جدید «توجه
به بودجه عملیاتی»  را در کانون توجه خود قرار داده و  اعالم ش�ده است که ارائه بودجه
عملیاتی حداقل برای چند وزارتخانه اجرا خواهد شد .بودجهریزی عملیاتی از دیرباز در
زمرهپیشنهاداتاصالحیدرکشورهایتوسعهیافتهودرحالتوسعهبودهاستودرایران
دولت در قالب بند (ز) تبصره ( )1قوانین بودجه سال های 1382،1381و 1383و ماده ()138
قانون برنامه چهارم ملزم به عملیاتی کردن بودجه شده است  .با این وجود  ،تعریف و اجرای
بودجهریزی عملیاتی همچنان با ابهامات فراوانی همراه بوده است .این نوع بودجهریزی،
منابع را بر مبنای نیل به نتایج مشخص و قابل سنجش تخصیص میدهد .از همینرو اگر
دولت جدید بتواند در راس�تای اجرایی کردن بودجه عملیاتی گام بردارد میتوان امید
داشتکهتخصیصاعتباراتتنهابرمبناینیازوضرورتصورتبگیردودرنتیجهتاحدی
از رکود اقتصادی فعلی خارج شویم.

همه بایدها و نبایدها

پانزده چارچوب پیشنهادی برای بودجه 93

سید حمید حسینی
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
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بخش خصوصی به عنوان اصلیترین کارآفرینان
و فعاالن حوزه کسبوکار یک چارچوب پیشنهادی
برای بودج��ه س��ال  93دارند ک��ه در تدوین این
چارچوب  3فرضیه مدنظر بوده است:
.1الیحه بودجه سال  93برشی از برنامه پنجساله
پنجم اقتصادی کشور است و در بودجههای سنواتی
قرار نیست قانونگذاری صورت گیرد.
 .2اهداف دولت تدبیر و امید کنترل تورم ،ایجاد ثبات
اقتصادی،رقابتینمودناقتصادکشورهمراهباتعامل
مثبت با جهان است.
 .3تدوین بودجه نیازمند پیشبینی عواملی نظیر
وضعیت ارزی کشور ،قیمت نفت ،وضعیت تحریمها
و چشمانداز اقتصاد کشور در سال  93است.
با توجه به اینکه در بودجه سال  ،93دولت برخی
از اصالحات مدنظر کارشناسان نظیر حذف اقشار
مرفه از دریافت یارانه و ح��ذف مالیات بر صادرات
را مدنظر قرار داده است ،لذا با توجه به چالشهای
امروز اقتصاد کش��ور و مشکالت بخش خصوصی
برنامهها وسیاستهای زیر در تدوین نهایی بودجه
باید مدنظر قرار گیرد:
 .1در اولویت قرار دادن مسائلی نظیر بهبود فضای

کس��بوکار و اصالح نظام اداری ،که در این راستا
اجرای قانونبهبود مستمر محیطکسبوکاروایجاد
پنجره واحد تجاری باید مدنظر قرار گیرد.
 .2اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانهها و اختصاص
درآمد حاصل از آن به تأمین اجتماعی و حمایت از
بیکاران.
 .3س��یر تدریجی به س��وی نظام تک نرخی ارز و
نزدیک نمودن هرچه بیش��تر نرخ ارز مبادلهای و
بازار آزاد.
 .4انضباط شدید مالی دولت و اضافه نشدن بدهی
دولت به بانک مرکزی و سایر بانکها.
 .5افزایش نرخ سود بانکی به میزان مناسب و ایجاد
امکان رقابت بانکها در پرداخت س��ود سپردهها و
پرداخت تسهیالت.
 .6برای کنترل تورم ،پایه پولی کشور باید مهار شود
و در سال 93این شاخص حداکثر بیش از 15درصد
افزایش نیابد.
 .7تس��ریع در پرداخ��ت بدهی دول��ت به بخش
خصوصی و پیمان��کاران از طریق تهاتر بدهیها یا
واگذاری اموال و صدور اوراق خزانه.
 .8تس��هیل در روند صدور اوراق مشارکت و امکان

تامین مألی از منابع خارجی برای بخش خصوصی
جهت تامین مالی بخش تولید و رونق کسبوکار.
 .9واگ��ذاری کلی��ه ام��وال دولت ک��ه در گروه 2
طبقهبندی شدهاند(،خصوصاً شرکتهای دولتی
در بخش بازرگانی) تا پایان س��ال  93و تخصیص
منابع آن جهت پرداخت بدهیهای دولت به بخش
خصوصی واقعی.
 .10موافقت با تجدید ارزیابی دارایی خارجی بانک
مرکزی بر مبنای نرخ جدید ارز و اختصاص منابع
حاصله به افزایش سرمایه بانکهای دولتی و تسویه
بدهیهای دولت به بانک مرکزی.
 .11تقویت مدارس غیرانتفاعی و دانشگاههای غیر
دولتی و ایجاد فضای رقابتی در نظام آموزشی کشور.
 .12تجدیدنظر در فلسفه سازمانهای توسعهای و
باز تعریف آن در قالب پروژههای ملی و کوتاهمدت.
 .13بازنگری در تعریف پروژههای عمرانی و تعریف
بسیاری از آنان در چارچوب پروژههای اقتصادی.
 .14تس��هیل و آزادس��ازی تدریجی وثائق بانکی،
هم��کاری ب��رای اس��تمهال بده��ی بنگاهه��ای
اقتصادی(بانک،تامین اجتماعی ومالیات) و معاف
نمودن آنان از پرداخت جریمه.
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برنامه یا سیاهه
چه پیشفرضهایی را در بودجه آینده باید درنظر داشته باشیم؟
1

ساالنه حجم عظیمی از درآمد ملی جامعه از طریق
بودجهریزی دولتی برداشت میش��ود و حق مالکیت
اعضای جامعه بر بخش��ی از درآمدهای به دست آمده
از تالش و کوش��شهای فردی آنان س��لب میشود و
البته در کشورهای وابسته به منابع طبیعی مانند نفت،
بخش��ی از ثروت ملی که به آیندگان تعل��ق دارد نیز از
آیندگان سلب میش��ود .بهرهمندی اعضای جامعه از
منابع عمومی بودجه از طریق مصرف کاالهای عمومی
باز توزیع میشود .به بیان دیگر ،هیچ کشوری تنها برای
پوشش هزینهها و دستیابی به منویات خود بودجهریزی
نمیکند .بلک��ه دولتها معموالً با بهره گی��ری از این
سیاست میخواهند رفاه اجتماعی را باال ببرند .اما برای
اینکه این سازوکار قاعدهمند باشد و البته رضایت عامه
مردم را نیز جلب کند ،دولت باید حائز چه شرایطی باشد؟
دولت باید کارگزاری باشد که هویتی یکپارچه و همگون
دارد و یک صدا ،از آن شنیده شود .این گونه نباشد که
تمایالت متعدد در س��ند بودجه این دولت تجلی پیدا
کند .ویژگی دیگر دولت این اس��ت که باید کارگزاری
همه چیزدان باشد .به این معنا که مردم به خردمندی
دولت اعتماد کنند و افزون براین دو ویژگی ،دولت باید
کارگزاری خیرخواه عموم باشد .در چنین شرایطی قانون
بودجه ،سند منطقی و خردمندانهای است که همه از آن
راضیاند و نیز از آن تبعیت میکنند.
2

ویژگی یک بودجه منطقی و سازگار با شرایط جامعه
این است که مشکالت اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی و
فرهنگی کشور را تشخیص داده باشد و برای چارهجویی
این مشکالت در طول یک سال هزینه و اقدامات طرح و
برنامهپیشبینیکند.نکتهدوماینکهباتوجهبهوضعیت
عام اقتصادی که شرایط تورمی یا رکودی است ،دولت
در س��ندی که به عنوان الیحه و بودجه تقدیم مجلس
میکند باید سیاستی را پیشبینی کند که این معضالت
را کاهش دهد .اگر تورم شدید است کاری نکند که تورم
تشدید ش��ود .اگر رکود در اقتصاد حکمفرماست ،باید
تدابیری را در این سند مالی اتخاذ کند که موجب رونق
در اقتصاد ش��ود .این جزیی از اصول علم اقتصاد است
و البته بیش از سه قرن اس��ت که در دولتهای معاصر
جهان تجربه شده است و راهکارهایی به وجود آمده که
این راهکارها اکنون به صورت قاعده و قانون مورد استفاده
قرار میگیرد .البته عالوهبر درای��ت و دانایی دولت که
موفقیت این راهکارها را تضمین میکند ،مردم نیز باید
با دولت سازگار باشند و به دنبال راهکارهایی نباشند که
سیاستهای دولت را دور بزنند بنابراین نخستین اقدام
برای تضمین کارایی بودجهها جلب اعتماد مردم است.

نکته دیگری که حائز اهمیت به نظر میرسد ،این است
که برنامه بودجه ساالنه بخش یا جزیی از یک برنامه پنج
ساله باشد .فقط در کالم و کلمات نباشد .چرا که میتوان
هدفهای برنامه پنج ساله را تکرار کرد و آن را جزیی از
بندها و تبصرههای بودجه نگاشت .در واقع باید به صورت
عملیاتی ثابت شود که این برنامه یک ساله جزیی از یک
برنامه پنج ساله است.
3

درشرایطفعلیانقباضیبودنبودجهانتخابینیست،
بلکه یک اجبار اس��ت .ما در شرایطی قرار گرفتهایم که
نسبتدرآمدهایمالیاتیبهتولیدناخالصداخلی،بسیار
پایین است و این سهم اندک به دلیل وجود درآمد نفت
است که البته دارای پیشینه تاریخی است .دولتها هیچ
گاه روی مالیات تکیه نداشتهاند و از این رو در شرایطی
که اقتصاد دچار رکود است و رشد تولید ناخالص داخلی
بسیار پایین است ،نمیتوان روی درآمد مالیاتی حساب
کرد .از سوی دیگر به دلیل اعمال سیاستهای تحریمی،
صادرات نفت نیز به حداقل رسیده و این مقدار ،کمتر از
یک میلیون بشکه در روز است .در این صورت میتوان
محاسبه کرد که درآمد دولت از محل صادرات نفت تا
چه حد کاهش یافته اس��ت .در این صورت دولت باید
از میزان هزینههایش بکاهد که کاهش این هزینهها در
یک بودجه انقباضی تجلی مییابد .در حال حاضر افراد
بسیاری به دالیل قانونی و غیر قانونی از پرداخت مالیات
فرار میکنند .در چنین ش��رایطی ،کاهش نرخ مالیات
برای کاهش رکود غیرمنطقی به نظر میرسد .انتشار
اوراق مش��ارکت و قرضه نیز اگرچه به عنوان راهکاری
میتواند مورد توجه قرار گیرد اما این روش نیز منابع را
از بخشی به بخش دیگر جامعه منتقل میکند که زیر
سایه دولت اس��ت و ممکن است این روش هم ،چندان
اثر انبس��اطی نداشته باش��د .اگر در توصیف آنچه قرار
است به عنوان برنامه بودجه س��ال آینده تدوین شود
نگوییم انقباضی ،بهتر اس��ت بگوییم که بودجه آینده
بای��د منطبق با کاه��ش منابع درآمدی دولت باش��د.
چراکه تنظیم بودجه انقباضی در شرایطی میتواند به
عنوان یک سیاست تلقی شود که نرخ تورم باال و رونق
سرمایهگذاری نیز بسیار شدید باشد و به اصطالح اقتصاد
داغ کرده باشد .حال آنکه اقتصاد ما با تشکیل سرمایه
و سرمایهگذاری و اجرای طرحهای عمرانی داغ نکرده
و برعکس از این حیث دچار کمبود هس��تیم .با بودجه
انقباضی ،شرایط رکود تورمی ادامه مییابد و حتی به نظر
میرسد تشدید شود .طرحهای سرمایهگذاری و عمرانی
با کمبود شدید منابع روبهرو خواهند بود ،همانگونه که
امسال با کمبود مواجه بودهاند .کارهای زیربنایی و هر
آنچه نیازمند سرمایهگذاری دولتی است نیز با کمبود
جدی منابع روبه رو خواهند بود .اما این امیدواری وجود

دارد که با جلوگیری از گستردگی بی حدوحصر دولت
این امر منجر به منطقی شدن و کاهش هزینهها شود.
دولت معموالً برای تعیین بودجه دستگاهها چنین عمل
میکند که برای مثال میگوید این دس��تگاه اداری که
س��ال گذش��ته  100تومان خرج میکرده امسال هم
میتوانیم با  105تومان راضیشان کنیم .اما در شرایط
فعلی این برخورد ،مشکلی را حل نمیکند چرا که شاید
این 100تومان نیز به شیوه نادرستی تعیین شده باشد و
در برخی مواقع باید به صفر کاهش پیدا کند.
4

در طول سالهای گذش��ته ،برنامه بودجه از شکل
و صورت یک قانون بودجه خارج ش��ده چنانکه شاید
بهتر باش��د که بگوییم در بودجه به یک سیاهه شبیه
ش��د .دولتیها تصور میکردند هرچ��ه قانون بودجه
را مختصر و خالصه ارائه کنند بهتر اس��ت ،اما به واقع
تصورشان اشتباه بود .بودجه مانند دایرهالمعارف است
که در این دایرهالمع��ارف باید جزییترین حادثه و واژه
موجود گنجانده شود .در قوانین بودجهای فعلی حتی
امکان مقایسه س��نواتی نیز وجود ندارد حال آنکه اگر
یک عدد  12رقمی در قانون بودجه گنجانده میشود،
باید مشخص شود که برای مثال در سال  90چه مقدار
عمل شده ،در  91چه مبلغی به تصویب رسیده و سال
 92و  93نیز قرار است با بودجه پیشنهادی چه کارهایی
انجام شود .به این ترتیب مشخص میشود که این عدد
 12رقمی به چه دلیل افزایش یا کاهش یافته است .نه
آنکه هیچ نماینده مجلسی نتواند تشخیص دهد که این
عدد باال رفته یا پایین آمده است .بودجه درست مانند
یک خودرو است .نمیتوان ترمزهایش را جدا کرد و باز
هم نام آن را خودرو گذاشت.
5

با این توضیحات اکنون مهمتر از توجه به جزئیات
بودجه سال آينده توجه به جایگاه سازمان مدیریت و
برنامهىريزی و نقش آن در این فرایند است .ایرانیان در
آشفتگیهای سالهای دهه  1320خورشیدی ،تجربه
برنامهریزی همسایه شمالی و تجربیات اداره اقتصادهای
زمان جن��گ و بع��د از جن��گ اروپا و بازس��ازیهای
برنامهریزی شده کشورهای اروپایی و همچنین اقدامات
عمرانی دولت ایاالت متحده برای ایجاد رونق اقتصادی
در آن کش��ور را خوانده و شنیده بودند .تئوری اقتصاد
کینزی هم در همان دوران تئوری مسلط نظام تدبیر
اقتصادي متکی بر نقش دولت و هزینههای دولت برای
ایجاد اشتغال کامل بود که همه این عوامل کمک کردند
تا اندیشه برنامهریزی برای رفع عقبماندگی در ایران
بهعمل درآيد و سازمانی به نام سازمان برنامه بهعنوان
برنامهریز اقتصادی و مجری برنامههای عمرانی در کشور

صنعت را فراموش نکنید
در بودجه پیشنهادی برای سال 93
الزم است که از صنعت و صنعتگران حمایت شود

محمدرضا نجفیمنش
عضو هیات
نمایندگان اتاق
تهران

صنعتبسیار
شکنندهتر از آن
است که مورد
بیمهری
قرار گیرد و
این سنت رایج
در کشور ماست
که صنعت باید
بدون هیچ
پشتوانهای
به راه دشوار و
خطرناک خود
ادامه دهد

نگر
آینده

سالی که در شش ماهه دوم آن به سر میبریم ،سالی سخت برای صنعت کشور بود .صنعتگران و تولیدکنندگان
تاکنون با چالشهای فراوانی روبرو بودهاند .نرخ رشد اقتصادی کشور برای اولین بار منفی شده و در بهترین شرایط با
اتخاذ سیاستهای صحیح ممکن است نرخ رشد اقتصادی از سال 1395مثبت شود .وضعیتی که در آن به سر میبریم
مغایر برنامههای توسعه  5ساله کشور است که در آنها رشد پیشبینی شده  8درصد است .عامل اصلی درگیر شدن با
شرایط موجود و رشد منفی ،تحریمهای خارجی است .عملکرد دولت نهم و دهم متأسفانه شرایطی خاص و آسیبزا به
اقتصاد و خصوصاً بخش صنعت کشور تحمیل کرد .پیشبینی میشود که حداقل تا سه سال آینده حتی اگر برنامههای
دقیق و درستی طراحی شود ،امکان بازگشت اقتصاد و صنعت کشور به مسیر گذشته وجود نخواهد داشت .البته تحقق
این امر موکول به رفع تحریمها و توافقات مربوط به مسأله هستهای خواهد بود .اکنون که بار دیگر الیحه بودجه کشور
در حال تهیه است ،به شرط آنکه پیشنیازهای آن یعنی رفع تحریمها و برنامهریزی دقیق دولت جهت اصالح وضعیت
اقتصاد کشور فراهم شود ،پیشنهاد میشود دولت و مجلس با ارائه راهحل ویژه ،بازگشت اقتصاد کشور به مسیر اصلی را
تسهیل نمایند .در شرایطی که صنایع در کشورهای پیشرفته ،حتی در شرایط عادی هم تحت حمایت دولتها هستند،
در ایران نه تنها چنین حمایتی صورت نمیگیرد بلکه انواع بحرانهای داخلی و خارجی هم پیش پای صنعتگر وجود
دارد .لذا دولت جدید و مجلس بایستی راهحل نجات را تدوین و تصویب کنند تا شاید بتوان جبران مافات گذشته را نمود.
یکی از ابزارهای اصالح وضع موجود توجه به بندهای خاص در بودجه سالیانه کشور است .پیشنهاد میشود که برای
نجات اقتصاد کشور ،بودجه کشور با توجه به نکات ذیل تنظیم شود .فراکسیون حمایت از تولیدملی در مجلس شورای
اسالمی نیز که در مهرماه با تدوین طرحی خواستار حمایت از تولیدملی شد ،موارد بسیار مهمی را مورد توجه قرار داده،
لیکن متأسفانه تاکنون هیچگونه اقدامی در آن راستا صورت نپذیرفته است .محورهای اصلی طرح مجلس عبارتند از:
کاهش مالیات بر درآمد از بیست و پنج درصد به پانزده درصد عدم افزایش مالیات بر ارزش افزوده تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه کاهش حق بیمه کارفرما از بیست و سه درصد به هشت درصد کاهش نرخ بهره بانکی در بخش صنعت و معدن افزایش قدرت اعطای تسهیالت از سوی بانکها با افزایش سرمایه افزایش سرمایه صندوقهای بیمه تخصصی اجازه گشایش اعتبارات اسنادی ریالی دریافت حداکثر ده درصد مبلغ گشایش اعتبار به هنگام درخواست گشایش اعتبار اولویت واحدهای تولیدی برای اخذ تسهیالت بانکی بخش��ش کلیه جرائم بنگاههای اقتصادی تولیدی که بتوانند ظرف شش ماه نسبت به پرداخت یا توافق برای نحوهپرداخت بدهی خود اقدام کنند.
 توقف عملیات اجرایی بازداشت و توقیف اموال بدهکاران مالیاتی ،بانکی و تأمین اجتماعی برای سه سال توقف اعمال ماده 2محکومیتهای مالی برای مدیران بنگاههای تولیدی ،اقتصادی ،خصوصی و تعاونیچنانچه مشاهده میشود کمیسیون مربوطه در مجلس شورای اسالمی به نکات خوبی توجه کردهاند و الزم است
این موارد به صورت اعداد و ارقام در بندهای بودجه نیز منظور شود .در کلیه کشورهای پیشرفته صنعتی ،صنعت خودرو
و خودروسازی دارای اهمیت زیادی است و دولتها خود را موظف میدانند که بهرغم قدمت این صنع و صنایع وابسته،
همچنان حمایتهای خود را ادامه دهند .در کشور ما نیز چنانچه به اقتصاد بدون نفت اندیشیده میشود ،توجه به تولید
صنعتی بایستی در محور توجهات قرار گیرد .از جمله مواردی که بندهای فوق میتوان اضافه نمود و در الیحه بودجه
نیز گنجاند ،موارد ذیل میباشد:
 معافیت مالیاتی هزینههای تحقیقات و توسعه ()R&D معافیت بخشی از مالیات تولیدکنندگان با کیفیت و صادرکنندگان اعطای کمکهای مالی بالعوض به برنامههای توسعه واحدهای تولیدی که طرح آنها به تصویب وزارت صنعت ،معدنو تجارت رسیده باشد
و بسیاری موارد دیگر از جمله تسهیل قوانین و مقررات مربوط به واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز که میتواند گام
موثری در پیشبرد اهداف توسعه صنعتی و رشد اقتصادی باشد .صنعت بسیار شکنندهتر از آن است که مورد بیمهری
قرار گیرد و این س��نت رایج در کشور ماست که صنعت باید بدون هیچ پشتوانهای به راه دشوار و خطرناک خود ادامه
دهد .این درحالی است که اگر حمایت قاطع و مستمر دولت نباشد ،صنعت هیچگاه به موفقیتهای الزم دست پیدا
نخواهد کرد چراکه ذات صنعت رقابت در عرصه بینالمللی است و چه بخواهد و یا نخواهد مورد هجوم غولهای صنعتی
خارجی قرار میگیرد.
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از محل عایدات نفت ایجاد شود .در طول عمر  30ساله
این سازمان تا زمان انقالب ،انواع تهدیدها ،تهمتها و
کارشکنیها بر این سازمان وارد میشد که بهسختی
میتوانست در مقابل آنها مقاومت کند .در اوایل انقالب
هم بدون مقدمه ،درهای سازمان بهروی کارشناسان
آن بس��ته ش��د و گروهی مرکب از تعدادی از درون و
تعدادی از بیرون س��ازمان اداره آن را بهعهده گرفتند
و بعد از  10روز تعطیل و توقف فعالیت ،آنرا بازگشایی
کردند و تا سال  1386که به یکباره کارش به انحالل یا
به قولی تغییر نام کشید ،با انواع تجربهها رو به رو شد.
تغییرات سازمان را از عناوین گوناگون ریاست آن هم
میتوان حدس زد :مدیرعامل س��ازمان ،وزیر مشاور و
رییس سازمان ،رییس سازمان برنامه ،رییس سازمان
برنامه و بودجه ،وزیر برنامه و بودجه ،رییس س��ازمان
مدیریت و برنامهریزی و باالخره مع��اون برنامهریزی
و نظارت راهبردی رییسجمه��ور .در تالشهایی که
امروز تحتعنوان احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی
صورت میگیرد ،نمایندگان محترم مجلس پیشگام
بودند و طرح مختصری را پیش��نهاد و یک فوریت آن
نیز به تصویب رس��ید که بههیچوجه جامع و کامل و
برطرفکنن��ده نواقص و معایب قبلی س��ازمان نبود.
در تکمیل همین طرح نمایندگان و روایت دیگری از
آن ،جزئیات بیشتری از وظایف این سازمان گنجانیده
شده بود که گرایش اداری و استخدامی آن بسیار زیاد
بود و سایر وظایف کلیدی آنرا تحتالشعاع قرار داده
بود؛ ضمن اینکه با فرهنگ کاری و تاریخی س��ازمان
برنامهریزی توسعه ،س��ازگاری نداشت تا به آنجا که با
وجود مزایایی که زمانی برای ادغام س��ازمان برنامه و
سازمان امور اداری قابل تصور بود ،با توجه به عملکرد
منفی این ادغام در چند سال اخیر ،سازمان را از هویت
توسعهای خود دور میکرد .ادغام سازمان برنامه و بودجه
و سازمان امور اداری و استخدامی نشان داد که فرهنگ
کاری یا به تعبیر دیگر ،گروه خونی این دو سازمان از یک
نوع نیست و تزریق خون و گرایش اداری -استخدامی،
س��ازمان برنامهریزی را هالک میکند (که در عمل به
هالکت هم رساند) .در عمل ثابت شد که هزینه ادغام به
شکلی که صورت گرفت ،بسیار بیشتر از فواید فرضی آن
بود .نشانههایی از تالش برای احیای سازمان با رویکرد
اداری و اس��تخدامی در گوشه و کنار ش��نیده و دیده
میشود که نمیتواند در این برهه از زمان که نظام تدبیر
توسعه نیاز به رویکرد امروزی ،علمی و برخاسته از 6دهه
تجربهبرنامهریزیتوسعهودرکشرایطجهانیوشرایط
کش��ور دارد ،امیدوارکننده باشد .سازمان برنامهریزی
کشور نیاز به نوس��ازی دارد و نوسازی نیازمند تعریف
هدفهای توسعه و ساز و کارهای جدید برنامهریزی و
بودجهریزی است .هیچکسی از دولت تدبیر و امید توقع
و انتظار ندارد که نوسازی سازمان برنامهریزی کشور را
با این سرعت و صرفا بهخاطر دلسوزیهای نمایندگان
محترم مجلس احیا کند و معماری آنرا صرفا با هدف
«تمشیت امور مستخدمین دولت» و «نظارت راهبردی
منابع انسانی» به دست مدعیانی بدهد که وظیفهای به
نام توسعه را برای سازمان ،به رسمیت نمیشناسند.
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معاونت نظارت راهبردي از اعضاي كميس��يون
بودجه براي جلسه همانديشي در مورد راههاي تامين
منابع مالي يا منابع براي بودجه سال  93دعوت كرده
بود و به دليل اينكه زمان خوبي براي اين جلس��ه در
نظر گرفته نشده بود و اكثر دوستان در سفر به حوزه
انتخابيه بودند اين جلسه با كيفيت قابل انتظار برگزار
نشد .قرار ش��د در فرصتي ديگر با برنامهریزی بهتر
برگزار ش��ود .فعال بخشنامه داده ش��ده است .دولت
در حال حاضر با چند موضوع دست به گريبان است؛
يكي بح��ث درآمدها يا واگذاريهاي س��رمايه مثل
فروش نفت اس��ت و دیگری هم بحث ساير درآمدها
در قالب درآمدهاي مالياتي و تملك داراييها .دولت
نياز به همانديشي در اين مورد دارد .نكته دوم وضعیت
هدفمندي يارانههاس��ت كه دولت دست به گريبان
كسري بودجه ناشي از آن است .بحث ديگر پروژههاي
عمراني است .در س��ال  93دولت با حجم عظيمي از
پروژههاي نيمه تمام مواجه اس��ت كه زمانبر شدن
اين پروژهها هزينههاي دولت را در این بخش افزايش
ميدهد و در عين حال باعث تاخير در ارائه خدماتي
میش��ود كه اين پروژهها ميتوانند ب��ه جامعه ارائه
كنند .عمدهترين رويكرد دولت براي سال 93بايد این
باشد که هم منابعش مصرف شود و هم اينكه تحقق
درآمدهايش تا حدود زيادي تضمين ش��ده باشد و
هم امكان اجرايي شدن برنامههاي دولت يازدهم در
ش��رايط جديد وجود داشته باشد .بخش خصوصي،
دولتی و مجلس و بخشهاي تاثيرگذار باید به صورت
مداوم جلس��اتی داشته باش��ند .دولت نباید فقط به
برگزاری جلسات با مجلس كفايت کند و باید حتماً
بخش خصوصي را هم دخالت بدهد .اتاق بازرگاني،
اتاق تعاون و ...به مشاركت و همانديشي گرفته شوند
كه برآيند آنها به دولت کمک کند که برنامه و بودجه
 93متفاوت از سالهاي گذشته و متكي بر درآمدهاي
غيرنفتيباشد.
طب�ق آخرين خبرها  قرار اس�ت بیش از
 20میلیلون نفر از برنامه هدفمند يارانهها
حذف شوند ،این موضوع چه تاثيري در بودجه
 93دارد؟
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این مس��ئله در کس��ری بودجه عمومي دولت و
کس��ری منابع هدفمندی اثر دارد .بودجه مربوط به
هدفمندی یارانهها از محل اصالح قیمت حاملهای
انرژی تامین میشود .دولت به دليل كسري ناشي از
عدم تامین منابع براي پرداخت يارانه نقدي با كسري

حدود 10،12هزار ميلياردي مواجه است كه اين ناشي
از اجرا نش��دن قانون است و دولت جديد هم با وجود
اطالع از شرايط موجود ،در دو ماه گذشته امکان اجرای
قانون را نداشت و به نوعي دولت يازدهم ،راه دولت دهم
را در پرداخت يارانهها به همان شيوه ادامه داد .اخیرا
پیشنهاداتی مطرح شده دال بر اینکه بخشي از جامعه
را از دريافت یارانه خارج كنيم ،عمال ورود به اين حوزه
ميتواند بخشهاي عمدهای از جامعه را دچار تنش
كند .دلیلش هم عدم وجود س��امانههای مبتنی بر
درآمدهای واقعی افراد از محل فعاليتهاي اقصادي
يا كسب و كارهايي است كه انجام ميدهند.هرچند
اين پيشنهاد مورد موافقت دولت و برخي نمايندگان و
کارشناسان است اما به دليل ابهام ناشي از اجرای اين
حذف اكثر نمايندگان مجلس تالش دارند دولت را
قانع كنند تا قبل از اینکه به سامانههای قابل اتکا براي
تصميمگيري دس��ت پيدا نكردهاند ،به بخش حذف
وارد نشود تا کسانی حذف نشوند که استحقاق حذف
را نداشته باشند .این طرح در كميسيون تصويب شده
اما در صحن علني هنوز به تصويب نرس��يده است .و
اگر قبل از تصویب بودجه وضعیت این طرح روش��ن
شود احتماال اجرای آن به سال آينده موكول خواهد
شد تا سامانههاي اطالعاتي به دست بيايد .بنابراین تا
س��ال آينده همچنان دريافت يارانه به صورت قبلي
وجود دارد.
رئيسجمهور گفته بودند كه خزانه دولت
خالي است و زمزمههايي شنيده شده كه
از امكان عدم پرداخت حقوق كارمندان دولت
هم در ماههای پایانی سال میگویند .چقدر این
نگرانیها واقعی اس�ت و بر بودجه سال آینده
تاثیرمیگذارد؟

  3

اینهاشایعاتیبیشنیستوايناتفاقرخنميدهد.
بخشپرداختهاهيچمشكليندارد.االنهمدرآمدها
در شرايط نسبتا مناسبي است .رئیسجمهور گفتند
خزانه را خالي تحويل گرفتهاند نه اينكه خزانه خالي
است .درواقع اس��تعاره خزانه خالي استعاره ناشی از
شرایط س��ختي بود كه از دولت قبل به دولت جدید
منتقل شد و دولت در تالش است تا حقوق كاركنان
دولت و اقشار حقوقبگير با مشكل مواجه نشود .در
بحث هدفمندي هم اگر قانون رعايت ش��ود در اين
بخش مشكلي نخواهيم داش��ت .مشكل اين است
كه دولت تن به اجرای درس��ت قان��ون هدفمندی
نمیدهد و در بحث اصالح قيمتها وارد نميش��ود.
البته دلیل هم دارد .گاهی ممکن اس��ت شوكهاي
ناشي از اصالح هدفمندی جامعه را به تورم سياسي
و اجتماعي بكش��اند و از طرف ديگر تورم را تشديد
كند اما نهايتا بايد از ميانه استفاده كرد كه هم قانون

به فرايند خودش ادامه دهد و از طرف ديگر مصرف
انرژی بهینه شده و رفاه عمومي براي مردم افزايش
پيدا كند .از طرف دیگر آق��ای روحاني از حجم زياد
بدهيهاي دولت گفته بودند .گاهی با فعال ش��دن
حوزه اقتصادی در تامين منابع كمك ميش��ود كه
بدهي رفع ش��ود .گاهي با افزايش ن��رخ ارز ،ارزش
و براب��ري اموالي كه دولت در اختي��ار دارد ،گاهي با
افزايش��اتي كه در نرخ برابري ارزهاي خارجي ايجاد
ميش��ود این بدهیها پرداخت میش��ود .معموال
دولتها از روشهاي مختلفي استفاده ميكنند که
بدهیهایشان را پرداخت کنند .این پرداختها البته
در بودجه خود را به صورت كسري نشان ميدهد .هر
ي ميشود اما اينكه
سال در مورد بدهیها پیشبين 
كل بدهیها را در محل بودجه مرتفع کنند بستگي
به شرايط رش��د اقتصادي و مطلوبيت شاخصهای
اقتصادی دارد.درحال حاضر ش��رایط سختی حاکم
است .بيشتر فعاليتهاي جاري را ميتوانند پوشش
دهند مگر اينكه در حوزه اقتصادی رونق ایجاد شود.
معموال هم به بانکها ،سازمانهاي تامين اجتماعي،
نهادهاي وابسته به خود دولت يا پیمانكارها بدهكار
هستند كه با سازوكارهايي كه دولت در اختيار دارد
در حوزه مدیریت منابع خ��ودش به خصوص اوراق
ميتوان اين كار را انجام داد.
سخنگوي دولت اخيرا از اهتمام دولت به
توجه به اس�ناد باالدس�تي نظام از جمله
سند چش�مانداز اشاره و تاكيد كرده بودند كه
در بودجه  93به اين مسائل توجه ویژه خواهد
شد .در شرايط فعلي اساسا فرصت پرداختن به
مباحث اسناد باالدستی وجود دارد؟
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همه س��اله اين رويكرد وجود دارد .اساسا ماهيت
بودجه به اسناد باالدس��تی وابسته است مثل برنامه
پنجساله ،سياستهاي كلي ،قانون چشمانداز و اگر
به جز اين باشد به معناي برنامه نخواهد بود .برنامهها
ساالنه به نوعی ادامه اجرايي و عملياتي همان اسناد
باالدستي در قالب قوانین و برنامههای موجود است.
مهم پايبندي ب��ه اجراي آنچه در قال��ب بودجه و به
صورت احكام به دولت ابالغ میش��ود است .اجراي
اين قوانين ما را در دس��تیابی به آنها نزديك ميكند
وگرنه آوردن به تنهايي کفایت نمیکند هرچند الزام
است كه اين اتفاق بیفتد .در دولت قبلي هم همينطور
بوده است .اين وظيفه حوزه كارشناسي دولت است.
هر جا انحرافي باشد مجلس به آن ورود کرده و حذف
میکنند .اینکه در قالب سیاستها نباشد ،در قالب
برنامه نباشد ،در قالبچشمانداز نباشد و اگر با قانون
اساسی مخالف باشد حذف میش��ود .شرايط فعلي
وضعیت استثنايي است كه ممكن است باعث شود

مسائل دمدستيتري ضرورت داش��ته باشد و اين از
اختيارات دولت است كه در اليحه بودجه به مجلس
تقديم ميكند و میتواند اولویتها را به گونهای قرار
دهد که با شرايط فعلي اقتصاد ما سازگار باشد .مجلس
هم قطعا اي��ن نگاه را قبول دارد و ب��ا دولت همراهي
میکند.

يك�ي از اولويتهاي كاري دولت در بحث
اقتصادي اشتغال است .چقدر الزم است
دولت به بودجههای عمرانی توجه کند؟
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تحرك در بخشهای مختلف به اش��تغال منجر
میش��ود .مهم این اس��ت كه منابعي كه ب��راي اين
بخشها در نظر گرفته ميش��ود در جهت افزایش و
توس��عه ظرفیت با رويكرد اختصاص به بخشهاي
توليدي ،خدماتي معطوف شود و منابع در بخشهاي
جهتگيري و هدايت آنها به اين سمتها به صورت
قطعي حركت كند .يعني در حوزه شرکتهاي دولتي
و خصوصي ،این رویکرد منجر به ايجاد اشتغال خواهد
ش��د .نتيجه طراحي اينها ايجاد شغل است مشروط
به اينكه رعايت ش��وند .اگر منابع م��ا منجر به ايجاد
ظرفیتهای تولیدی ش��ود رويكرد تورمي نخواهد
داشت چون تقاضا که باال میرود عرضه هم باال ميرود
و عمال پويايي در اقتصاد ايجاد ميشود .بستگي دارد
که جهت منابع کجا باش��د .اگر جه��ت منابع صرفا
پرداختهايي در جهت مصرف باشد اما در حوزه توليد
اثر نداشته باشد انتظار تورمی معقول است در غير اين
صورت انتظار تورم نخواهیم داشت و انتظار ما كاهش
تورم و افزایش رشد است.
با ش�ناختي كه از دولت داريد و مباحثي
لوفصل
كه تاکنون ردوبدل شده ،براي ح 
مس�ائل بينالمللي چقدر خوش�بين هستند
و آی�ا دولتیها ميخواهند ب�ر آنچه در عرصه
بینالملل اتفاق میفتد اساس بودجه را تنظیم
کنند؟
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بودجه سال 93
بودجهای است که باید مبتنی بر امید و تدبیر نوشته شود
ساختار بودجه هر دولتی نمایانگر طرز تلقی و اهداف آن دولت در مورد متغیرهای مختلف
اقتصادی،اجتماعی،فرهنگیوسیاسیاست.بههمیندلیلنیزبودجه 93کهاولینبودجه
ارایه شده توسط دولت یازدهم به مجلس شورای اسالمی است اهمیت بسزایی در شناخت
جهتگیریهای اقتصادی و اجتماعی این دولت دارد .فعالین اقتصادی با شناخت بیشتر
این جهتگیریها است که میتوانند برنامهریزی اقتصادی خود را بهتر و دقیقتر برای
سالهای آتی انجام دهند.از آنچه تاکنون از دولت تدبیر و امید شنیده شده است ،میتوان
جمشید عدالتیان نتیجهگیری کرد که این دولت بر آن است که فضای کسبوکار داخلی و خارجی را بهبود
بخشد تا سرمایهگذاری داخلی و خارجی بیشتری انجام شود.
عضو هیات
در چند ماه گذشته نگاه کشورهای جهان و بنگاههای اقتصادی به ایران تغییر کرده
نمایندگان اتاق
است .ایران با ظرفیت بزرگ و باثبات اقتصادی در منطقه مورد توجه سرمایهگذاران قرار
تهران
گرفته است .در چند سال گذشته کشورهای مختلف از رهگذر مشکالتی ایران با آن مواجه
شده بود ،منافع اقتصادی زیادی برای خود کسب کردهاند ولی اکنون در میان تمامی کشورهای خاورمیانه و آسیای
میانه مرکزی ،ایران بیشترین شانس را برای جذب سرمایهگذاری خارجی و تبدیل شدن به مرکز تجاری منطقه
را دارد .ایران سرمایه گذاری سنگینی در زمینه انرژی صلحآمیز اتمی انجام داده است .اکنون به نظر میرسد باید
بودجه  93به بسترسازی برای رشد دیگر فنآوریها معطوف شود .بسیاری از فعاالن جهانی در زمینه  ITو به
ویژه تجارت الکترونیک به ایران توجه کردهاند .ایران باید مرکز فنآوری  ITو تجارت الکترونیک منطقه شود و در
دنیای مجازی نیز ابرقدرتی خود را در منطقه به اثبات برساند .ذهنیت دولت و فعالین اقتصادی باید تغییر کند و
به حضور قدرتمند ایران در منطقه توجه بیشتری شود .دیپلماسی تجاری باید فعال شود و فضای کسبوکار در
سطح ملی و جهانی به سرعت بهبود یابد.
در بودجه  ،93دولت باید شجاعانه عمل کند .باید برای سرمایهگذاران جذابیتهای ویژه درنظر بگیرد .برای
سرمایهگذارانی که بازار منطقه را هدف قرار دادهاند فضای عملکرد وسیعتری قائل شود .اگر بخواهیم مسائل و
مشکالت کشور را در زمینههای تورم ،رکورد و بیکاری حل کنیم باید از سرمایهگذاران خارجی و داخلی حمایت
کنیم .بی شک در سالهای آینده از شکوفایی اقتصادی حاصل از سرمایهگذاری ،همه مردم بهرهمند خواهند شد.
ایران نباید تهدید برای منطقه بلکه باید همکاری قابل اعتماد در زمینه اقتصادی جلوه کند.از دولت انتظار میرود
در بودجه 93رویکرد امید و تدبیر را به همه سطوح فعالین اقتصادی نیز انتقال دهد .ایران میتواند مرکز اقتصادی
منطقه شود و این فرصت اکنون وجود دارد .صدها سازمان و بنگاه اقتصادی بزرگ در جهان منتظر ورود به بازار
ایران هستند .در همین رابطه بسیاری از بنگاههای فعال جهانی در زمینه  ITو تجارت الکترونیک و اطالعرسانی
از هم اکنون ایران را به عنوان مرکز قدرتمند منطقه میبینند و حاضر به س��رمایهگذاری و دادن امتیاز به ایران
هستند .بسترسازی و امتیاز ویژه به فنآوری جدید باید از شاخصهای اصلی بودجه  93باشد .بودجه  93آغاز
جهش بزرگ اقتصادی ایران است و جهتگیری درونگرا در تنظیم بودجه را باید به فراموشی سپرد .از کسری
بودجه برای حمایت از سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی نباید هراسی داشت چراکه در سالهای بعد از طریق
شکوفایی اقتصادی ،درآمد ملی به سرعت رشد خواهد کرد و جبران کسری بودجه این سالها را تامین خواهد
نمود .اگر جهانیان کشور ما را کشوری مقتدر و قابل اتکا و پیشرفت میبینند ،بهتر است که خود نیز آن را باورکرده
و در ساختار بودجه  93منعکس کنیم.

بسترسازی
و امتیاز ویژه
به فنآوری
جدید باید از
شاخصهای
اصلی بودجه
سال  93باشد.
بودجه 93
آغاز جهش
بزرگ اقتصادی
ایران است و
جهتگیری
درونگرا در
تنظیمبودجه
را باید به
فراموشیسپرد

نگر
آینده
شماره بيست و دوم  /مهر و آبان 92

س��امانه دولت تحت تاثير عوامل مختلف داخلي
و خارجي اس��ت .اين عوام��ل دو دس��تهاند .برخی
مستقيم و برخی غيرمستقيم اثر میگذارند .برخي
حوزهها و قلمروها بر نهاد دولت اثر مستقيم دارد .مثل
همين فرايند انتقال منابع مالي بين حوزههاي بانكي
منطقهاي يا جهاني .تامين م��واد موردنياز و قطعات
از بازارهاي مختلف ،حضور در اقتصادهای منطقه و
اقتصادهای بينالمللي ،تالش براي عرضه محصوالت،
تالش براي فروش نفت و ...اينها بخشهايي هستند
كهازعواملبيرونيبهصورتمستقیمتاثيرمیپذيرند.
رويكرد تعامل در حوزه بینالملل که در قالب مذاكرات
از آن نام میبريم ،به طور مس��تقیم در اين بخشها
اثر ميگذارد.پس تالش دول��ت در حوزه بينالملل
برای ایجاد تعامل چه در اتحاديه اروپا و آمريكا و چه
بخشهاي ديگر اثر مس��تقيمي در پويا شدن حوزه
اقتصادی و ايجاد فضا براي حضور  ،ارتباط و تعامل بین
نهادهاياقتصاديدرحوزهمنطقهايوبينالملليدارد
و ميتواند به تحقق درآمدهاي دولت كمك کرده و به
رشد اقتصادي منجر شود.

جهش بزرگ
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پيشنهادهايي براي بودجه 1393

پرونده ویژه
عكس :اميد ايرانمهر

چوب بودجه
دولت را سر جايش مينشاند
میزگرد آیندهنگر درباره باید و نبایدهای بودجه  93با حضور
ابراهیم بهادرانی ،محمود جامساز و بیژن رحیمیدانش
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عظیم محمودآبادی  :بودجه  93درحالی قرار است به زودی توسط دولت تقدیم
مجلس ش�ود که به لحاظ اقتصادی کش�ور در وضعیت ویژهای قرار دارد .آثار
تحریمها و فشارهای بینالمللی هر روز بیشتر از دیروز نمایان میشود .دولت
ده�م جای خ�ود را درحالی به دولت یازدهم داده که فهرس�ت بلند باالیی از
بدهیهای دولت تنها بخش�ی از مشکالت اقتصادی دولت تازه است .از سوی
دیگر حس�ن روحان�ی رییسجمهور به صراحت اعالم ک�رده که خزانه دولت
خالی است .طرح هدفمندی یارانهها ،کسری بودجه شدید سال جاری ،حجم
باالی پروژههای راهاندازی شدهای که به سرانجام نرسیده ،استخدام و افزایش
تعداد حقوق بگیران دولتی در آخرین ماههای دوران مسئولیت دولت قبل از
دیگر مسائلی است که بر بودجه س�ال  93تاثیر قابل توجهی خواهد داشت.

س�خنگوی دولت چندی پیش ط�ی اظهاراتی یکی از اصلیترین مش�کالت
اقتصادی کش�ور را عدم انضباط بودجهای دانست و تاکید کرد دولت تدبیر و
امید حساسیت زیادی نسبت به رعایت انضباط بودجه در تمامی مراحل ارائه،
تصویب و اجرا را دارد .ابراهیم بهادرانی دبیرکل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
تهران ،بیژن رحیمی دانش پژوهشگر گروه پژوهشی برنامهوبودجه و کارشناس
سابق سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و محمود جامساز کارشناس مسائل
اقتصادی مهمانان میزگرد این شماره «آیندهنگر» هستند .کوچکسازی دولت
و کاه�ش هزینههای آن و به تبع تنظیم و تدوین بودجهای انقباضی ضرورتی
است که از نظر هر سه این صاحبنظران اقتصادی باید مورد توجه دولت برای
بودجه سال  93قرار گیرد.

برای ورود به بحث در ابتدا یک تصوير كلي از وضعيت بودجهاي كه قرار
اس�ت نوشته شود و به مجلس ارسال ش�ود ارائه بفرمایید و توضیح دهید
بودجه  93قرار است ميراثدار چه مسائلي باشد؟
رحيمي دانش :قبل از هر چیز باید توجه داشته باشیم که با وجود تمام صحبتهايي

خانوادهبهفرزندانشپولبدهدبهتراستببیندمنافعآنهامشخصادرچیستوازچه
راهی بهتر میتواند به رشد آنها کمک کند .در دولت هم همينطور است .به نظرم پول
دادن به همه اشتباه است .مسكن مهر هزینه زیادی به بودجه اصلي تحمیل میکند
و میتواند به تورم شدیدی بیانجامد .بنابراین ميراث بودجه جديد که شما در سئوال
خود به آن اشاره کردید تورم شدید و يك كسر بودجه بسيار باالست .به نظرم كسر
بودجه ،تراز عملياتي است .در برنامه چهارم قرار بود کسری بودجه ما صفر شود .در
برنامه پنجم هم فاصله بين درآمد و هزينه زياد شد که اين با منابع و مصارف فرق
دارد .اينكه ما منابع را بفروشيم نشاندهنده كسري بودجه ای است که به آن مبتال
هستیم .اين به معناي آن نيست كه دولت بايد مانند همين برنامه جلو برود .دولت
اخيرا 600هزار ميليارد ريال سقف بودجه را باال برد .من تا به حال نديده بودم دولتي

که در این خصوص میش��ود روش بودجهريزي ما بسيار بدوي است .يعني وقتي
ميخواهيم بودجه  93را ببنديم ،ميگوييم در سال  92چه كردهايم .پرداختها را
ميگيريم و در مورد بودجه 93فكر ميكنيم و بعد هم تصمیم می گیریم و متناسب
با آن بودجه سال آینده کشور را تنظیم میکنیم .در طول دهه اخير هزينههای ما
خيلي رشد كرد .همه فكر ميكنند با دادن پول مشكل حل ميشود .پدر خانواده هم
اگر به فرزندانش پول بدهد احترام بيشتري دارد .اما برخی معتقدند به جای اینکه پدر

بیاید بگويد که به من اجازه خرج کردن ندهید.
خب راهکار پیشنهادی شما چیست؟

رحيميدانش :اولين كار اين است كه يك مقدار از توقعات عمراني را حذف كنيم .اين
حركت از نظر من بيشتر سياسي است .دولت ميخواهد بگويد عملكرد من به آنچه
مصوب قانونی است در حال نزديك شدن است .به این دلیل میخواهد كاري كند
که سقف بودجه را پايين بیاورد .درواقع دولت به جاي اينكه تالش كند به سقف برسد
میخواهد سقف بودجهاش را پایین بیاورد .بودجهاي به عنوان هدف بزرگ تعيين
شده بود كه به نظرم براي سال آينده هم به اين رقم نخواهيم رسيد .البته باید به این
نکته توجه داشته باشیم که این دولت (دولت روحانی) از يك سرمايه اجتماعي بسیار
قوی برخوردار است که اگر بتواند آن را حفظ و تقویت کند بیگمان میتواند بسیاری
از مشکالت عدیدهای که کشور به آن مبتال هست را پشت سر بگذارد .این سرمايه
اجتماعی نظیر همان سرمایهای است که در زمان جنگ ،نخستوزیر و دولت وقت از
آن برخوردار بود .اگر خاطرتان باشد در آن دوره هم نخستوزیر وقت به پشتوانه امام
یا اساسا حقوق کارمندان را افزایش نمیداد و یا آن را به میزان خیلی کم به طوری
که بار تورمی زیادی را به کشور تحمیل نکند انجام میداد .االن هم به نظر میرسد
دولت باید تکلیف خودش را در این مورد روشن کند .این دولت هم میتواند حقوقها
را افزايش دهد و همه را خوشحال کند اما در عوض شاهد افزایش حجم نقدینگی و
به تبع آن تورم شدیدتر باشد و هم این امکان را دارد تا با مردم صحبت کند و بگوید
براي اينكه جلوي تورم گرفته شود بايد این فشار بین همه پخش شود و همه ما فعال
مجبوریم آن را تحمل کنیم تا از عواقب خطرناک وضعیت کنونی جلوگیری کنیم.
به نظر من دولت الزم اس��ت این کار را از کارمندان خود شروع کند و با جلوگیری
از افزایش حقوقشان اجازه ندهد تراز عملياتي بودجه ما بيشتر شود .پس يكي از
مهمترين اقدامات دولت در تنظيم بودجه اين است كه هزينههاي دولت را كم كند.
دولت برای انجام این کار با يكسري مشكالت مواجه خواهد شد؛ يكي توقعات مردم
است كه ميخواهند در هر صورت پول به آنها پرداخت شود .اما اين پرداخت بيرويه
و بدون برنامه باعث تورم بيشتر خواهد شد و دولت جديد ميراثدار بدهيهاي ايجاد
شده خواهد بود .سال  81تا  83بدهي دولت  25هزار ميليارد بود .آقاي تاجگردون
(عضو کمیسیون بودجه مجلس) محاس��به كرده بود و من به عنوان كسي كه در
كار بودجه بودم گفتم اين عدد را قبول ندارم .االن هم رقمي به عنوان بدهي عنوان
ميشود كه واقعا عجيب است .اما همچنان معتقدم و تاکید میکنم نكته مثبت این
دولت بهرهمندی آن از سرمايه اجتماعي است كه اگر دير بجنبد از بين خواهد رفت.
یکی از مهمترین اقدامات الزم اين است كه در مورد يارانهها زودتر تصميمگيري شود.
آيا دولت ميخواهد باالخره قيمتها را باال ببرد يا نه؟ دولت بايد با مردم صحبت كند.
خدمات درماني ما االن با مشكل مواجه شده است و در اين شرايط از دفترچههاي
بيمه نميشود خیلی استفاده كرد .بايد هر چه زودتر تكليف دهكها را معين كنند.
دولت اگر يكباره يارانه را حذف كند تبعات بدي خواهد داش�ت برای
همین اس�ت که فعال اعالم کردهاند قرار اس�ت بی�ش از  20میلیون نفر از
فهرست دریافتکنندگان یارانههای نقدی حذف شوند.
رحيمي دانش :نگويي��د دولت ميخواهد به 20ميليون نف��ر يارانه ندهد ،بگوييد

اين اجازه را به دولت ميدهد .اجراي بودجه ربطي به خود بودجه ندارد .اين تعریفی
که آقای دکتر جامس��از به آن اشاره کردند تعریف كالسيك و درستي است .سند
دخل و خرج ربطي به حكم معافيت سربازي ندارد يا اينكه ميزان جرايم رانندگي
چه ميزان باشد .يادم است یک زمانی آقاي بهادراني گفتند درياچه اروميه آرتميا
دارد و ميشود آن را صادر كرد .خب اين صادر كردن ربطي به بودجه ندارد بلکه بايد
تبصرهاي تصويب و اين كار انجام شود .بعد هم گفتند اين باعث مشكل ميشود و
محيط زيست هم تالش كرد كه تصويب نشود .دولتي كه ميخواهد شفاف صحبت
كند نباید بخشنامه بنويسد .ساختار بودجهريزي ما در كل اشكال دارد.
آقای نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی در مورد بودجه 93
اظهاراتی داش�تهاند ک�ه در ادامه به آنها خواهیم پرداخ�ت .اما قبل از آن
میخواستم نظر ش�ما را در مورد خود ایشان بدانم و اینکه ایشان درمورد
بودجه چقدر صاحبنظر هستند؟
رحيمي دانش :آقای دکتر نوبخت نه اينكه در رابطه با بودجه چيزي متوجه نشود

اما تا به حال اين كار را انجام ندادهاند .البته ایشان در چندین دوره در مجلس ،عضو و
سخنگویکمیسیونبودجهبودهانداماخودشاندرکاربودجهنویسیهیچگاهحضور
نداشتهاند .اين خيلي فرق دارد كه شما انشايي را از رو بخوانيد يا اينكه خودتان آن
انشاء را بنويسيد .ايشان 16سال در مجلس بوده و خیلی هم تیزهوش بودند چنانچه
با يك اشاره كامال متوجه قضايا ميشدند ولي تا به حال خودشان بودجه را ننوشتهاند.
بايد در هر كاري تخصص داشت تا بتوان همان كار را انجام داد.
تركيب كساني كه االن در كار تنظیم بودجه هستند را چطور ميبينيد؟

رحيمي دانش :آقاي نيلي مش��اور رئيسجمهور است ،آقاي طيبنيا انساني واقعا
باسواد است و متوجه قضايا ميشود گرچه تجربه اجرايي ندارد .ميداند چاپ پول
راهحل نيست .تركيب كنوني نسبت به قبل قطعا بهتر است .اما به نظر میرسد بانك
مركزي ذهنيت آقاي نوربخش را الزم دارد .آقاي نوبخت هم فعال در حال مشورت
گرفتن است اما به نظرم بايد سريعتر تصميم بگيرد .اگر ميخواهند تبصره ندهند
حداقل بايد 20اليحه براي درآمد و بودجهها ارائه دهند .بايد تيمي باشد كه24ساعته
كار كنند و كار را به سرانجام برسانند .رابطه ما با شركت نفت بايد قانوني شود .هر
كاري كه قرار است انجام شود را بايد سريعتر تصميم بگيرند.

مهمترين ضعف نظام بودجهريزي در س�الهاي گذشته از نگاه بخش
خصوصي چيست؟ و در شرایط جدید فکر میکنید بودجهای که قرار است
توسط دولت به مجلس ارائه شود روی چه پتانسیلهایی میتواند حساب
کند و در خصوص تامین منابع و اعتبارات از چه بخشهایی باید احس�اس
خطر کند؟
بهادراني :درواقع بودجه ضمن اينكه سند دخل و خرج است ،يك برنامه يكساله هم

است .بنابراين يك بحث اين است كه عدد درآمدي و عمراني و جاري چگونه باشد.
يك بحث هم اهداف كالن اقتصاد است .بايد ببينيم مسيري كه در گذشته ميرفتيم
ما را به كجا ميبرد و اين مسير كه قرار است انحرافاتش گرفته شود ما را به كجا خواهد
برد .بنابراين با وجود احترام به گفتههاي دوستان باید بگویم كه در فضاي بينالمللي
هنوز اتفاقي نيفتاده و فقط يك خوشبيني جای بدبینیهای گذشته را تاحدودی

ابراهیمبهادرانی:
تورم مساله اول
و بيكاري مساله
دوم كشور است.
ركود همراه با
تورم چالش سوم
است .برای حل
اینچالشهابايد
بودجه متوازن
شود .به نظر من
شرايطي به وجود
آمده كه اين مسائل
به راحتي قابل حل
نيست
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در این میان بودجه عمرانی در درجه چندم اولویت قرار دارد؟

رحيمي دانش :اولويت اول است .اما یادمان باشد مسائل عمراني زماني فايده دارد كه
كارمندان اهل رشوه نباشند و كار كنند .گاهي اوقات پولهايي كه بعضي شركتها
به كارمندانشان پرداخت ميكنند عجيب است .اينها بايد اصالح شود و بودجه كم

اما اينكه مثال بخواهند به عدهاي يارانه پرداخت نكنند ميزان بودجه
تغييرميكند.یعنیاینمسالهباالخرهبررویسقفبودجهتاثیرتعیینکننده
دارد.
رحيمي دانش :اما اين مشكل بودجه نيست .بايد قانون يارانهها را تغيير دهند .قانون

نگر
آینده

ميخواهد به  55ميليون نفر اين مبلغ را بپردازد .این واقعا جالب اس��ت که دكتر
نوبخت اعالم كرده آمار كساني كه يارانه ميگيرند از آمار جمعيت بيشتر است .به
دست آوردن عدد كساني كه بايد يارانه بگيرند اصال كار مشكلي نيست .در مورد بيمه
هم همينطور است .با اينكه حدود 20ميليون نفر در کشور ما هنوز بيمه نيستند اما
تعداد دفترچههايي كه در دست مردم است از تعداد بيمهشدهها بيشتر است .اينها
مشكالتي است كه دولت دارد .اما االن مهمترین کار به نظر من برای دولت این است
که حقوق کارمندان خود را به اندازه تورم باال نبرد و از این طریق به پيشواز تورم نرود
و تمام سعی خود را باید معطوف به این کند که چطور میتواند نقدينگي را جذب
كرده و به سمت توليد هدایت کند و البته که این کاری سخت و بسیار دشوار است.

شود .در اين صورت مشخص ميش��ود پول متعلق به كجاست و چقدر از سرمایه
متفرقه و بالتكليف است .واقعا چرا ما بايد تا اين حد هزینههای متفرقه داشته باشيم؟
االن هم دولت در حال پيدا كردن منابع جديد است .بخشنامه بايد تا به حال ابالغ
شده باشد .در بودجه نبايد قانونبازي باشد .شما نميتوانيد قانون تصويب كنيد،
اصالح قانون انجام دهيد یا قانون برنامه را تغيير دهيد .قانونها تعيين شده و بودجه
اصال جاي اين كارها نيست .اگر همين يك بند اجرايي شود مشكل حل ميشود.
بودجه جايگاهي براي اصالح قانون نيست.
جامساز :بودجه سند دخل و خرج مملكت است.
رحيمي دانش :اما دولتها متوجه اين قضيه نيستند.
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گرفته است .ادبيات سیاسی تغيير كرده و هدف اين است كه از اين مشكالت رهايي
پيدا كنيم .وقتي هدف حل معضل باشد گام مهمي است .طبيعي است در اين فرصت
كم بايد بيشتر روي اين بخش كار اميدوار باشيم و جامعه هم اين اميدواري را دارد.
من تحريمها را در سه بخش ميبينم .يك س��ري از تحريمها در اختيار مسئوالن
اجرايي اياالت متحده است .مثال رئيسجمهور آمريكا به بانكها دستور داده كه يا
با ما يا با ايران كار كنيد .در اين صورت اگر مذاكرات به نتيجه مثبتي برسد در اختيار
مسئوالن اجرايي آن كشور است كه ميتوانند به راحتي اينها را حذف يا كمرنگ كنند.
يكسري مسائل است كه كنگره تصويب كرده است .به جز اين قطعنامههاي شوراي
امنيت است كه تازه بعد از  13سال قطعنامهاي كه عليه عراق گذرانده بودند در حال
لغو شدن است .بنابراين اليه اول به راحتي قابل دسترسي است .اليه دوم سختتر
و اليه سوم زمانبر است .از نظر ديدگاه جهاني اتفاقا بيشتر مشكالت ما در اليه اول
است .اگر اليه اول درست شود خيلي از جاهايي كه آمريكاييها تكليف كردهاند حل
ميشود .مثال در كشتيراني ،اينكه كشتيهاي خارجي به بندر ما نيايند ،نوعي تحريم
است .كشتيراني ما هم حداكثر 35درصد كاالهايمان را ميتواند جابهجا كند و بايد
از كشتيراني خارجي استفاده كنيم .من خيلي اميدوارم مذاكرات باعث شود اليه اول
حل شود و يكسري گرفتاريهای ما برطرف شده و هزينه مبادلهمان كم شود .در
رابطه با داخل هم ما به عنوان منتقدان دوره قبل همهمان بر اين اعتقاد هستيم كه
كارها غيرعلمي و غيركارشناسي انجام ميشد .در جايي ميخواندم كه گفته شده بود
در هشت سال گذشته براي هر يك درصد رشد 500تا هزينه كردهايم .بخشي از اينها
به تحريم ربط دارد اما بخشي مربوط به خودمان است .اينكه بودجهاي بنويسيم كه
از  107هزار ميليارد تومان عملكرد سال  91به  210هزار ميليارد تومان برسد دست
خارجيها نيست .از طرف ديگر تنها بحث بودجه هم مطرح نيست .بودجه به اضافه
هدفمندي يارانهها به اضافه مسكن مهر به اضافه سهام عدالت مشكل ماست 40.هزار
ميليارد تومان از بانك مسكن براي مسكن مهر قرض گرفته شده و بانك مسكن هم
از بانك مركزي قرض گرفته است .اين يعني پايه پولي افزايش پيدا كرده است .پايه
پولي را بايد در  4/9ضرب كرد كه ببينيم چقدر نقدينگي ايجاد میکند .فرض كنيد
بر فرض محال کسری بودجه را هم صفر کردیم و به بانك مركزي هم بدهکار نبودیم،
 40هزار ميليارد تومان چه ميشود؟ از طرف ديگر سهام عدالت را فروختهاند كه به
تدريج از محل سودش قسطش را پرداخت كنند .سال اول به عدهاي سود پرداخت
كردهاند .االن واقعا همه سيستمها به هم ريخته است .بودجه جاري ما سال گذشته
90هزار ميليارد تومان شده و امسال 40هزار ميليارد تومان براي هدفمندي يارانهها
گذاشتهاند كه االن  11هزار میلیارد آن كم است چون به  38درصد افزايش نرخ سود
عمل نشده است .فرض كنيد شما بودجه را متعادل كرديد ،اما براي پرداخت يارانهها
كه هر ماه بايد پرداخت شود  12هزار ميليارد تومان كسري داريم .اين ميزان را بايد
از شركتها به صورت غيرقانوني يا از بانكها بگيريم كه باز هم پايه پولي و نقدينگي
افزايشپيداميكند.درحالحاضرشرايطيپيشآمدهكهبايدبودجهرامتعادلكنيم
و توجه داشته باشیم اگر بودجه را متعادل كنيم هدفمندي يارانهها را متعادل نكنيم
باز هم به مشكل برميخوريم .اعتبارات كشور و توان بانكها مشخص است .از هر
 100توماني كه به بانكها داده ميشود 20تومان وارد ذخيره قانوني شده و 80تومان
مابقي را وام ميدهند .در كشور ظرفيتي وجود دارد كه از آن وامها پرداخت ميشود.
وقتي دولت 40هزار ميليارد تومان وام ميگيرد ،درواقع سهم بخشهاي ديگر گرفته
ميشود .در بخش توليد  90هزار ميليارد تومان كسر اعتبار وجود دارد براي اينكه
ظرفيتها را استفاده كنند .حاال اين  130درصد را كه كردهاند  30درصد که البته
قدم مثبتي بود منتها هنوز بانكها به آن عمل نميكنند .اگر اين كار را انجام دهند
 33هزار ميليارد تومان از نياز بخشهاي توليدي كم ميشود .اين به معناي آن است
كه شما از طرف ديگر تورم را به خاطر استقراض از بانكها ايجاد كردهايد و يا دالرهاي
نفتي را كه نتوانستهاید بفروشید به بانك مركزي فروختهاید .اگر تراز بانك مركزي را
نگاه كنيد يك طرف طال و جواهر و دالرها و طلبش از دولت است و طرف ديگر چاپ
پول و بقيه داراييهاست .هر طرف از ترازنامه را كه باال ببريد طرف ديگر هم باال ميرود.
پايه پولي كه افزايش پيدا ميكند به اندازه ضريب گردش ،پول هم ضرب ميشود.
جامساز :درواقع ضريب فزاينده پولي عكس نسبت بين ميزان موجودي بانكها به
سپردههاي افراد است.

بهادراني :بنابراین ما بايد چالشها را شناسايي و حل كنيم .تورم مساله اول و بيكاري
مساله دوم كشور است .ركود همراه با تورم چالش سوم اقتصاد كشور است .ما بايد اين
چالشها را حل كنيم كه براي اين كار بايد بودجه متوازن شود .به نظر من شرايطي به
وجود آمده كه اين مسائل به راحتي قابل حل نيست .در خيلي از كشورها  80درصد
درآمدشان از راه ماليات است و  20درصد آن را از منابع دیگر تامین میکنند .اما در
كشور ما از سال  80تا سال  89از  25درصد شروع شده و به  20درصد رسيده است.
يعني تقریبا 80درصد پول نفت است .االن واردات و صادرات ما كم شده اما فاصله
شش ماهه را اگر مالحظه كنيد دو ميليارد دالر تفاوت واردات و صادرات است .البته
اين اتفاق خوبي است ولی چون بودجه ما به ارز نفتي وابسته است حتما به مشكل بر
ميخوريم .توجه داشته باشید  14درصد درآمد نفتي متعلق به شركت نفت است.
اگر مثال بگوييم درآمد نفتي ما حدود يك ميليارد باشد ،وقتي اين ميزان را به فروش
ميرساند جايي براي فروش ارز دولت باقي نميماند و مجبور ميشود ارزهاي اش را
به بانك مركزي بدهد چون حقوقها را كه نميتواند پرداخت نکند .وقتي ارزها به بانك
مركزي داده ميشود درنتيجه پايه پولي باال ميرود و همه تالشها براي كم شدن
تورم از بين ميرود .ما دولت را در همهجا دخالت ميدهيم .ساخت مسكن به دولت
ربطي ندارد .من خودم در س��ازمان برنامه و وزارت صنايع بودم .در جلسات شوراي
برنامه دعواي ما اين بود كه مردم ساختمانسازي ميكنند اگر ميخواهيد يارانه را
به مردم بدهيد اين كار را شفاف انجام دهيد .تعهداتي كه دولت به مسكن مهر دارد را
اگر بخواهد ادامه دهد براي فاز اول  100هزار ميليارد تومان و براي فاز دوم هم همين
ميزان را بايد بپردازد .يعني شما عرصه را براي مردم تنگ ميكنيد و مردم پول شان
را به خارج از كشور منتقل ميكنند .بعد اقتصاد دچار رشد منفي ميشود .براي اينكه
دولت با قدرت و امكانات زياد خودش ،با بانك مركزي و بانكهاي دولتي و ...با يك
بخش خصوصي ضعيف رقابت و آن را از دور خارج ميكند و خودش هم نميتواند
مشكلراحلكند.واقعیتایناستکههمهچيزبابودجهنيست.چرابايدرتبهفضاي
كسب و كار كشور ما بين  180كشور  144باشد؟ اينكه ديگر به بودجه ربطي ندارد.
من به عنوان يك فرد معمولي وقتي از مسئول دولتي بودجهاي ميخواهم كه كار
توليدي انجام دهم من را مجبور ميكند آنقدر دوندگي كنم تا قانع شود که هدف من
سرمايهگذاري است .اينها به بودجه و برنامه ربطي ندارد بلكه به سيستم بروكراسي
كشور مربوط است .بايد كاري كنيم كه فضاي كسبوكارمان حداقل در منطقه اول
باشد .االن رتبه نهم را در منطقه را داريم .توجه داشته باشید که سرمايهگذار داخلي و
خارجي جذب جايي ميشود كه شرايط آسانتري داشته باشد .اگر تورم داريم به اين
علت است كه توليد نميكنيم و سرمايهگذاري در كشورمان كم است .به اين علت كه
رشد جمعيت داشتيم و جمعيت جوان ما به دنبال كار است و سرمايهگذاري به اندازه
اين جمعيت نيست .بايد فضا براي كارآفرينان باز و تشويق شوند در غير اين صورت
سرمايهگذاري و رشد اقتصادي منفي ميشود .وقتي رشد منفي داشته باشيم يعني
ارزش افزوده نسبت به سال گذشته كمتر شده كه به معناي كم بودن عرضه است.
عرضه وقتي كم باشد تقاضا كه كم نشده ،چون نقدينگي ايجاد ميشود و خود این
نقدینگی درواقع تقاضا ايجاد ميكند .در نتيجه يك عدم تعادل در بازار كاال و خدمات
به وجود ميآيد كه نتيجه آن همان ركود تورمي است .مطمئنم مسئوالن در حال فكر
كردن در اين مورد هستند .من چهار سال معاون سازمان برنامه بودم .در مجلس كه
ميرفتيمهركسدنبالمنطقهخودشبودوهيچكسبهفكرايننبودكهاينطرحها
كه ميخواهد انجام شود چقدر بین هزینه و فایدهاش براي كشور تناسب وجود دارد؟
جامس�از :در صورتي كه نماينده مجلس مس��ئول كل جامعه است نه تنها حوزه
انتخابي خودش.
بهادراني:بنابراين نمایندگان مجلس باید رويكرد ملي را جايگزين رويكرد منطقهاي
كنند .اگر اين كار انجام شود دیگر در جايي كه فاصلهاش با جاي بعدي دو ساعت
رانندگي است فرودگاه نمیسازيم .اگر بخواهيم اين مسائل حل شود چند راهكار
داريم .اول اينكه كارآفرين در كشور به وجود بياوريم و براي كارآفرين ارج قائل باشيم.
اجازه بدهید یک مثال بزنم .آقاي عالينسب كه يك كارآفرين نمونه بود .بايد براي
كشور الگو میشد نه اينكه با او برخورد شود كه بقيه هم فرار را بر قرار ترجيح دهند.
حداقل آنهایی که با مبانی انقالب همسازی دارند را باید برای کشور نگه داریم و به
ماندن و سرمایهگذاری کردن تشویق کنیم .براي اين افراد بايد فضا را باز كنيم .من

پیش از انقالب در وزارت صنايع مشغول بودم و با خسروشاهی کار می کردم .يك
روز دیدم خسروشاهی تلفن را برداشت و با هويدا که نخست وزیر بود تماس گرفت
تا درخصوص مشكلي صحبت كند .هویدا نبود و درنهایت با وزير اقتصاد آن زمان
صحبت كرد و مشكلش را بيان كرد .االن كارآفرين بايد پشت در اتاق يك كارشناس
التماس كند كه كارش انجام شود .تا زماني كه من نوعي اين باور را داشته باشم كه
كارآفرين باید به من خدمت كند اوضاع همينطور است که میبینیم .بايد رويكردها
را تغيير دهيم كه س��رمايهگذار و كارآفرين داخلي تشويق شود و سرمايهگذاري
كند .سرمايهگذار خارجي هم اول نگاه ميكند ببيند كه ما با سرمايهگذار داخلي
چه برخوردي داريم .اگر اين برخورد منطقي باشد ،بعد مقايسه ميكند ببيند كدام
كشور بهتر امتياز ميدهد و هر جايي كه امتياز بهتري به او بدهد را انتخاب ميكند.
بايد اين راهها را هموار كنيم و اگر اين كارها را انجام داديم ميتوانيم در مرحله اول
هزينه جاري را از پول نفت جدا كنيم .در آن صورت ميتوانيم صندوق ذخيره ارزي
درست و مانند كشورهايي مثل نروژ عمل كنيم .در غير اين صورت اگر همين ،20
 30درصد سهم مالياتي بخش خصوصي ما باشد و بقيه را از محل فروش نفت تامين
كنيم ،اين گرهها بازشدني نيست.
به نظر شما راهكار واقعبينانه چيست كه دولت كنوني بتواند از شرايط
امروز بيرون بيايد .به هر حال تصمیم گیری برای مس�كن مهر و يارانهها و
همراه با برخی تبعات سياسي است .به نظرتان كاري كه عملي باشد و بتوانیم
اداره اقتصادی کشور را گام به گام از مسير اشتباهي كه در آن قرار داشتهایم
برگردانیمچيست؟
جامساز :قبل از پاسخ به اين س��وال ميخواهم نكتهاي را تذكر دهم .كساني كه با

بیژنرحیمیدانش:
دولت نبايد اجازه
دهد تراز عملياتي
بودجهبيشتر
شود .پس يكي از
مهمتريناقدامات
دولت در تنظيم
بودجه اين است
كههزينههاي
دولت را كم كند
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حساب و كتاب سروكار دارند با پايه پولي آشنا هستند .بدهكار مصارف پايه پولي
و بستانكار منابع پايه پولي است .منابع پايه پولي خالص داراييهاي خارجي بانك
مركزي ،بدهي خالص دولت به بانك مركزي و بدهي بانكها به بانك مركزي است.
اگر دولت به بانك مركزي دالر بفروش��د و بانك آن را به عنوان پشتوانه نگه دارد و
اس��كناس چاپ كند چون خالص دارايي خارجي باال ميرود ،يعني بخشي از پايه
پولي باال ميرود .از طرف ديگر اس��كناس چاپ ميكند و پ��ول وارد گردش پولي
كشور ميشود و در طرف مصارف پول ايجاد تقاضا ميكند و اين طرف هم داراييها
باال ميرود ،پايه پولي را باال می برد و پول با قدرت وارد چرخه اقتصادي ميش��ود.
اگر دولت از بانك مركزي قرض كند و اگر بانك مركزي اين قرض را از طريق انتشار
اسكناس به دولت بدهد باز پايه پولي باال ميرود يا يك قسمت از بخش پايه پولي
كه خالص بدهيهاي دولت به بانك مركزي است را باال میبرد .يا اگر به بانكها پول
بدهد ،بدهي بانكها به بانك مركزي باال ميرود و باز پايه پولي باال ميرود .سالها
گفته ميشد  85درصد اقتصاد ما دولتي اس��ت .از زمان آقاي رفسنجاني و قبل از
ايشان تا زمان آقاي احمدينژاد همين را ميگفتند .اما اين اعداد واقعي نيست ولی
در هر صورت رقم باالست .اصوال آمارها در کشور ما درست نيست .در مورد تورم هر
كدام يك چيزي ميگويند .ميبينيد كه معيشت مردم در فشار است .االن میبینیم
هر ماه يكي دو قلم از اقالم مردم از سبد مصرفيشان كم ميشود .از طرفي مردم به
اين باور رسيدهاند كه سه چهار برابر پولي كه به عنوان ياران ه ميگيرند بايد به صورت
ماليات پنهان به دولت پس بدهند .اصوال مساله يارانه به صورت نقدي يك كار بسيار
عبث است .آن هم تقسيم يارانه بين 75ميليون نفر .البته خيليها هستند كه يارانه
نميگيرند شايد هم خيليها با شناسنامههاي جعلي و شناسنامههای اموات و ...
اين مبلغ را دريافت ميكنند .به دليل اينكه اصوال صاحبان درآمدهای كم يا ثابت
ميل نهايي به مصرفشان باالست؛ دقیقا برعكس صاحبان درآمدهاي باال كه ميل
پساندازشان باالست .وقتي يارانهها پرداخت ميشود ،اوال اين يارانهها براي هدف
خاصي پرداخت ميشود که درواقع براي جبران تورم اقالم مصرفي مردم است .چون
مديريت مصرف در خانوارهاي ما به آن ص��ورت وجود ندارد و ميل نهايي مصرف
باالس��ت ،اين ميزان خرج موارد ديگر ميش��ود و براي پرداخت مصارف اصلي به
مشكل برميخورند .كما اينكه اداره گاز اعالم كرده هزاران قبض گاز پرداخت نشده
است .دوم اينكه تقسيم يارانه بين  75ميليون نفر عين بيعدالتي است .مساوات
كه برابري و عدالت نيس��ت .در بطن عدالت ،نابرابري وجود دارد .نميدانم اين چه
تصويري از توزيع عادالنه ثروت است كه مابهالتفاوت حاملهاي انرژي را به صورت

مس��اوي به همه پرداخت ميكنند .خيليها معتقدند اين كار تورمزا نيست چون
پول اضافي وارد چرخه پول كشور نميشود و فقط جابهجايي صورت ميگيرد اما
همين كه ميل نهايي مصرف باالست و تقاضا را باال ميبرد ،سرعت گردش پول به
حدي است كه خودش ايجاد تورم ميكند .من با اطمینان کامل به شما ميگويم از
اين چهل درصد تورم شايد بيش از نيمي از آن به پرداخت يارانههاي نقدي مربوط
است .مسئله يارانهها در كنار مسكن مهر و ديگر سياستهاي پوپوليستي بود كه در
دوره آقاي احمدينژاد به وجود آمد كه رضايتبخشي ايجاد كند كه البته ناپايدار
بود .حال چرا اين سياستها پيش گرفته شد؟ چون اقتصاد ما اقتصاد سياسي است.
يعني تمام تحليلهاي اقتصادي براساس مسائل سياسي تحليل ميشود و چون
رئيس دولت اصوال سياستگذار هم هست و برپايه اقتصادي كه سياستش متكي
بر اوست و به پشتوانه اقتصاد حكومت ميكند ،براي تحبيب قلوب بايد حركتهايي
را انجام دهد كه بتواند مردم را همراه خودش داشته باشد يا حكومت را در اختيار
داشته باشد .درآمدهاي نفتي يكي از بهترين مواردي بود كه دولت ميتوانست اين
كارها را انجام دهد .بخش بسيار اندكي از درآمد نفتي ما در هشت سال گذشته صرف
زيرساختها و آباداني كشور شده است .اگر  30درصد اين مبلغ صرف زيرساختها
ميشد االن چنين وضعي نداشتيم .در طول تاریخ معاصر به جز دو سال در دوران
دكتر مصدق همواره كسري بودجه داش��تهايم .از اول انقالب هر چه به اين طرف
آمديم ،مخصوصا زماني كه درآمد نفتيمان بيشتر ش��ده كسري بودجهمان هم
افزایش یافته چون اسراف و عدم انضباط مالي در دستگاه بروكراسي عريض و طويل
ما به حدي بوده كه براي پول ارزشي قائل نبودند .بگذاريد ريشهاي بحث كنيم كه
ببينم مشكل اقتصاد ما كجاست .اقتصاد ما به علت ساختار دولتي سرمايهدارينفتي
ايدئولوژيكاش ،اقتصادي است كه ارتباط منطقي بين اجزا و اركانش وجود ندارد.
يعني در يك اقتصاد آزاد سرمايهداري كه براساس رقابت آزاد استوار است ،تمام اجزا
و اركان متغيرهاي اقتصادي تحت يك نظم علمي با هم در ارتباط هستند و در آثاري
كه بيرون ميدهند با هم هماهنگي دارند يعني اگر تورم يك رقم است ،و بيكاري
يك رقم ديگر است ،اينها با هم همخواني دارند .اينطور نيست كه ما بگوييم مثال
رشد اقتصادي ما  5درصد ،نقدينگي  30درصد و تورم ما  10درصد است .وقتي اين
سه را كنار هم بگذاريم با فرض ثابت بودن گردش پول ،اگر رشد اقتصادي 30درصد
باشد تورم مبلغ ديگري خواهد بود .بنابراين وقتي اقتصاد دستوري باشد مواردي
كه از قبل تعيين ميشود .بعضي از متغيرها ،متغيرهاي هدف هستند مثل اينكه
بانك مركزي در سياستهاي پولي نرخ بهره را براساس اطالعات تاريخي و جاري
كه دارد تعيين ميكند و اين ميزان را هم براي محاس��بات داخلي بانك مركزي و
محاسبات با دولت محاسبه ميكنند وگرنه نرخ بازار با بانك مركزي متفاوت است.
نرخ بازار را در بازارهاي چهارگانه بايد رقابت آزاد و مكانيسم عرضه و تقاضا تعيين
كند .وقتي آن نرخ براساس مكانيسم عرضه و تقاضا تعيين شد به آن «قيمت عادله»
ميگويند .آن قيمت عادله به فعال اقتصادي سيگنال درست را ميدهد كه بداند در
كجا سرمايهگذاري مولد را انجام بدهد .اما از آنجايي كه تخصيص منابع ما براساس
نيازهاي دولت و حاكميت اس��ت و نيازهاي دولت در ابتدا فقط براي حفظ بقاي
خودش است و منافع و مصالح ملي بعضا فداي موجوديت دولت ميشود تخصيص
منابع نابهينه انجام میش��ود .به جاي اينكه به سمت سرمايهگذاري مولد برود به
سمت وارداتي ميرود كه توليد داخلي را نابود ميكند .اينها مسائلي است كه بايد
در يك مجموعه ديده شود .تورم ،بيكاري ،كمبود سرمايه همه بايد در يكجا ديده
شود چون اين متغيرها با هم در ارتباط هستند .اين مجموعه بايد در منظومه اقتصاد
آزاد سرمايهداري ديده شود .پس اولين راهكار اين است كه ساختار اقتصادي تغيير
كند .در سياس��تهاي كلي نظام چهار رويكرد بسيار مترقي داريم .اولين رويكرد
آزادس��ازي اقتصادي اس��ت .دوم تعاملپذيري با اقتصاد جهاني و رقابتپذيري و
جهانيسازي اس��ت .چگونه اين چهار رويكرد را در اقتصاد دولتي ميتوانيم پياده
كنيم؟ آيا خصوصيسازي كه در اقتصاد دولتي پياده كرديم نتيجه داد؟ آمريكا در
زمان ريگان ،و انگليس در زمان خانم تاچر خصوصيس��ازي شد و مشاورش آقاي
فریدمن بود و موفق هم بودند .ما خصوصيسازي كرديم كه درآمد دولت را اضافه
كنيم .خصوصيسازي كرديم كه از رانتهايي كه به ديگران داده بوديم بهرهگيري
كنيم و افراد را بخريم .يك بند ديگر در اصل  44اضافه كرديم به نام سهام عدالت و
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همه را زير سوال برديم .سهام عدالت خصوصيسازي نيست .برگههاي كم ارزش
را به دست عدهاي دادند كه نه شم مديريت و نه دانش مديريت دارند .فقط به دنبال
گرفتن سودشان از دولت هستند و ميخواهند دولتي باشد چون به نظرشان اگر
دولتي باشد سود بيشتري دارند تا وقتي كه خصوصي باشد.

آیا االن جهتگيريهاي اقتصادي دولت جدید را با اصالح س�اختارها
همسوميبينيد؟
جامساز :جهتگيريهاي اقتصادي دولت به نظرم اصالحات روبنايي است .دولت

بايد اصالحات زيربنايي داشته باشد .اقتصاد دولتي بايد به اقتصاد خصوصي تبديل
شود .آقاي روحاني و تيم اقتصادياش االن در حال اصالحات روبنايي هستند.

به هر حال فکر نمیکنید که بايد اين كار از جايي شروع شود و بعد در
تداوم مسیر عمیقتر شود؟
جامساز :اينها مسائل ريش��هاي و بغرنجي اس��ت و بايد به تدريج جلو رفت .يكي

از اقدام��ات مثبت آقاي روحاني جلوگيري از اجراي اصل  44اس��ت .فعال اين كار
موقتا متوقف شده است .مسئله اين اس��ت كه آقاي روحاني وارث اقتصادي بيمار
شدند .خيلي از كساني كه االن در راس كار هستند قبال در دستگاههاي دولتي در
دولتهاي ديگر هم بودهاند .االن دور هم جمع شدهاند .به دليل اينكه اقتصاد دولتي
در زمان آق��اي احمدينژاد مصائب بزرگي را به جامع��ه وارد كرد و االن جامعه به
شدت از اين سياستها منزجر و تحت فشار است و برای همین تشخيص دادند بايد
سياستهاي دقيقا مخالف در پيش گرفته شود .بايد تورم و بيكاري ريشهكن شده و
خصوصيسازي و سرمايهگذاري تشويق شود .االن دولت در يك دوراهي قرار گرفته
است .اقتصاد ما اقتصاد «ركود -تورمي» است .يعني در عين اينكه تورم بااليي داريم،
نرخ رشد بيكاريمان نیز باال است .براي از بين بردن ركود ،سياستهايي را بايد به
كار برد و براي از بين بردن تورم سياستهايی ديگر .تورم سياستهاي انقباضي و
محمودجامساز :ركود سياستهاي انبساطي ميطلبد.

يكي از نكات بسيار
مهم در بودجه اين
است كه هزينهها
را براساس بودجه
عملياتيفرض
كنيم .مثال هر
واحد كوچكي
هزينههايش را به
بخش باالتر ارائه
كند كه در آخر
رقم كلياي به
دست ميآيد .بعد
ببينيمدرآمدهاي
واقعيمانچقدر
است
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چه راهكاري بايد انديشيد كه بتوانیم هر دو مشکل را از بين ببريم؟

جامساز :اقتصاد ما االن در يك وضعيتي قرار دارد كه ميشود اين كار را كرد .ما500
هزار ميليارد تومان نقدينگي داريم .اين نقدينگي وجود دارد اما موسسات توليدي
ما از نداش��تن تنخواه گردان در رنج هستند و با ظرفيت خودشان كار نميكنند.
به شهرهاي صنعتي مانند الوند و البرز نگاه كنيد ببينيد چه تعداد از كارخانجات
تعطيل و چند تا زير ظرفيت كار ميكنند؟ چون نقدينگي ندارند .در حالي كه500
هزار ميليارد تومان نقدينگي در کشور داريم .دولت بايد طرحي ارائه دهد كه اين
نقدينگي را از بخشي از جامعه به بخش ديگري منتقل كند .بدون اينكه سياست
انبس��اطي براي جلوگيري از ركود يا سياس��ت انقباضي پيش بگيرد براي اينكه
بتواند تورم را كنترل كند .االن ارزش پول ملي به خاطر پايين آمدن قدرت خريد
و افزايش نقدينگي به شدت پايين آمده است .براي اينكه بخشي از اين پول را به
بخش ديگر منتقل كنيم بايد جذابيتهايي را ايجاد كنيم .جذابیت براي كساني
كه پول در دس��ت دارند و در بازارهاي موازي فعاليت ميكنند .آنها را باید بتوانیم
به سمت بازارهاي سرمايه و بانكها بكشانيم تا بانكها بتوانند براي توليد تامین
منابع کنند .لذا دولت بايد مردم را به پسانداز تشويق كند و براي اين امر دولت بايد
بهرهاي به مردم بدهد كه باالتر از تورم باشد .شما فكر ميكنيد ميبينيد بهره باالتر
از تورم عجيب است .بايد اين منابع از كجا تامين شود؟ ما منابع زيادي داريم كه
االن حيف و ميل ميشود .يكي از اين منابع يارانهها است .ما بايد فقط به دو دهك
يارانه بدهيم آن هم نه به صورت نقدي .يارانه بايد به صورت اجناس داده ش��ود و
بعد هم به تدريج حذف شود .اگر بتوانيم بخشي از اين نقدينگي را با بهره باال جذب
بانك كنيم و بهره را از محل تفاوت حاملهاي انرژي تامين كنيم و اين منابع را براي
سرمايهگذاري مولد تامین و در س��اير مصارف صرفهجويي كنيم ،و از اين طريق
بتوانيم كمك كنيم و تسهيالت ارزان قيمت بپردازيم ،چرخ اينها حركت ميكند و از
ظرفيتهايتوليدياستفادهميشود ورشداقتصاديپيداميكنيم.رشداقتصادي
باعث اشتغال و به تبع آن بيكاري و ركود هم کاهش مییابد .رشد اقتصادي يعني
افزايش محصول ملي و عرضه كه پاسخ تقاضاي اضافي را ميدهد و قيمت پايين
ميآيد كه در اين صورت قدرت پول ملي نیز باال ميرود .يكي از وظايف بانك مركزي
حمايت از قدرت پول ملي است .از طريق افزايش توليد و رشد اقتصادي است كه

ميتوانيم قدرت پولي ملي را باال برده و تورم را كنترل و كم كنيم .چون جايي كه
عرضه و تقاضا همديگر را قطع ميكنند قيمت تعيين ميشود .اگر عرضه و تقاضا
متناسب با هم باشد قيمتها در حد تعادل است .درست است که اقتصاد ما بايد
به حالت تعادل برگردد منتها اقتصاددانان بايد راههاي بهتري پيدا كنند كه چطور
ميشود نقدينگيها را به سمت تولید آورد .دولت ميتواند اوراق قرضه يا مشاركت
را چاپ كند .در دولت آقاي احمدينژاد اوراق قرضه خيلي كم به فروش رفت ولي
االن دولت يك اعتبار اجتماعي دارد و به احتمال زياد اين اوراق االن فروش خوبي
خواهند داشت اما بايد بهره بااليي برای آن تعيين شود .اگر بخواهند مقدار زيادي
هم اين اوراق را چاپ كنند ،خودكشي اقتصادي است و بايد راه درستي پيدا شود.
در مورد مسالهاي كه آقاي بهادراني مطرح كرد كه االن بخش توليد با كمبود تنخواه
روبهرو است بايد بگويم در گذشته روشي داشتيم به نام  over draftيعني اعتبار
در حساب جاري .االن طرحي در عقود اسالمي داريم به نام «خريد دين» كه همان
 over draftاست اما نميدانم چرا اجرا نميشود .عقد خريد ديون را براي بخش
توليد و تامين سرمايه در گردش كارخانهها استفاده كنند .بسياري از ابزار بانكداري
دنيا را نميتوانيم استفاده كنيم .عقدهايي كه ميتوانيم استفاده كنيم بسيار محدود
است .ما همه عقدها را به عقود مشاركتي و مبادالتي تقسيم كردهايم .بانكها هم
به سمت عقود مشاركت ميروند چون پول بيشتري دارد؛ در سود و زيان شريك
هستند اما هيچگاه اتفاق نيفتاده كه بانك در ضرر ش��ريك باشد .در مورد عقود
مبادالتي هم چون در بازار پول است خيلي راغب نيستند .نتيجه اين مسائل تورم
و تعطيلي كارخانجات و رفتن پولها به سمت طال و كاالهاي غيرمبادلهاي است.
نگاه كنيد عملكرد سيستم بانكي از سال 62چه بوده و چه نتيجهاي داشته است .تا
زماني كه بانكها پول داشتند ميتوانستند سيستم عرضه و تقاضا را مديريت كنند
اما تا درآمدها كم شد و تحريمها اثر گذاشت نتوانستند كنترل كنند و در آخر سال
 ، 91دالر از هزار تومان به سه هزار تومان رسيد .مشكل به قدري زياد است كه دولت
آقاي روحاني بايد شب و روز كار كنند .اين مسائل مانند زنجير به هم متصل هستند
و مهمترين مشكل هم كمبود منابع است .بايد مديريت منابعي داشته باشيم كه
بتوانيم منابع بالقوه را به بالفعل تبديل كنيم.

البته آقاي نوبخت گفتهاند برای امس�ال برای برخ�ی وزارتخانهها و
سازمان بودجه عملیاتی نوشته میشود و  از سال بعد نیز این مساله شامل
همه سازمانها و وزارتخانهها خواهد شد.
جامساز :يكي از نكات بسيار مهم در بودجه اين است كه هزينهها را براساس بودجه

عملياتي فرض كنيم .مثال هر واحد كوچكي هزينههايش را به بخش باالتر ارائه كند
كه در آخر رقم كلياي به دست ميآيد .بعد ببينيم درآمدهاي واقعيمان چقدر است.
(البته بايد آرام آرام از درآمد نفت صرفنظر كنيم) درآمدي به صورت واقعي درست
كنيم و اگر كمتر از هزينه باشد بايد ببينيم از چه مقدار از اين هزينهها ميتوانيم
صرفنظر كنيم كه ساختارها به مشكل برنخورد .دوباره از ابتدا شروع ميكنيم ببينيم
هر واحد چقدر از هزينههايش را ميتواند كنسل كند .بايد هزينه آنقدر كم شود كه
به درآمدي كه به صورت واقعي تعيين شده برسد .ممكن است اين درآمد به صورت
واقعي محقق شود اما چون انتظام مالي وجود ندارد ممكن است باز هم كسري بودجه
به وجود بيايد .بنابراين انتظام مالي در اجراي بودجه يكي از نكات بسيار مهم است.
دولت بايد بودجه سال  93را  15آذر ماه تقديم كند اما ميخواهد از االن اين كار را
انجام دهد كه مجلس و كميسيونهاي مختلف فرصتي پيداكنند تا آن را بررسي
كنند .اميدوارم بودجهاي كه قرار است ارائه شود مبتني بر ارقام واقعيتر باشد چون
دولت در بودجه  92اصالحيه داده و مجلس هم اولين س��نگ ناسازگاري را با آن
گذاشت و دوفوريت و يك فوريت را قبول نكرد و بايد ببينيم تا چه حد منويات دولت
در اينجا دخالت پيدا ميكن��د .نکته دیگری که میخواهم بر آن تاکید کنم اینکه
هزينههاي عمراني وقتي مردم در امرار معاش ماندهاند الزم نيست.
اما اگر دولت اش�تغال را در اولويت خود قرار دهد هزينههاي عمراني
اولویت می یابد.
جامساز :خير ،دولت بايد بحث اشتغال را از طريق سرمايهگذاري مولد در صنايع و

خدمات دنبال كند .در بخشهاي عمراني اگر كل سرمايه را بر تعداد نيروهاي به كار
گرفته شده تقسيم كنيم بايد ببينيم براي هر نفر چقدر بايد سرمايهگذاري شود.

بايد نسبت را با صنايع كوچك و متوسط در نظر گرفت.

پس به نظر ش�ما در ش�رايط فعلي هزينههاي عمراني در بودجه سال
جديد نبايد در اولويت قرار داده شود.
جامساز :به نظر من هيچ طرح عمراني نبايد شروع شود و تنها طرحهاي عمراني كه

االن در حال اتمام است و واجب است بايد تمام شود .از سوی دیگر طرحهاي عمراني
كه هزينه ش��ده و االن توجيه اقتصادي ندارد بايد به طور كلي حذف شود و دولت
بايد به سمت حل معضالت كنوني مردم از جمله تورم و بيكاري و ركود و افزايش
بهرهوري برود .براي افزايش رشد اقتصادي هم بايد سرمايهگذاريمولد و حمايتهاي
دولت در جهت تقويت صنايع بخش خصوصيسازي انجام شود .خصوصيسازي
بايد به درستي انجام شود .چرا االن بخش خصوصي مايل نيست به سمت بند «ج»
سياس��تهاي كلي اصل  44برود؟ چون نميتواند بيش از  35درصد سهام بگيرد
كه اين ميزان به درد مديريت نميخورد .بنابراين به دنبال بند «الف» ميرود چون
دولت ميتواند صددرصد منتقل كند اما همين بند هم آنقدر قيد و بند دارد كه كسي
به طرفش نميرود .يكي از مشكالت اين شركتها كه اغلب زيانده هستند اشباع
نيروي انسانيشان است و به آنها گفته ميشود كه اين نيروها را اخراج نكنند .وقتي
بخش خصوصي نتواند نيروي انساني اضافي را اخراج كند و هزينه توليد را كاهش
دهد نميشود كاري كرد .وقتي ميتواند با پرسنل كمتري كار كند چرا اين كار را
انجام ندهد؟ دولت بايد بيمههاي بيكاري و بيمههاي اجتماعي را تقويت كند كه در
صورت اخراج افراد مشكلي براي كسي پيش نيايد .مشكالت اساسي ما ساختاري
است .در اين ساختار فساد و رانت است كه تا اينها وجود دارد اصالح ،امكانپذير نيست.
ديوانساالري ما بايد پااليش شود.

س�خنگوی دولت اخیرا گفت ه بخش عمده مش�كالت ما ناشي از عدم
انضباط بودجه در سالهاي گذشته بوده است .بفرماييد عدم انضباط بودجه
چه مشكالتي را ميتواند در بودجه به وجود بياورد و چقدر خوشبين هستيد
كه براي بودجه سال  93شاهد انضباط باشيم.
رحيمي دانش :با بودجه نميشود شوخي كرد حتي اگر به گفته آقاي نيلي كه گفته

بودند :چوب بودجه آدم را سر جايش مينشاند .اعداد و ارقام در بودجه نشان داده
ميشود و كار كردن با اين اعداد لذتبخش است .سند بودجه بايد به درستي تهيه
شود و شفاف باشد .من  30س��ال كار كردهام و به نظرم تا حدي در اين حوزه وارد
هستم .من با اين سابقه كاري نيمي از بودجه را متوجه نميشوم .در شهرداري هم
همينطوراستويكعدهخاصمتوجهبودجهميشوند.اولبايدسندبودجهشفاف
باشد تا به اجرا برسيم .وقتي بودجه غيرشفاف باشد در اجرا به مشكل برميخوريم.
بودجه خوب آن است كه مانند آينه از اين طرف تصوير درستي را به ما نشان دهد.
همه ميگويند بودجه دولتي يعني سرمايهگذاري و اشتغال .شركتهاي دولتي ما
چقدربايدسرمايهگذاريكنند؟اينميزاندربودجهبايدباشد.ميزانافزايشبودجه
شركتهاي دولتي در  10س��ال گذشته را نگاه كنيد .يكي بگويد سرمايهگذاري
بودجه شركتهاي دولتي كجاست؟ آیا بخش خصوصي در اشتغال نقشي ندارد؟
چقدر بايد سرمايهگذاري كنيم كه براي 9ميليون نفر اشتغال ايجاد كنيم؟ شفافيت
در بودجه قدم اول است كه اميدوارم آقاي نوبخت و همكارانشان بتوانند اين كار
را انجام دهند .من از كساني بودم كه فكر ميكردم بودجه عملياتي بهترين روش
بودجهريزي دنياست چون آمريكا اين كار را از قبل انجام داده بود .بودجه عملياتي
پول را به برنامه ميدهد .به پروسه كار ندارد و ميخواهد خروجي را ببيند.
ما هم مشكل ركود و هم مشكل تورم داريم .توصيه شما براي بودجه
 93چيست كه همه اين مسائل را در بودجه لحاظ كند؟
رحيمي دانش :بودجه نبايد به تورم دامن بزند .زماني ميگفتند دولت 100هزار نفر

بدهيهايي كه دول�ت دارد و قصد پرداخت آنها را هم دارد در بودجه
لحاظ خواهد شد؟ يا مكانيسم ديگري دارد؟
بهادراني :همه پرداختهاي دولت بايد از طريق بودجه عمل شود .وزير نيرو در مورد
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طرحهايي كه شروع كرده بودند و نياز به پول دارند گفته بودند  100هزار ميليارد
تومان بدهكار هستند .طرحهاي مختلف در بودجه رديفهاي مختلف داشت كه
بايد به آنها پرداخت ميشد .وزارتخانه براساس بودجه قراردادي بسته منتها بعد
تخصيص كم شده است .اول سال كه اين ميزان مشخص نيست قرار است چقدر
پرداخت شود .قرارداد هم بسته ميشود و پيمانكار هم در ابتداي كار پول نميگيرد
و با استفاده از امكانات خودش هزينه و كار را شروع ميكند .وقتي تخصيص كم
ميشوديعنيخزانهبهاندازهپيشبينيخودشدرآمدكسبنميكندوتخصيصها
را كم ميكند .اين 100ميليارد به 20ميليارد تبديل ميشود و آن طرح 80ميليارد
بدهكار ميشود .بدهي دولت بابت طرحهاي عمراني جمع اين عدم تخصيصها
خواهد بود بنابراين در پروژههاي عمراني اين مبالغ بدهي دولت خواهد بود .مركز
پژوهشهاي مجلس بررسي انجام داده بود كه  100هزار ميليارد تومان خسارت
عدم تخصيص بودجههايي بوده كه به طرحهاي عمراني خورده است .به اضافه 50
هزار ميليارد تومان عدمالنفعي كه بابت به موقع حاضر نشدن طرحها به كشور وارد
شده است 150 .هزار ميليارد تومان مربوط به  10سال است كه اگر بر اين سالها
تقسيم شود  15هزار ميليارد تومان ميش��ود ضرر پروژههايي كه به موقع تمام
نشده است .يعني  3درصد عدم رشد ما به خاطر اين مسائل بوده است .وقتي عدم
تخصيص ميدهيد يك تعداد پيمانكار به داخل و خارج بدهكار میشوند .وقتي
شما اين ميزان را به موقع پرداخت نميكنيد خسارت و جريمه به او وارد ميشود و
اعتبارش از بين ميرود .همه اينها اقتصاد را دچار مشكل ميكند .سرمايهگذاري در
كشور انجام شده اما از آن استفاده نميشود .در شهرهاي مختلف ساختمان ساخته
شده و ابزار هم داريم اما سرمايه در گردش به آن اختصاص داده نميشود كه كارش
را انجام دهد .نتيجه اين است كه به جاي اينكه صد درصد ظرفيت توليد كند در
صورتي كه بازار هم تشنه اين كاالست 40 ،درصد توليد ميكند .معدود طرحهايي
هستند كه با 40درصد ظرفيت توجيه داشته باشند .در نتيجه شركت به زياندهي
خواهد افتاد و كارگر و مهندسش را اخراج خواهد كرد .بعد با وجود تقاضا ،عرضه
در جامعه كم شده و قيمتها باال ميرود .دولت گذشته كه پول داشت از خارج اين
كاالها را وارد ميكرد در نتيجه براي چينيها اشتغال ايجاد کردیم .بنده از سال 52
در صنعت هستم .وقتي صنعت سود داشته باشد زايش ايجاد ميكند و به صورت
عمودي در مواد اوليه س��رمايهگذاري ميكند يا به صورت افقي در اجناس ديگر
سرمايهگذاري ميكند و زنجيره توليد را گسترش ميدهد در نتيجه اشتغال ايجاد
شده و عرضه و سرمايهگذاري باال ميرود .وقتي باالتر از 80درصد توليد ميكنيم
سوددهي توجيه دارد .همه اين كارها را االن مختل كردهايم .در نتيجه سرمايهدار
در جلس��ه هيات نمايندگان ما اعالم كرد حاضرم كارخانهاي كه دارم را به نصف
قيمت بفروشم .از طرف ديگر مشكالتي كه داريم و بايد حل شود بانكهاست .ما
بانكهاي خصوصي را رواج دادهايم كه البته بد نيست .وظيفه بانك واسطهگري
مالي اس��ت يعني بايد پساندازها را جمع كرده و ب��ه كارآفرينها وام بدهد .حاال
به خاطر تورم خودش كارآفرين شده است .ش��ما ببينيد كه بانكها در امالك و
خريد و فروش دست دارند .این کار باعث انحراف شده است .به جاي اينكه بانك
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را استخدام كند كه ایجاد اشتغال است اما هر كارمند بين  70تا  90سال هزينه دارد
چون چند سال كه خودش كار ميكند بعد خانوادهاش هستند .بنابراين دولت تنها
كاري كه ميتواند انجام دهد اين است كه هر چقدر پول دارد خرج كند .نه اينكه پول
چاپكندياچيزيبفروشد.ترازعملياتيدرچند سالاخيربهوجودآمدهاست.وقتي
شما درآمد مالياتي كمي داريد بايد به همان اندازه هزينه كنيد .حال به تدريج 400
هزار ميليارد ريال از نفت به آن اضافه شود .اين مبلغ بايد كم شود اما در حال اضافه
شدن است .بنابراين كار دولت اين است كه سهم خودش را مشخص كند .نيروهاي

شاغل در دولت به تدريج در برنامه چهارم به ازاي هر دو نفر كه از دوره خارج ميشوند
و يك نفر حق استخدام دارد .جدولي هم بر اين مبنا اعالم شده بود .بنابراين دولت در
قالب بودجه هدفش كاهش نيروي انساني بود .اما به اين معنا نيست كه در طرحهاي
عمراني كار نكند .ببينيد شركتهاي دولتي بعد از اصل  44چقدر سرمايهگذاري
ميكنند .شركتهاي نفت و پتروشيمي كه االن هم ماندهاند .به اضافه اينكه ما در
ظاهر قضيه از بخش خصوصي دفاع ميكنيم اما آن را قبول نداريم .در كشورهاي
ديگر به سرمايهگذاران خيلي اهميت ميدهند اما در ايران اينطور نيست و مسئوالن
را باالتر از آنها ميدانيم .ما در خدمت مردم و سرمايهگذاران هستيم يا آنها در خدمت
ما؟ ممكن است در جايي بايد نيرو استخدام كنيم اما مثال در گذشته در آموزش و
پرورش دانشآموزان زيادي داشتيم و مطابق آن نيرو استخدام ميشد اما االن با كم
شدن تعداد دانشآموزها كارمندان همان تعداد باقي مانده است.
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پرونده ویژه

ابراهیمبهادرانی:
ارزش افزوده
نيازي به رانت
ندارد و ميتوان
ارزش افزوده
باال ايجاد كرد و
بودجه را از اين
وضعيت نجات داد.
كمتر بودجهاي را
ديدهام كه درآمدش
از محل ماليات
 20درصد باشد.
راهکار این است
که حجم اقتصاد
را گسترش دهیم.
یعنی باید فضای
کسبوکار رونق
بگیرد

نگر
آینده
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واسطهگري مالي كند و ارزش افزوده ايجاد شود خودش تبدیل به سرمايهگذار شده
است .بعد بانك مركزي آنها را مجبور ميكند كه از يك حد باالتر سرمايهگذاري
نكنند يا به شركتهاي زيرمجموعه خودشان وام ندهد و اينها به صورت ضربدري
عمل ميكنند .به نظرم نه تنها بايد بودجه شفاف باشد بلكه دولت بايد جلوي اين
انحرافات را بگيرد و از ظرفيتهاي موجود به درستي استفاده شود .اين غيرعاقالنه
است كه شما در جايي سرمايهگذاري كنيد و بعد تنها  30درصد از آن بهره ببريد يا
آن را تعطيل كنيد .باالخره زمين خريداري شده و مصالح استفاده شده و ساختمان
ساخته شده و کلی سرمايه آنجا خوابيده است .همه اينها بايد بازدهي داشته باشد.
بايد ابتدا ظرفيتهاي موجود را پر كنيم و برای استفاده از این ظرفیتها باید نگاه
جهانی داشته باشیم .ديگر كسي با نگاه داخلي صنعت ايجاد نميكند .دنيا به صورت
دهكده شده و سازمان تجارت جهاني هر روز تعداد اعضايش افزايش پيدا ميكند.
االن بيش از  140كشور در آنجا عضو هستند .ما هم اگر عضو اين سازمان نشويم
بايد با هر كشوري كه وارد معامله ميشويم از قوانينش تبعيت كنيم يعني از منافع
استفاده نميكنيم اما از مواردي كه ممانعت ميكند تبعيت ميكنيم .بايد نگاهمان
را عوض كنيم و ببينيم مثال در كشورهاي اطراف ما وضعيت لبنيات چطور است و
اگر در اين زمينه سرمايهگذاري كرديم كشورهاي اطراف به ما اجازه به وجود آمدن
بازار فروش را خواهند داد يا نه .بايد نگاهمان جهاني و عملكردمان ملي باش��د .در
نتيجه در زمينههايی سرمايهگذاري كنيم كه امكان رقابت با دنيا را داشته باشيم.
در اين صورت صادرات انجام ميدهيم و اشتغال ايجاد ميكنيم مشابه كاري كه
چينيها انجام ميدهند .در اين حالت ارزش افزوده نيازي به رانت ندارد و ميتوان
ارزش افزوده باال ايجاد ك��رد و بودجه را از اين وضعيت نجات داد .كمتر بودجهاي
را ديدهام كه درآمدش از محل ماليات  20درصد باشد .راهکار این است که حجم
اقتصاد را گسترش دهیم .یعنی باید فضای کسبوکار رونق بگیرد .جاهایی که دولت
سرمایهگذاری کرده و توجیه ندارد را باید به دست اهلش بسپاریم و کارآفرینها را
تشویق کنیم .شرایط فضای کسبوکار به صد عامل بستگی دارد که شاخص هم
دارد و همهاش پول نیست .باید این شاخصها را تا جای ممکن برای مردم آسان
کنیم .جایگاه کارآفرینان را باید بشناسیم و برایشان ارزش قائل شویم در این صورت
ثروت افزایش پیدا کرده و عرضه باال رفته و تورم کم میشود و اشتغال ایجاد میشود
و ما هم مانند کشورهای دیگر رشد باالی ده درصد خواهیم داشت .این کار را باید با
استفاده از ظرفیتهای خالی شروع کنیم.
در م�ورد بودجهریزی غلتان ک�ه آقای نوبخت در م�ورد آن صحبت
کردهاند توضیح دهید و مضرات و فایدههایش را در شرایط فعلی بفرمایید.
رحیمی دانش :برنامهریزی غلتان مورد نظر ما بود .غلتان یعنی بودجهریزی که هر

لحظه امکان تغییر داشته باشد .در برنامهریزی غلتان شما دو سال کار میکنید و
بعد از آن برنامه را بازبینی میکنید که برنامه در کجا باید سرعت داشته باشد و کجا
سرعتش کم شود.
پس بودجه نمیتواند غلتان باشد.

رحیمی دانش :با بودجهریزی غلتان آش��نا نیس��تم .درک من از این گفته اصالح
بودجه است.

ش�اید دلیل این گفته تصوری اس�ت که آنها در مورد به ثمر رسیدن
کاهش تحریمها و افزایش فروش نفت دارند؟
بهادرانی :شاید بودجه دوسقفی منظورشان باشد.
رحیمی دانش :بودجه دو سقفی غلتان نیست .قبال هم بند «ج» داشتیم .میگفتیم

قیمت نفت 15دالر باشد و آقای زنگنه و بانک مرکزی میگفتند 11دالر .درنهایت با
قیمت  13دالر به توافق میرسیدیم و میگفتیم اگر دو دالر قیمت باالتر رفت برای
این میزان جداگانه جدولی داشتیم که در ماده واحده نوشته میشد .بودجه اولیه را
با قیمت  13دالر مینوشتیم و تعیین میکردیم که در صورت اضافه مبلغ به بودجه
اضافه شود .فقط هم در مورد عمرانی بود .در این حالت بودجه و متممش همزمان
بود .هر وقت درآمد نفت باال رفت متمم بودجه را باال میبریم.
و در آخر اینکه شما معتقدید در شرایط فعلی دولت باید هر کاری می
تواند انجام دهد تا رقم بودجه را با حداقل ممکن ببندد؟
رحیمی دانش :بله .چون پولی نداریم.

زیروبم بودجه ایرانی
بودجه 1393
و نكاتی که باید در تدوین آن مورد توجه قرار گیرد

سيد ابوالفضل
رضوی
فعال اقتصادی
و نماينده اسبق
مجلس

اين روزها يكي از مهمترين برنامههايی اقتصادی که فكر
و انديشه دولتمردان را سخت بهخود مشغول كرده است،
تدوین برنامهاي است كه تنظيم كننده روابط فرهنگي،
اجتماعي و اقتصادي بين دولت و مردم است .برنامهای که
برای تدوین و تنظیم آن بايد بسيار دقيق و فكور بود ،و آن
تنظيم بودجه سال  1393است.
مباني اصلی برای تنظیم بودجه ساليانه عبارتند از:
 -1برنامه چشمانداز بيست ساله جمهوري اسالمي ايران
 -2برنامه پنج ساله در حال اجرا
 -3ديدگاههاي حاكم بر دولتمردان مبني بر توس��عه و
پيشرفت مطلوب نظام براي تحقق وعدههاي انتخاباتي
 -4مطالبات اساسي و مهم مردم كه يا معوق ماندهاند و يا

حق طبيعي آنان است
متاسفانهباحذفسازمانبرنامهوبودجهكشورتوسطدولتنهم،خسارتبزرگ
و عميقي بر كشور وارد شد که برآورد اين خسارت به راحتي و در زمان كوتاه ميسر
و ممكن نيست .يكي از مهمترين نكاتي كه مورد توجه رئيسجمهور محترم ،آقاي
روحاني قرار گرفت احياي اين سازمان بود .به نظر ميرسد احياي اين سازمان از
سرعت الزم برخوردار نيست و البته مسئوالن محترم خواهند گفت دقت را فداي
سرعت نبايد كرد .اما اولين گام مهم در تنظيم بودجه احياي ساختار سازمان برنامه
و بودجه است و تا اين سازمان به س��اختار اصولي دست نيابد ،براي ارائه بودجه
ساليانه منطقي ،پيوسته ،هدفدار ،اصولي و منظم مشكالت جدي وجود دارد.
يكي از مهمترين مسائل اين اس��ت كه باور داشته باشيم اثر بودجه ساالنه در
همان سال تمام شدني نيست بلكه ماندگاري دارد و اين ماندگاري ميتواند براي
چندين سال از مشكالت كشور بكاهد يا بر مشكالت افزون كند .نكته مهم ديگر در
بودجه پيوستگي مواد مختلف بودجه و اهداف سازمان ،نهادها و ارگانهاي مختلف
ال چنانچه به دستگاهي يا سازماني بيش از حد توجه شود ،مطمئناً
كشور است .مث ً
اين توجه بيشترخود بهخود سبب توجه كمتر به دستگاه يا سازمان ديگر خواهد
شد كه اين نيز باعث ايجاد مشكل در پيشرفت و توسعه كشور ميشود.
با توجه به این مقدمه نكات مهمي كه بايد در بودجه سال  1393مورد توجه

حرکت به سوی بودجه عملیاتی
چند نکته در حاشیه بودجه جدید
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اولین اولویت در بودجه آینده شفاف بودن است به این معنا که نباید ردیفها،
منابع و مصارفی داشته باشیم که البهالی بودجه پنهان بماند .این مشکلی است
که در سالهای گذشته وجود داشت و همگی از آن رنج میبردیم.همچنین همه
تبصرهها و بندهای بودجه باید بودجهای باشد و بندها و تبصرههای غیربودجهای
در الیحه بودجه گنجانده نشود که این مشکل نیز پیش از این وجود داشت .برنامه
پنجم توسعه اقتضا میکند که دولت در سال سوم بودجه عملیاتی ارائه کند .البته
دولت اعالم کرده که امس��ال بودجه چهار دستگاه به صورت عملیاتی به مجلس
ارائه خواهد شد که این بسیار عالی است و امیدواریم در سال آینده همه دستگاهها

بودجه عملیاتی ارائه کنند .معنا و مفهوم این امر این است که خدماتی که دستگاهها
میخواهند ارائه کنند تعریف شده و هر کدام هزینهاش مشخص است .این موضوع به
شفافیت بودجه و از بین بردن هزینههای غیرضروری که ممکن است گاهی البهالی
بودجهها خودش را نشان ندهد ،کمک خواهد کرد.
بودجه باید متناسب با درآمدها باشد یعنی ببینیم درآمدهایمان چقدر است و
هزینهها را متناسب با آن در نظر بگیریم .عالوه بر این بودجه باید متوازن باشد
به این معنا که هزینههای جاری و عمرانی را با هم در نظر بگیریم و اینطور نباشد که
هزینههای جاری رشد سریعی داشته باشد اما هزینههای عمرانی که باید رشد بیشتری
داشته باشد کاهش یابد .اما دولت میتواند طرحهایی را که ظرف یک یا حداکثر دو سال
به پایان میرسند اولویت بیشتری بدهد یا طرحهایی را که جنبه کلیدی نسبت به سایر
طرحها دارد و مقدمهای برای سایر طرحهاست بیشتر مدنظر قرار دهد.
از آنجاک��ه زمان زیادی ب��رای ارائه الیحه بودجه  93باقی نمان��ده ،دولت باید
اولویتبندی کند و درآمدها را در موارد مه��م و غیرقابل اجتناب هزینه کند.
خصوصا در بخش هزینههای جاری به نظر میآید که هزینههای متفرقهای وجود دارد

که میتواند تخصیص نسبت به آنها صورت نگیرد و دولت از این طریق هزینههایش
را کاهش دهد .همچنین برخی طرحها هس��تند که فرصت نس��بت به آنها نباید از
ت میتواند اینها را شناسایی کند ،و به آنها اولویت دهد و نسبت به آنها
دست برود؛ دول 
تخصیص منابع انجام دهد اما در م��وارد دیگر از هزینه کردن خودداری کند و به این
وسیله بودجه را مدیریت کند نه اینکه مجموعه هزینههایی که وجود دارد را به صورت
موازی با هم دنبال کند.
در بودجه عموم��ی آنچه ما از درآمد نفتی مصرف میکنی��م باید کاهش یابد.
همچنانکه خوشبختانه در بودجه مصوب امسال نسبت به سال گذشته کاهش
جدی وجود داشت و از دو میلیون و 700هزار بشکه سال 91در سال 92به یک میلیون
و 303هزار بشکه یعنی کمتر از نصف تقلیل پیدا کرد .البته این بدان معنا نیست که ما
باید تولید نفتمان را کاهش دهیم بلکه باید تولید نفت را افزایش بدهیم اما درآمدها را
به صندوق توسعه ملی بریزیم .فراموش نکنیم که هر چه صندوق توسعه بزرگتر باشد
برای حمایت از بخشهای غیردولتی دست دولت بازتر خواهد بود و به جای بزرگتر
شدن دولت ،شرایط کسب و کار را در فضای عمومی جامعه افزایش خواهد داد.

2

3

4

اولين گام مهم در
تنظيمبودجه
احيايساختار
سازمانبرنامه
و بودجه است و
تا اين سازمان به
ساختاراصولي
دست نيابد ،براي
ارائه بودجه
ساليانهمنطقي،
پيوسته،هدفدار،
اصولي و منظم
مشكالت جدي
وجود دارد

غالمرضا مصباحیمقدم
نماینده مجلس
شورای اسالمی
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قرار گيرند عبارتند از:
 -1مرتبط بودن مواد بودجه س��ال موردنظر با بودجه سال در وضعيت اجرا .بايد
تالشكرددربودجهجدید ضعفهاي سالدروضعيت اجراء مرتفعگردد.هر ميزان
اين ارتباط و دقت بيشتر باشد ،هم كار بهارستاننشينان راحتتر است و هم بودجه
پيشنهادي كمتر در مجلس دچار تغيير خواهد شد.
 -2در بودجه س��ال  ،1393توجه به عقب افتادن بعضي از اهداف برنامه از جمله
رس��يدن به نرخ رش��د اقتصادي  8درصد  ،نرخ تورم يك رقمي  ،نرخ تك رقمي
بيكاري ،كه متاسفانه با نرخ رشد اقتصادي منفي و نرخ تورم دو رقمي و نيز نرخ
بيكاري دو رقمي روبرو هستيم بايد دقت مضاعف را بكار برده شود تا مقداري از اين
عقب افتادگي ها جبران شود.
 -3توجه كامل وحمايت منطقي از بخش خصوص��ي و بخش تعاوني ضروري و
حياتي است يعني نگاهمان در بودجه به گونه اي باشد كه بخش تعاوني و بخش
خصوصي زنده شوند ،بزرگ شوند ،و محترم شمرده شوند نتيجه عملي اين نگاه
بزرگ نشدن بخش دولتي و حاكميتي است گرچه بايد از قدرت اين بخش كاسته
نشود .
 -4توجه به توليد از نكات كليديای است كه بايد در بودجه ساالنه به آن پرداخته
شود .متاسفانه يكي از داليل كاهش نرخ رشد اقتصادي و افزايش نرخ بيكاري و
تورم ،كم توجهي به بخش توليد است .رهبر معظم انقالب سالها است كه بر توليد
ثروت تاکید دارند .توليد ثروت حاصل نميشود مگر آنكه توليد كشور افزون شود،
واردات كشور كاسته و صادرات كشور نيز اضافه شود .در اين رهگذر توجه دقيق
به بخشهاي صنعت معدن ،صنعت كشاورزي و صنعت گردشگري از ضروريات
حياتي در بودجه سال 1393است .متاسفانه اين بخشها بهرغم داشتن پتانسيل
فراوان در كشور يا بكلي مغفول ماندهاند و يا به آنها كم توجهي شده است .بخش
عظيمي از واحدهاي توليدي كشور به داليل متعدد از جمله :واردات بيرويه كاالها،
گراني هزينههاي توليد ،عدم حمايت معنوي از توليدكننده و نبود فرهنگ حامي
توليدكننده تعطيل است .نقل است كه پيامبر اعظم اسالم بر دو دست بوسه زدند،
يكی دست مبارك حضرت زهرا(س) و ديگر كف دست پينه بسته كارگر .بايد در
بودجه سال  1393اين بوسه پيغمبر بزرگوار اسالم جامه عمل به خود بپوشد و
سياست حمايتي كامل از توليدكننده لحاظ شود؛ يعني برنامه به گونهاي تنظيم
شود كه تولي ِد توليدكننده داخلي معطل نماند.
بنابرايندرهمينراستابايدتوجهداشتهباشيمكهمث ً
ال يارانهگندمومحصوالت
كشاورزي به كشاورزان پرداخت شود .معافيت مالياتي در تجارت وارداتي اگر در
بعضي موارد وجود دارد باي��د از بين برود و نيز براي رقابت هر چه صحيحتر همه
معافيتهاي مالياتي بايد از بين بروند.
 -5توجه به افزايش بهرهوري نكته الزم ديگري اس��ت كه بايد در بودجه س��ال
1393به آن توجه شود ،متأسفانه از سرمايه عظيم انساني در رشد و توسعه كشور
استفاده مطلوب و با برنا مهای نشده است .

 -6كاهش هزينههاي حتي ضروري م��ورد توجه قرار گيرد و نيز به طور يقين از
هزينههاي غير ضروري اجتناب شود.
 -7درتنظيم سياست خارجه ،فعال و مؤثر بودن آن به گونه اي مورد توجه قرار گیرد
كهمشكالتتحريمبانكهاوردوبدلشدنپولبينبانكيرفعشودتابعضيازهزينهها
همچونهزينههايزماني،هزينههايريالي،هزينههايروحيوروانينيزكاستهشود.
 -8توجه به درآمدهاي مالياتي كش��ور و غاف��ل نبودن از بعض��ي از درآمدها مهم
اس��ت .نبايد به دنبال افزايش فشار بر گروهي كه ماليات ميپردازند بود بلكه باور به
ش��ركتهايي كه ماليات ميپردازند ،خود يكي از راههاي كاهش هزينه و نيز يكي
اصال ماليات
از راههاي افزايش درآمد اس��ت .متاسفانه بعضي از مشاغل هستند كه ً
پرداخت نميكنند مثال فروشندگان واحدهاي مسكوني ،اينان نه تنها صاحبان درآمد
هستند بلكه عوامل افزايش قيمت مسكن نيز ميباشند ،يا فروشندگان وسائط نقليه،
و فروشندگان وسائل الكترونيكي و الكتريكي و فروشندگان بدون فاكتور فروش كه
داراي درآمدهاي هنگفت و بدون ماليات هستند .با بررسي نسبتاًدقيقي ميتوان گفت
واسطههای خرید در داخل كشور بيشترين درآمد را دارند و اص ً
ال به چيزي كه فكر
نميكنند پرداخت ماليات است .بنابراين بايد يا سيستم واسطهها در معامالت حذف
شود ،يا بر اين گروه ماليات تعلق بگيرد .فروش نقدي شيرينيفروشيها ،رستورانها،
ساندويچفروش��یها ،آبميوهفروش��یها ،بنگاههاي معامالت و ...ممنوع اعالم شود.
پيشنهاد ديگر اين كه در برنامه بودجه سال  1393تمامي خريد و فروشهاي بيش
از دويس��ت هزار ريال ،تنها از طريق كارتهاي بانك قابل پرداخت و دريافت باشد و
پرداخت و دريافت وجه نقد خالف باشد و جريمه چند برابر به آن تعلق گيرد .در عوض
به ازاي هر سال گردش به اين افراد وام بدون وثيقه بانكي و تنها با سفته پرداخت شود.
 -9بر اساس تعاليم اس�لامي  ،انسان خليفه خدا بر روی زمین است و علتالعلل آن
قدرت تفكر ،تعقل ،علم آموزي و همه ارزش هائي اس��ت كه موجب تسخير هستي
توسط انسان ميشود .از آنجا كه سرمايههاي انساني يك پديده جهاني و بدون مرز
هستند لذا بودجه سال  93نيز بايد :
الف) به مهاجرت ديجيتالي تواناييهاي علمي بشري براي رونق كشور منجر شود .
ب) ابزارهاي تشويقي اين تعاملها تعريف شود.
 -10تالش در جهت توسعه پايدار
 -11برنامهريزي براي افزايش اعتمادملي به نظام
 -12تالش در جهت زدودن نگرانيهايي كه س��بب كاه��ش اعتمادملي و ضربه به
سرمايه اجتماعي میشود
 -13توجه جدي به مبارزه با كاالهاي قاچاق كه متاسفانه اقتصاد،توليد،اشتغال،امنيت
و نظم جامعه را دچاراخالل نموده است.
 -14نگاه ورويكرد به رفاه اجتماعي،به گونهاي كه به اصالح فرانشيز بيانجامد.
-15حذف بعضي مزيتها به بعضي مكانها.
-16توجهبهتقويتفرهنگمصرفكموفرهنگمصرفمحصوالتوتوليداتداخلي؛
به معناي ديگرتوجه به كارايراني و مصرف محصوالت و توليدات ايراني.
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ِ
ضرورت مدیریت واردات
در میزگرد آیندهنگر با حضور مسعود حریری ،عباس وطنپرور و عباس کشاورز
آمنه شیرافکن :مدیریت واردات در سالهای اخیر با چالشهای جدی مواجه شده و
وضع انواع و اقسام تعرفهها ،گالیه و شکایت شاغالن و فعاالن حوزه واردات را موجب
شده است .انتقاد بخشهای مختلف اقتصادی به سیاستهای وارداتی کشور متنوع
ل دردمشترک دارند؛
است و هر گروه از ظن خود یار میشوند .اما همه در چند سرفص 
فقدان استراتژی کالن در مدیریت واردات و فقدان دکترین خاص در این حوزه .در
میزگردآیندهنگربرایبررسیمدیریتواردات،عباسکشاورز،نمایندهبخشدولتی
استکهبیشترازمسائلمرتبطبابخشکشاورزیسخن گفتهاست.درکارنامهکاری
او ارزیابی عملکرد برنامه چهارم در بخش کشاورزی و انطباق با سند چشمانداز (دی
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 )1390به ثبت رسیده است .عباس وطنپرور ،عضو كميسيون صنعت اتاق ايران و
س�خنگوی بخش صنعت و تولید در این میزگرد است و مجید حریری ،عضو هیات
نمایندگان اتاق تهران ،هم نماینده بخش واردات در این میزگرد .روند میزگرد گاهی
به سمت تقابل میرود  ،با این حال خروجی میزگرد ،نقد وضعیت مدیریت واردات در
کشور است .وطنپرور بیشتر یک نگاه ملی به صنعت را دنبال میکند و حریری نیز
معتقداستکهسیاستهایمتناقضدرحوزهواردات،تصویرنادرستیازاینبخشبه
افکارعمومیارایهکردهووارداتاغلببارانتوویژهخواریهمآواشدهاست.کشاورز
نیز بیشتر تاکیدش نقد سیاستهای دولتهای نهم و دهم است.

نوع مدیریت واردات در سالهای گذشته،
موجی از انتقاد و گله و ش�کایت را برانگیخته
است .آیا واقعا مشکالت کشور در زمینه واردات
مربوط به سالهای اخیر است یا اینکه ماهیت
مسائل و مصایب در این بخش عمیق و ریشهدار
است؟
مجی�د حری�ری :در این بحث نخس��ت باید بتوانیم

آق�ای کش�اورز ،ش�ما چ�ه تصوی�ری از
مدیری�ت واردات ب�ه خص�وص در ح�وزه
تخصصیتان که وزارت جهاد کشاورزی است
داری�د؟ به هرح�ال هم�واره مس�ئله واردات
محص�والت کش�اورزی از پرمناقش�هترین
بخشهای مدیریت واردات است؟
عب�اس کش�اورز :رویکرد مس��لط در مقوله واردات

محصوالت کشاورزی از دهه  60تا به امروز و البته غیر
از دولتهای نهم و دهم مبتنی بر تامین امنیت غذایی
ب��وده و البته این رویکرد مبتنی ب��ر تامین کاالهای
اساسی بوده است .عمده محصوالت وارداتی هم ذرت
و برنج و شکر و روغن نباتی بوده است .نکته مهم البته
در کشور ما این است که مقوله واردات همواره با نگرش
منفی تحلیل و بررسی میشود.
حریری :خوشبختانه یا متاسفانه؟
کشاورز:تحلیلاینمسالهبهرویکردکالنمابهاقتصاد
باز میگردد .تشدید و محدودیت واردات برای مدیران
صنایع یکی از شاخصهای قضاوت به شمار میآید.
برای نمونه مهن��دس حجتی در زم��ان وزارت خود
توانس��ت میزان واردات را کم کند و یا مدیر دیگری
حجم واردات را زیاد کرد.

حمایت از تولید داخلی به ضرر اقتصاد کالن کش��ور
خواهد بود .تولیدکننده داخلی هم اگر توان رقابت دارد
باید بدون بهانهگیری وارد عرصه رقابت و تولید شود .

عرصه تعامل میان بخش تولید و بازرگانی و بازار شد.
البته گاهی هم سیاس��تگذاریهای دولت به اوقات
تلخی ختم میش��د .به هرحال ما ب��ه عنوان بخش
تولید به س��تاد تنظیم بازار میرفتیم و برآوردمان را
در سه چهار مقطع میگفتیم .یعنی از مهرماه به بعد
بخش کشاورزی در سه  -چهار مقطع برآیند تولید را
میگفت و بخش تجارت هم امور را جمعبندی میکرد
و تا اردیبهشت برای واردات کاال تصمیم الزم گرفته
میشد .تالش بر این بود تا مقررات این بخش مبتنی
بر سیاس��تهای موضوعه ثابت بماند و مدام شاهد
تغییر تعرفه و یا ایجاد تعرفه تازه نباشیم .اما متاسفانه
در دولت نه��م و دهم در زمینه تج��ارت محصوالت
کش��اورزی چند اتفاق اساس��ی افتاد .نخست اینکه
ستاد تنظیم بازار از بین رفت و براساس اعتراضی که
مسووالن کشاورزی به مقوله واردات داشتند ،موضوع
چندبار تا صحن علنی مجلس رسید .متاسفانه با آغاز
کار دولت نهم ش��اهد این بودیم که تعرفهها به طور
مرتب تغییر پیدا میکرد.
حریری :واقعیت این است که ما در کشاورزی اشکاالت
ساختاری داریم .پدیده سطانها تنها مربوط به دولت
احمدینژاد نبوده است .موضوع سلطانها در فضای
اقتصادی ما همیشه وجود داشته است .این سالطین
پلهپله رشد کردهاند .وقتی «سالطین» مبتنی بر رانت
در کشور پا بگیرند و فضا هم برای رشد آنها فراهم شود،
آن وقت باید ریشه آن را در سالهای دور جست .تولید
واژه «سالطین» در صنعت ما تنها مربوط به دولتهای
نهم و دهم نمیش��ود .هر چند دوره مدیریت ایشان
آفات فراوانی برای اقتصاد ما به همراه داشتهاست اما
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مبتنی ب�ر تجربهای که داری�د بفرمایید
عوام�ل موثر و حاک�م بر مدیری�ت واردات در
بخش کشاورزی چیست؟
کش�اورز :ببینید ایجاد انحص��ار در واردات به بهانه

گویا کنایه شما به دولتهای نهم و دهم باز
میگردد و بیش�تر سیاستهای اتخاذ شده در
دوره گذشته را هدف نقد گرفتهاید؟
کشاورز :دولت نهم با تعین سقف واردات درواقع وارد

مسعودحریری:
تا زمانی که
اقتصاد را از
سیاست جدا
نکرده و آن را به
بدنهتکنوکرات
نسپاریم ،راه به
جایینخواهیم
برد .یک بار برای
همیشهباید
همه عقالی جمع
بنشینندوتکلیف
درآمد نفت را
مشخصکنند
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به تعریفی مش��خص از مدیریت واردات برس��یم و
لذا بهتر اس��ت که در آغاز بحث تعریف درس��تی از
مدیریت واردات در کش��ور به دس��ت آی��د .وقتی از
مدیریت واردات میگوییم ،این مساله به ذهن متبادر
میشود که چه چیزهایی باید به کشور وارد شود و چه
چیزهایی نباید وارد شود .یعنی مدام یک نگاه آمرانه
و از باال به پایین درصدد امر و نهی کردن است .البته
این مساله در کشور ما ریشه تاریخی دارد .سالهای
سال ادبیات چپ بر ساختار سیاسی ما حاکم بوده و
تهنشین ادبیات و استداللهای حزب توده و جریان
روشنفکری جامعه ما در ذهن تصمیمگیران رسوخ
کرده است .به همین خاطر سرمایهداری در کشور ما
همواره با کنایه و کلیشه همراه بوده است .به جز این
نگاه قدیمی و ریشهدار ،وجود ایرادهای ساختاری در
تولید،همواره مسائلی را پیشروی واردات ما قرار داده
واغلببهدلیلسیاستهایمبتنیبرحمایتازتولید،
شکل خاص و دیکته شدهای از واردات در کشور وجود
داشته است .به همین خاطر این جمله به سرعت بر
سر زبانها میافتد که تولید ما همیشه از واردات رنج
میبرد .درواقع واردات بهانهای دم دس��تی است که
همواره مقصر هم ش��ناخته میشود .اما واقعیت این
است که تولید در کشور ما از ضعف ساختار رنج میبرد
نه از واردات .نکته دیگر اینکه در برنامه چهارم و پنجم
توسعه ،در تمام برنامههای باالدستی ،واردات را ممنوع
نکردیم ،از همه آنها مهمتر اینکه رژیم تجاریمان را به
سازمان تجارت جهانی معرفی کردهایم و در آن تعهد
دادهایم که هیچ مانع تعرفهای در مقوله واردات نداریم.
اما هر وقت اوضاع دالر خراب میش��ود ،نخس��تین
تصمیم ،محدودیت واردات کاال به کشور است .همه
این ممنوعیتها چه درب��اره صادرات و چه در بخش
واردات نیت درستی دارد ،اما نیت درست درعمل با
یکسری تاکتیکهای اشتباه همراه میشود .نتیجه
اینکه تاجران خوشنام از صحنه تجارت کنار میروند
و افردی که صاحب س��رمایه و کس��بوکار هستند،

کمتر به سمت تجارت میآیند ،چراکه با اتخاذ چنین
رویههایی تصویر خوب و مطمئنی از فضای واردات
وجود ندارد .به ویژه از نظر عرفی هم فضای مثبتی برای
فعالیت اقتصادی در مقوله واردات تصویر نشده و به
همینخاطراستکهفعالیتسرمایهگذاردراینحوزه
وارد فضای پنهان شده و در چنین وضعیتی فضا برای
فردی که مس��تعد تخلف است ،فراهم میشود .پس
تعریف مدیریت واردات این است که چگونه کاالهای
مورد نیاز کشور را وارد کنیم ،و سنجش اینکه پارامتر
و نرخ رشد اقتصادی کجا رفته و مجموعه جی.دی.پی
در چه مرحله ای است و واردات چه سهمی از آن دارد.
باید هم از صادرات و هم از واردات اس��تفاده کرده و با
شیوههای درست ،تولیدمان را سروسامان بدهیم.

وزارت کشاورزی هم به جای حمایت از تولید کاالیی
مانند س��موم مختلف باید از تولید علم و تکنولوژی
در این بخش حمایت کند .یکی از دالیل عدم رش��د
بخش کشاورزی در کش��ور ما ،دخالت دولت در امور
است که باعث میشود مسایل روی ریل منطقی خود
نیفتد .از دهه شصت تا به امروز دولت نتوانسته نسبت
به سیاستهای ارزی و نرخ ارز رویه باثباتی در پیش
گیرد .درنتیجه همیش��ه دس��تاندرکاران واردات و
صادرات زیر ذرهبین قرار داشته و دارند.
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عباس وطنپرور:
واردات به هر شکل
نیرویمحرکه
تولید است و در
گامهای بعدی
برآیند تولید و
واردات است که
بخش صادرات را
تقویتمیکند.
بنابراین هر سه
بخش باید با توازن
رشد و توسعه پیدا
کند
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باید انصاف داشته باشیم.
کش�اورز :من با اعداد گمرگ جل��و میآیم .کاری به
دولتها و امور سیاسی ندارم .اجازه بدهید بحث پیش
برود و من جمع بندی کنم .مدیریت جامعه تصورش
این بود ک��ه واردات تنها برای امنیت غذایی و آن هم
در حوزه کشاورزی اولویت دارد نه گروه کاالهای دیگر
مورد نیاز در جامعه .در دولت آقای خاتمی در سال 75
و  76که بحث موز و مرکبات پیش آمده بود ،ما اجازه
واردات نداشتیم .مساله در آن زمان به تعصب مدیران
و تاکیدشان بر حمایت از تولید داخلی باز میگشت.
به تعبیری تولیدملی ،همیش��ه اهرم فش��اری برای
سیاستگذاری محدودکننده در امر واردات بود .ولی
دولت نهم به دالیلی که بعدها مشخص میشود ،این
خط شکست .در دولت نهم انواع سلطانهای جدید
شکل گرفت و مدیریت واردات کشور را با چالشهای
جدی مواجه کرد .بنابراین من با این حرف ش��ما که
شکلگیری سلطان ش��کر و روغن و دیگر حوزهها،

کار این چند س��ال اخیر نبوده ،موافقم اما نمیتوان
این واقعیت را انکار کرد ک��ه در این دوران فضا برای
شکلگیری رانتهای جدید به وجود آمد .دولت آقای
احمدینژاد در سال  84واردات گروه میوه را به 700
هزار تن رساند ،بعدترها به  900و کمی بعد به 950
هزار تن .در همان دوره بود که انگور شیلیایی و سیب
فرانسوی و انواع میوههای خارجی وارد شد و در راس
آنها موز قرار داشت.
حریری :ببینید ،شما مسالهای اقتصادی را تاحدودی
سیاسی تحلیل میکنید .تعارف که نداریم ،واردکننده
موز همان سه نفری هستند که از زمان آقای هاشمی
رفس��نجانی در کش��ور فعالیت اقتصادی میکنند.
من را وادار کردهاید ک��ه برخالف میلم طرفدار آقای
احمدینژاد شوم چرا که شما مدام روی سیاستهای
دولت نهم تاکید میکنی��د ،در حالی که واقعیت امر
این اس��ت که واردات ما از فقدان مدیریت و مسائل
س��اختاری رنج میبرد و انبوه مش��کالت این بخش

حياط خلوت دولتها

مقول��ه واردات در وضعیت کنونی ایران با مش��کالت و دش��واریهای زیادی
دس��توپنجه نرم میکند .از تعرفههاي باالي گمرك��ي که هدفش حمايت از
صنايع داخلي اس��ت گرفته تا عدم عضويت ايران در سازمان تجارتجهاني و
وجود تحريمهاي همهجانبه عليه كشور مشکالتی عدیده را برای واردکنندگان
ایجاد کردهاست .و البته واردکنندگان ما با مسایلی همچون عدم اعتبار بانكهاي
داخلي نزد بانكه��اي بينالمللي و به تبع آن طوالنی ش��دن فرايند واردات و
علیمحمد احمدی
پرداختها ،و همچنین قوانين دس��توپاگير و سنتي نظام گمركي كشور كه
عضوکمیسیون
مربوط به دهههاي قبل و شرايط خاص گذشته است نیز مواجه هستند.
برنامهوبودجهمجلس
درحال حاضر افزايش  5تا 10درصدي هزينههای واردات و نیز افزايش مدت
زمان وارد كردن كاال به ايران از جمله مشكالت ايجاد شده در اثر تحريم بانكهاي
ايراني است .بانكهاي تراز اول جهان با بانكهاي ايراني –دولتي و خصوصي -كار نمیکنند و تجار ايراني
به ناچار براي گشايش اعتبارات اسنادي به بانكهاي واسطه مراجعه ميكنند .این مسئله باعث افزایش
ناخواستهقیمتتمامشدهکاالبرایمصرفکنندهداخلیمیشود.فقدانیکاستانداردبینالمللیمناسب
که مانع از ورود و فروش کاالهای چینی به بازار ایران شود نیز از دیگر مشکالت فعلی واردات به کشور به
شمار میرود.کاهش روزافزون ارزش پول ایران در مقابل سایر ارزهای بینالمللی نیز از دیگر مشکالت
موجود بر سر راه واردات و واردکنندگان درایران است .تمامی عوامل فوقالذکر همراه با عوارض گمرکی باال
و غیرمنطقی باعث بروز مشکالت زیادی در زمینه واردات کاال میشود .درنتیجه بارزترین نتایجی که از این
رهگذر گریبانگیر ایران میشود عقبماندگی تجاری از سایر کشورها و روآوردن بسیاری از افراد به پدیده
قاچاق کاال است .قاچاق کاال نیز به سبب وجود بازار مناسب داخلی و رغبت مشتریان به مصرف کاالی
خارجی با وجود کنترلهای شدید مرزی و گمرکی رونق دارد و دستاورد آن عالوه بر افزایش تعطیلی
کارخانجات و نرخ بیکاری در کشور ،هزینههای جبرانناپذیری است که به اقتصاد ایران تحمیل میکند.
اما چرا مقوله واردات و افزایش و مدیریت آن همیشه در کشور ما مشکلساز بوده است؟ واقعیت این
است که مسئلهساز بودن این مقوله به علت حياتخلوت شدن این موضوع در دولتهاي ناكارآمد است
و هیچ دلیل دیگری برای آن نمیتوان برشمرد .طبق آمارهاي منتشرشده درباره حجم واردات ،کشور
ايران در انتهاي جدول جهاني قرار دارد .اين تحلیل و رویکردكه توسعه واردات ،باعث توسعهنيافتگي
كشور ميشود ،تحلیل نادرستی است که همواره از سوي دولتهاي ناكارآمد ارایه شده و ریشه منطقی و
درستی در اقتصاد ندارد .بدون تردید تالش مجلس شورای اسالمی براین است که نگاه و رویکرد علمی و
اقتصادی به مسئله واردات ،جایگزین نگاه بدبینانهای شود که در اغلب دولتها نسبت به امر واردات وجود
ی به جهان تغيير كرده و انگيزه حركت
داشته است .جای خوشحالی است که رویکرد مبتنی بر بیاعتماد 
و تغییر در بخشهای اقتصادی در حال ظهور و بروز است و انتظار داریم اتفاقات خوبی در راه باشد .البته
که میزان عمدهای از اتفاقهای خوب در زمینه مدیریت واردات زمانی محقق خواهد شد که بستههای
پیشنهادی کارشناسی شده از سوی بخش خصوصی روی میز مسووالن و سیاستگذاران این امر قرار گیرد.

معطوف به دوره دولتهای نهم و دهم نمیشود.
کشاورز :شما نگرش دیگری دارید .من تاکید دارم که
سلطانهایجدیدیشکلگرفتهکهالبتهنمیخواهم
به جزییات آن بپردازم .کافی است به نمودار واردات
میوه از سال  68تا  81نگاهی بیندازید .واردات چندان
زیاد نبوده است .حتی از سال  80تا  83واردات ما به
 290هزار تن رسیده است.
حریری :شما علتاش را چه میدانید؟ اگر نمودار نفت
را مقابل این نمودار بگذارید ،همین را نشان میدهد.
افزایش قیمت و تورم رخ داده و آثار آن در قیمتهای
دیگر قابل مشاهده است .اینکه دلیل نمیشود.
کشاورز :دید تجاری دولت دهم این بود که در بخش
حمایت از تولید داخلی ،مجبور نیستیم مصرفکننده
را تحت فشار قرار دهیم ،اگر مصرفکنندهای سیب
فرانسوی یا انگور شیلی خواس��ت حق انتخاب دارد
و واردات ای��ن نوع میوهها بر اس��اس موجودیت بازار
مصرف ،شدنی است.
حریری :نمودار شما نشان میدهد که در زمان آقای
خاتمی ،نس��بت به س��ال  82دو براب��ر واردات میوه
داشتیم و اتفاقا در س��ال  84این رقم  20درصد رشد
داشتهاست .پس موضوع را خاتمی با احمدی نژادی
نکنیم و آدرس غلط ندهیم.
کش�اورز :اجازه بدهید عرایض من تمام شود .اواخر
دولت آقای خاتمی رویکرد ب��ه واردات تغییر کرد و
واردات ما رو به افزایش رفت و من منکر این واقعیت
نیستم .اما از دید من دو نکته پش��ت رویکرد دولت
نهم و دهم قابل تفسیر است .یکی اینکه اگر متقاضی
میخواهد در چله زمس��تان هم انگور ،هلو و س��یب
فرانسه بخورد ،این امر مهیا خواهد بود و اصوال تامین
آن عدد باالیی نمیطلبد و واردات میوهها در این دوره
با نیت رضایتمندی جامعه عرضه شد .تا اینجای کار
ایرادی بر سیاست دولت نیست اما مشکل از آنجایی
شروع میشود که به دنبال این مساله رانت جدید راه
افتاده که اتفاقا در آینده نش��انههای شوم خودش را
نشان خواهد داد .اگرنه من هم با شرایط حق انتخاب
مصرفکننده مخالف نیستم .نکته دیگر اینکه اصوال
از دهه شصت ما شاهد رشد بیحد قیمتها هستیم.
این افزایش قیمتها در گروه کشاورزی سرسام آور
شده که به نظر من پشت این ماجرا یک جریان رانت
خوابیده است .واردات ایرادی ندارد ،به ویژه اینکه اگر
توسط اهل فن و متخصص به امر واردات انجام شود.
اما اگر به بهانه مدیریت واردات ،امتیاز رانت و حیات
خلوتهایی برای افراد خاص شکل بگیرد ،این مساله
به زوال تولید داخلی و ایجاد فساد در بدنه اقتصادی
کشور منجر خواهد شد.
عباس وطنپرور :متاسفانه یکی از ایرادهای اساسی
در بخش مدیریت واردات این بوده که خیلیها تنها
به عنوان واردکننده کاال ،پروانه تولید گرفتند .در برهه
زمانی بعد از انقالب به یکباره سیاستمداران بنا را بر
این گذاشتند که تولیدکنندهها ،خودشان وارد کننده
هم بش��وند .در حالیکه قبل از این واردات مقولهای
تخصصی بود و شخص تولیدکننده با مقوله واردات

درگیر نشده بود .خالصه سیاستهای اشتباه موجب
من تولیدکننده بدون تخصص واردات هم به
ش��د تا ِ
امر واردات کموبیش آشنا ش��وم .درواقع این رانت را
دولت به من واگذار کرد .متاسفانه وضعیت واردات ما
یکباره بد و دردسرآفرین شد .ما در دهه  40هم تجربه
مش��ابهی در جهش وارداتی داشتیم ،درست زمانی
که قیمت نفت به یکباره رشد کرد .دولت مجبور بود
ارز حاص��ل از نفت را وارد بازار کن��د .در همان موقع
نیز افرادی از این مس��اله منتفع شدند که دستی در
واردات داشتند.

باتوج�ه ب�ه اینک�ه سیاس�تگذاریهای
اقتصادی ،سیاس�تگذاریهایی جامع اس�ت و
نمی توان صرفا به یک بخش نگاه فربهی داشت
و از دیگر امور غافل شد آیا ساختارهای تولید
در کش�ور ما هماهنگ با نیازهای جامعه پیش
رفته است؟
وطنپرور :به ش��خصه با این تفسیر که واردات کامال

 -1مدیریت واردات به عنوان یک موضوع خطیر که نیاز به سیاستگذاری کالن
دارد باید توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت به عنوان یک مجموعه تخصصی
صورت بگیرد .سخن برسراین نیست که دولت باید واردات را مدیریت کند ،مسئله
این است که اگر بخش خصوصی هم متقاضی ورود به عرصه مدیریت واردات
کشور است ،باید در ابتدا تالش شود تا ساختارهای معیوب و رانتساز گذشته
تصحیح و تالش شود تا ش��رایط برای همه یکسان باشد .خوشبختانه برخی از
بهروز نعمتی
مسووالن کشور ،همواره از ضرورت حمایت از تولید داخلی سخن گفتهاند و البته
عضوکمیسیون
در کنار حمایت از تولید از واردات بیرویه هم انتقاد کردهاند .تاکید مس��ئوالن
صنایع و معادن
مجلس همواره بر این است که وقتی کاالی مشابه ایرانی با کیفیت و قیمت مناسب وجود
دارد ،نباید شهروندان را به مصرف کاالی خارجی عادت داد .برای حصول به این
ت ممنوعیت واردات و سهمیهبندی واردات تا جای ممکن خودداری شود
امر مهم البته باید از اتخاذ سیاس 
و تنها از سیاست وضع محدودیتهای فنی و استاندارد جهت جلوگیری از واردات کاالهای غیراستاندارد
حمایتشود.مبتنیبراینمسئلهمحدودیتهایتعرفهایمیتوانندنقشمهمیدربهبودترکیبواردات
ایفا کرده و با وضع تعرفههای پایین درراستای افزایش سهم کاالهای س��رمایهای در واردات و با وضع
تعرفههای باالتر در جهت کاهش سهم کاالهای مصرفی کمتر ضروری در ترکیب واردات ایفای نقش
کنند .اعمال چنین سیاست راهبردی در مدیریت واردات ،بهترین مسیر برای دستیابی به اهداف اصلی
مدیریت واردات یعنی حمایت از تولید داخلی و افزایش رشد اقتصادی ،حفظ و گسترش فرصتهای
شغلی ،حفظ فضای رقابتی و جلوگیری از انحصار در اقتصاد داخلی ،کنترل و مهار واردات زیرزمینی و
قاچاق ،حمایت از حقوق مصرفکنندگان و درنهایت بهبود تراز جاری و پرداختها و انباشت ذخایر ارزی
کشور خواهد بود .برای حصول به این مهم البته دولت باید از ورود به مسائل اجرایی دست بردارد و صرفا
به مسائل حاکمیتی وارد شود.
 -2آفت دیگری که این سال ها به واردات ما صدمه رسانده است ،عالوه بر ورود برخی از بخشهای
دولتی به حیطه واردات ،ورود گسترده بخشهای شبه دولتی به عرصه واردات کشور و به تبع شکلگیری
برخی رانتهای ویژه بوده است .این مساله به دلخوری بخش خصوصی فعال در این حوزه منتهی شده
است.
 -3اکنون که فرصتی فراهم شده که تولید داخلی بتواند خود را در برابر کاالی خارجی نشان دهد ودر
شرایط تحریم بانکی و نفتی و رشد نرخ ارز ،این تولید داخلی است که اقتصاد کشور را در شرایط تحریم
پیش خواهد برد ،سیاست راهبردی و آیندهنگرانه مبتنی بر افزایش نرخ ارز باید نقش محوری داشته باشد.
استفاده از سایر ابزارها مانند محدودیتهای تعرفهای و محدودیتهای غیرتعرفهای در کنار افزایش نرخ
ارز است که میتواند نقش مفیدی ایفا کنند .افزایش نرخ ارز ،از طریق افزایش قیمت کاالهای وارداتی،
موجب کاهش واردات خواهد شد .بهعالوه افزایش نرخ ارز از مسیر بهبود قدرت رقابتی تولیدکنندگان
داخلی موجب میشود تولید داخلی سودآورتر شده و در نتیجه ترکیب واردات نیز به نفع واردات کاالهای
سرمایهای جهت افزایش ظرفیت تولید داخلی تغییر کند.
ما اکنون در پارادوکس ضرورت حمایت از تولیدملی و ضرورت واردات قرار داریم و تنها یک نگاه علمی
به هر دو این مقولهها میتواند ما را به سمت مدل مناسبی از توسعه اقتصادی پیش ببرد.

نگر
آینده

قرا دارد .مدیریت واردات یک بحث اصولی است .نه
میتوان آن را به مسائل چپ تقلیل داد و نه راست.
کشوری که نتواند در بزنگاهها ،حتی نان خودش را
تامین کند چطور میتواند مستقل باشد .االن ببینید
که چه بر سر حوزههای مختلف صنایع ما آمده است.
ما باید بیایی��م و با یک دکترین ملی ب��رای واردات
و صادرات و تولیدم��ان گامهای مثبت و هماهنگ
به پیش برداریم و برای هرک��دام چارچوبی در نظر
بگیریم و هیچکدام را با انواع توجیهها فدای دیگری
نکنیم .مدیریت اساس تمام برنامهریزی ها است .این
نکته را هم منکر نیستم که واردات به هر شکل نیروی
محرکه تولید است و در گامهای بعدی برآیند تولید
و واردات است که بخش صادرات را تقویت میکند.
بنابراین هر سه بخش باید با توازن رشد و توسعه پیدا

من تولیدکننده
کند .مشکلی اصلی این اس��ت که ِ
مسایل خودم را میبینم و شمای وارد کننده ،مسایل
خودتان را .البته نفس همین میزگ��رد تقابل آرای
مختلف است و اصل داستان حضور ما در این نشست
هم همین بوده است.
کش�اورز :آق��ای احمدین��ژاد وقتی میخواس��ت
رییسجمهور ش��ود ،صریحترین نقدها را به واردات
در دولت خاتم��ی وارد و تاکید کرد ک��ه دولت آقای
خاتم��ی ارز را صرف کاالهای مصرف��ی میکرد .آن
موقع حجم ارز وارداتی کمتر از  32میلیارد دالر بود.
االن کشاورزی به تنهایی  14.7دهم میلیارد کاال وارد
کرده است .سیاست دولت احمدینژاد با وجود نقد
سیاست اقتصادی دولت خاتمی ،در راستای حمایت
از واردات بوده است.

عباس کشاورز:
سیاستاقتصادی
کشورمتاثر
از شرایط روز
است و به هر
دلیل امکان انجام
امور زیربنایی و
ریشهای فراهم
نیست .در نتیجه
هرچهتقاضا
افزایش یابد،
فرصت برای کار
اساسی از بین
میرود و به همین
دلیل رویکرد
کسبوکار به سمت
رویکرد وارداتی
پیش میرود
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عملی اش��تباه است ،مش��کل دارم .اینکه تولیدملی
بدون واردات اقدامی درس��ت اس��ت هم برداش��ت
منصفانهاینیست.
کشاورز :شاید بشود گونهای دیگر هم مساله را تحلیل
کرد .هر فردی که در دولت مسئول میشود ،موضوع
دسترسی شهروندان به کاالی مناسب تبدیل دغدغه
ذهنیاش میشود .بنابراین باید این واقعیت را بپذیریم
که دغدغه مسوول این باش��د که نیازهای روز مردم
چیست و براساس آن تصمیمگیری کند.
وطنپرور :به نظرم این روایتی که شما دارید بیشتر
شبیه توجیه است .اگر اینطور است که شما میگویید
پس تکلیف رویکرد ملی به تولید چه میشود؟ مشکل
این بوده که تصمیمسازان ما به دلیل عدم اشراف به
امور با نظم و مدیریت الزم پیش نرفتهاند و از این جهت
ضربه زیادی به کشور وارد شده است .دولتها در ایران
اغلب بر مس��یر علم و تجربه نرفتهاند بلکه احساس
تکلیف کردهاند و همین مسئله و رویکرد هم تولید ما
را خراب کرده و هم امور مدیریتیمان را.
کشاورز :شما به عنوان یک شهروند بفرمایید به صرف
حمایت از تولید داخل��ی مردم باید برنج را تا کیلویی
چند بخرند؟ آیا شما حقی برای مصرفکننده قائل
هستید؟
وطنپرور :ما ح��ق نداریم فقط  4درصد جامعه را در
نظر بگیریم .ش��ما چون سابقه دولتی دارید همیشه
عالقه دارید متکلم وحده باشید.
کش�اورز :رویکرد ش��ما،رویکرد انحصار اس��ت که
مثال کاالی داخلی به هر قیمتی که تولید میش��ود،
مصرفکننده داخلی ناگزیر به خرید آن است.
وطن پرور :اجازه بدهید من اینطور پاس��خ ش��ما را
بدهم که عمده مشکالت ما ریشه در حکمفرمایی
محیطهای دولت��ی بر حوزهه��ای خصوصی دارد.
ببینید 90درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت است.
چه کسی میگوید که دولت تولید نمیکند؟ مگر نه
اینکه بزرگترین تولیدکنن��ده و کارفرمای ما دولت
است و اتفاقا بیشترین رانتها هم در اختیار دولتیها

پارادوکس تولید و واردات
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مشكالت واردات

اصناف

حری�ری :چ��ارهای نداریم جز اینکه اقتص��اد را یک
پیکره واحد ببینیم .این پیکره واحد ما یک اش��کال
تاریخ��ی دارد .علتاش هم بحرانهای��ی بوده که ما
در دهه  50از س��رگذراندیم .اگر به مذاکرات مجلس
برگردی��م ،در آن دوره هم مس��ئله واردات خارجی
مشکل اساسی ما بوده است .مشکل اساسیتر اینکه
اقتصاد ما تابع سیاست است .متاسفانه تاریخ معاصر
ما در حیطههای سیاس��ی و اقتصادی نش��ان از آن
دارد که هر هشت سالی مدیرانی آمدند و رفتند ،که
مس��ئولیت دوره خودش��ان را نپذیرفتند و مدیرانی
آمدند که همه مشکالت را به گردن دولتهای پیش
از خودشان انداختند .اینجا است که اصل پیکرهبندی
در اقتصاد کشور زیر سوال میرود .باید نظام اقتصادی
ملی حاکم باش��د و همه دولته��ا در ذیل آن منافع
عمومی را تامین کنند .ضعف مدیریت در دولت نهم
و دهم تشدید شده اما مشکل ما ساختاری است .ما نه
استراتژی کالن داریم و نه نگاه ملی به اقتصاد .همین
حاال هم مدیران ما نمیدانند قرار اس��ت از جی.دی.
پی چند درصد با کشاورزی ،چند درصد با تولید و چه
بخشی از آن با خدمات تامین شود .متاسفانه هنوز این
رقم اصال احصا نشده و به همین خاطر هر مدیر برای
خودش استراتژی میریزد و ما هم به عبارتی آب در
هاون میکوبیم.

مسعودحریری:
اتفاق بد این
روزها این است که
واردکننده به چین
سفارشمحصول
میدهد و بعد روی
ب�ا توصیفات�ی که ارایه ش�د پیش�نهاد
جنس وارداتیاش
آیندهنگرانه شما برای مدیریت وضعیت کنونی
مارک ایرانی در مقوله واردات چیست؟
میزند حریری :تا زمانی که اقتصاد را از سیاست جدا نکرده و
ت نسپاریم ،راه به جایی نخواهیم
آن را به بدنه تکنوکرا 
برد .یک بار برای همیش��ه باید هم��ه عقالی جمع
بنشینندوتکلیفدرآمدنفترامشخصکنند.عدهای
متخصص در حوزه اقتصاد کالن بیایند و تکلیف کشور
را روش��ن کنند .اگر این مس��اله روشن شود ،بخش
عمدهای از مشکالت فعلی نیز حل خواهد شد.
تکلی�ف انتقاده�ای موجود ب�ه واردات
بیرویه چه میش�ود؟ و چه آسیبهایی از این
منظر متوجه ما است؟
حریری 20 :درصد از جی.دی.پی ما مربوط به واردات

است در حالیکه میانگین جهانی واردات  33درصد
است و در اقتصادهای نوظهور تا 39درصد نیز میرسد.
بنابراین من معتقدم که ما موضوع واردات را بیش از
اندازه بزرگنمایی کردهایم .اقتصاد قابل توجهی در
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دنیا نیس��ت که نس��بت وارداتش به جی.دی.پی در
همین حدود نباشد .پس سوال اصلی من این است که
واردات محدود ما در ایران چرا تا این اندازه مسالهساز
شده است؟
وطنپ�رور :خب هم��ه اینها نش��ان میدهد که ما
سیاست صنعتی نداریم.
کش�اورز :من با واردات مخالف نیستم اما انتظار ما از
واردات در جهت عکس عمل کرده اس��ت .از دید من
سیاست اقتصادی کشور متاثر از شرایط روز است و به
هر دلیل امکان انجام امور زیربنایی و ریشهای فراهم
نیس��ت .در نتیجه هرچه تقاضا افزایش یابد ،فرصت
برای کار اساسی از بین میرود و به همین دلیل رویکرد
کسبوکار به س��مت رویکرد وارداتی پیش میرود.
واقعیت این است که ما انسانهای روز هستیم و منافع
ملی برای ما فقط یک شعار است و کاربرد عینی ندارد.
برنامهریزان کشور باالترین افقشان  48ساعت است.
حریری :اجازه بدهید ،بحث��ی مرتبط با گفتههای
قبلی ش��ما مطرح کنم .اصوال دنب��ال پدرخوانده
گش��تن در اساس اش��تباه اس��ت .مگر ما در میان
تولیدکنندهها رانتخ��وار نداریم؟ زمانی که بخش
کشاورزی میلیاردها تومان وام  4درصد بهره و 50
درصد وام بالعوض گرفت تا کش��اورزی ما مکانیزه
ش��ود ،نوعی رانت به کش��اورزیمان نبود .حاال ده
درصد آن وامها هم روی زمینها نیست .تولیدکننده
کشاورزی وام بالعوض گرفت و درواقع کار خاصی
با آن کار نکرد .واقعیت این است که برآمدن و تداوم
سیاستهای آقای احمدینژاد حاصل سیاستهای
اشتباه سالهای گذشته بوده اس��ت .اتفاق بد این
روزها این اس��ت که وارد کننده به چین س��فارش
محصول میدهد و بعد روی جنس وارداتیاش مارک
ایرانی میزند .برای کس��ی سوال نیست که مگر ما
چند تولیدکننده شیرآالت داخلی داشتهایم .حقه
اقتصادی برخی این است که از چین برند با کیفیت
پایین میخرند و روی آن مارک ایرانی میزنند .به
همین خاطر است که حاال بیست نوع شیرآالت در
تلویزیون تبلیغ میش��ود .آیا به اینها تولیدکننده
میگوییم .همه جای دنیا ،تله شاپینگ جایی برای
پولش��ویی و بازار سیاه اس��ت .حاال تله شاپینگ ما
تلویزیون ملی ما است و همان کار را میکند .یکسری
کاالهایی که تا دیروز در ماهواره تبلیغ میشد ،حاال
با آرم ایرانی در رس��انه ملی تبلیغ میش��ود .وقتی

مدیریت واردات نداشته باشیم ،افراد غیرمتخصص
و غیرمتعهد وارد کار میش��وند و خروجیاش هم
اینطور میشود.
وطنپ�رور :مشکل این است که ش��ما مساله منافع
اقتصادی یک فع��ال اقتصادی را به ش��کل محدود
بررسی میکنید .باید در این بخش کالننگری داشت.
مقایس��ه تولید و واردات که ش��دنی نیست .چطور
میگویید تولیدکننده رانتخوار است؟ پیش از این
هم پول نفت باید توسط سازمان برنامهوبودجه صرف
ساختارهای تولید میشده .در حالت رکود اقتصادی
وقتی میخواهید اس��م تولید را بیاورید باید با دقت
وارد شوید .قیمتها سه برابر ش��ده ،اما شما همین
حاال بیالن فوالد مبارکه را نگاه کنید ،گران فروشی
دولتی اتفاق افتاده و به پای سود شرکت فوالد مبارکه
نوشته میشود.
حریری :مگر فوالد مبارکه جزو همین بخش دولتی
نیست که همه به آن مینازند.
وطنپرور :وقتی نهادهای تولید افزایش پیدا نمیکند
همینطور میش��ود .ساختار دولتی اس��ت که ما را
بدبخت کرده و گویا قرار هم نیست مساله را رها کند.
واردات بای��د در مواقع ضروری و لزوم به کمک تولید
بیاید ،در همه جای جهان رس��م اس��ت که بخشی
از کاالهای مورد نیاز وارد میش��ود .اما این مس��ئله
واردات مدیریت نی��از دارد ،نه وضع تعرفههای مدام
و متزلزلکننده .اگ��ر بخواهیم وضعی��ت مدیریت
واردات در کش��ور را بررسی و آیندهنگری کنیم ،اول
باید ببینیم که آیا اصال مدیریتی داریم که بخواهیم
درباره آن حرف بزنیم یا خیر .مس��ئله م��ا با واردات
نبود اس��تراتژی و تعیین تکلیف نش��دن با موضوع
واردات اس��ت .واردات در واقع معلول اس��ت و علت
همه مشکالت نیست .با یک بام و دو هوا راه به جایی
نخواهیم برد .باید سیاستهای کالن و خرد اقتصاد ما
مبتنی بر پیشبردهای استراتژیک و بلندمدت باشد.
باید یک بار هم که شده نگاه عمیق به اقتصاد و تولید
را تمرین کنیم و به سمت توس��عهملی گام برداریم.
واردات در این مسیر عنصر مزاحمی نبوده و اگر نگاه
به واردات تصحیح شود ،افراد خوشنام دوباره به فضای
واردات کشور بازخواهند گشت .باید تا فرصت داریم،
میان شاخص تولید ،واردات و صادرات به جمعبندی
برسیم و مسائل کالن اقتصادی را مبتنی بر حیطه این
سه شاخص جمعبندی کنیم.

جهانی شدن یا وابستگی
پاسخ به پرسشهای آیندهنگر
1
در طول سالهای گذشته هر دولتی که سرکار
آم�ده از زاوی�ه ن�گاه خود ب�ه مقول�ه واردات
نگریسته و همین مس�اله موجب شده افرادی
ک�ه در این بخ�ش فعالیت میکنند همیش�ه
نگ�ران رفتارهای سیاس�ی متن�وع و متفاوت
سیاس�تگذاران امر باش�ند؛ از تنوع تعرفهای
گرفته تا سیاستهای اقتصادی متغییر .چگونه
میتوان میان تولیدملی و اهمیت واردات برخی
کاالها به کشور تناسب ایجاد کرد؟

2
یک�ی از مش�کالت اصل�ی در مقول�ه واردات
تعرفهه�ای مختل�ف در ح�وزه واردات کاالها
بوده اس�ت .آیا فک�ر نمیکنید متغی�ر بودن
سیاس�تهای تعرفهگ�ذاری مش�کالت افراد
ت؟
شاغل در این حوزه را دوچندان کرده اس 

وقت�ی از واردات صحب�ت میکنی�م ناگزیر با
پدیده «کارتل» در زمینه واردات کاالیی خاص
هم مواجه میشویم .در بخش مدیریت واردات
چگونه میتوان مانع به وج�ود آمدن رانت در
واردات کاالها شد؟   

ایجاد فض��ای رقابت��ی و ممانعت از ایج��اد رانت
اطالعاتی برای افراد و گروههای خاص یکی از راههای
جلوگیری از شکل گرفتن سلطانهای اقتصادی در
ایران است .متاسفانه گاهی ارایه تسهیالت تنها برای
یک گروه خاص ،درنهایت به تولید سلطانها منجر
میشود .برای ورود آزاد به ظرفیت تجاری باید به سمت
ساختاری برویم که جلوی اختصاص چنین رانتهایی
را بگیرد .متاس��فانه در دولت دهم برخی رانتهای
ویژه به واردات خودروهای پورشه و مازراتی داده شد.
واردات چنین کاالهایی نه تنها رویکرد عموم به مقوله
واردات را منفی و سیاه خواهد کرد بلکه زمینهساز بروز
ناعدالتی در کشور خواهد ش��د .با این حال افزایش
واردات در ایران میتواند به عنوان یک مقوله مثبت هم
ارزیابی شود .باید توجه کرد که تجارت خارجی ایران،
یک عامل بسیار مهم و تعیینکننده دارد که نادیده
انگاشتن آن میتواند هزینههایی گزاف را بر اقتصاد
کش��ور تحمیل کند .این عامل مهم و تعیینکننده،
درآمدهای ارزی هنگفت از محل فروش نفت است.
مش��کل این جا اس��ت که واردات در ایران متکی به
درآمدهای ناشی از صادرات غیرنفتی نیست و بخش
عمده آن از طریق درآمدهای نفتی تامین میشود .اگر
بخش عمده واردات در ایران از محل صادرات غیرنفتی
تامین میشد ،آنگاه گسترش واردات به عنوان افزایش
هم پیوندی اقتصاد کشور با اقتصاد جهانی قابل ارزیابی
بود که از طریق افزای��ش رقابتپذیری اقتصاد ایران
میتوانست بسیار مفید باشد؛ اما نقش تعیینکننده
درآمدهای نفتی در واردات کش��ور ،موجب ش��ده تا
افزایش واردات نه به هم پیوندی اقتصاد ایران با اقتصاد
جهانیکهبهوابستگیاقتصادکشوربهاقتصادجهانیو
درآمدهای نفتی بینجامد و درنتیجه به تضعیف قدرت
رقابتی اقتصاد ایران منتهی شود.

رئیس کمیته
اقتصادیکمیسیون
برنامهوبودجه
مجلس

مدیریت واردات
بهاینمعنی
است که روی
حوزههایی
سرمایهگذاری
کنیمکهبیشترین
توان و پتانسیل
ملی در آن وجود
دارد .در چنین
عرصههاییباید
سرمایهگذاریهای
الزم صورت گیرد
و در بستههای
پیشنهادیبرای
واردات ،کاالهای
مشابه و موازی
خط بخورد
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سیاس��تهای تج��اری بای��د تابع��ی از س��ایر
سیاستهای اقتصادی باشد .اگر یک برنامه بلندمدت
جهتحمایتازتولیدداخلینداشتهباشیدونیازهای
داخلی درحد قابل قبولی تامین نشود ،در شرایطی
خاص ممکن است گرفتار ش��ده و به سمتی بروید
که مجبور شوید تعرفهها را حذف کنید .این مسئله
مجموع��ه فعالیتهای تولی��دی را تحتتاثیر قرار
داده و دچار مش��کل میکند .برای مثال در بخش
کشاورزی این مشکل وجود داش��ت .در این حوزه
فاقد برنامهریزی بلندمدت و میانمدت بودیم و به
تبع نمیتوانستیم به س��ازوکار مناسبی دست پیدا
کنیم .به همین خاطر در سالهای گذشته به دنبال
همین بیبرنامگیها ش��اهد افزایش تولید یکباره
برخی اقالم کشاورزی و میوهها بودیم و درمقابل با
کاهش تولید برخی محصوالت مواجه شدیم .همین
فقدان سیاست مناس��ب در تولید ،در بخشهایی
دولت را ناگزیر ب��ه واردات کاال و محصول میکرد.
این مطلب بهخصوص درباره دانههای روغنی صدق
میکند .در دورهای دانه روغنی را وارد کرده و تبدیل
به روغن میکردی��م و از تفاله آن برای تعلیف دامها
استفاده میشد .اش��تغال هم به وجود میآمد.این
مساله مدیریت نشد و با کمبود روغن مواجه شدیم
و درنهایت دولت مجبور به وارد کردن کاالی نهایی

3

جعفر قادری

شماره بيست و دوم  /مهر و آبان 92

اگر بنا را بر حمایت از تولیدملی گذاش��تهایم ،راه
چارهای جز این نداریم که به س��مت تسهیل واردات
کاالهای واسطهای و س��رمایهای برویم و باید تالش
کنیم ت��ا کمتر در حیط��ه واردات کااله��ای نهادی
سرمایهگذاری کنیم .البته این بدان مفهوم نیست که
سیاست جایگزینی واردات را پیش بگیریم ،بلکه در
جاهایی که زمینه الزم برای تولید نداریم و نمیتوان
در عرصه جهانی با قدرتهای برتر وارد رقابت شویم،
نباید اصرار کنیم که کاال در داخل کشور تولید شود.
اتفاقا در ای��ن بخشها میتوان ب��ه واردات مدیریت
ش��ده کاال و محصول روی آورد .واقعیت این اس��ت
که سرمایهگذاری بیهوده در مسابقه فنی نابرابر تنها
به عقب ماندن ما از چرخه رقابت و اتالف س��رمایهها
منجر خواهد ش��د .وقتی از مدیریت واردات س��خن
به میان میآید ،بهاین معنی اس��ت ک��ه ما باید روی
حوزههایی سرمایهگذاری کنیم که اتفاقا بیشترین
توان و پتانس��یل ملی در آن وج��ود دارد .در چنین
عرصههایی باید سرمایهگذاریهای الزم صورت گیرد
و در بس��تههای پیش��نهادی برای واردات ،کاالهای
مشابه و موازی خط بخورد .باید توجه داشته باشیم که
در حوزههایی از صنایع حمایت کنیم که زمینههای
رشد و ارتقای آنها وجود داشته باشد .اگر در برخی
صنایع توان و امکان رقابت وجود ندارد ،دلیلی ندارد
که کش��ور را از ورود کااله��ای کمهزینه و باکیفیت
محروم کنیم .نکته کلیدی در مقوله واردات این است
که با تاکید بر منافعملی ،تا جایی که ممکن است باید
از تولید و صنعت داخلی حمایت کنیم و در جایی که
موجب ات�لاف هزینههای عمومی اس��ت به واردات
مدیریتشده روی آوریم.
از همینرو است که بس��یاری از مسئوالن با این
اس��تدالل که واردات کاالهای واس��طهای موجبات
افزایش تولید را فراهم میکند ،واردات گسترده را نه

به عنوان یک تهدید ،بلکه به عنوان یک فرصت تلقی
کنند .باید توجه داشت که واردات کاالهای واسطهای
نیز ،عمدتا به واردات کاالهایی تخصیص مییابد که
در زنجیره تولید در مراحل پایانی قرار دارند و با ایجاد
ارزش افزوده ان��دک ،به مصرف داخلی میرس��ند.
درواق��ع بخش اعظ��م واردات کاالهای واس��طهای،
شباهت نزدیکی به واردات کاالهای مصرفی داشته و
عمال تاثیر چندانی بر میزان تولید کشور ندارند .اما در
شرایطی که بتوان نگاه به کاالی واسطهای را مدیریت
کرد و نسبت به واردات کاالهای واسطهای مورد نیاز
کشور با درنظر گرفتن شرایط ویژه اقدام کرد ،شاید
بتوان در بخشهایی جلوی تبعات منفی این بخش
از واردات را گرفت.

روغن شد .روی آوردن دولت به واردات روغن موجب
شد تا کارخانههای روغنکشی ما به سمت تعطیلی
بروند .بنابراین برای صنعت و تولید و حتی واردات،
باید افق بلندمدت و میانمدت تعریف کرد و از وضع
تعرفههای متفاوت و متغیر جلوگیری کرد.
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بازتاب

چرا عقب ماندیم و چگونه جلو بیفتیم؟
مقایسه تطبیقی سیر تحول صنایع نساجی و پوشاك در ایران و تركیه

آیندهنگر :در شماره گذشته آیندهنگر صفحاتی از مجله را به مصائب
و مشکالت صنعت نساجی در ایران و نقشی که این صنعت در ارتقای
اقتصادی و ایجاد اشتغال میتواند داشته باشد اختصاص دادیم .دفتر
مطالعات آماری و راهبردی انجمن صنایع نساجی ایران ،در همراهی

فرصتهای
سرمایهگذاری
در تركیه به علت
روند گسترده
خصوصیسازی،
بسیار مورد توجه
سرمایهگذارانقرار
گرفته و در این
زمینهمشاركت
سرمایهگذاران
خارجی را نیز
افزایش داده است

مهمترین رقیب ایران در منطقه برای دستیابی به اهداف
سند چشمانداز در سال  1404است و از این رو شناخت
وضعیت اقتصادی تركیه و مس��یری كه در س��الهای
اخیر طی کرده و در آینده طی خواهد كرد ،خالی از لطف
نیست .در این راستا با مقایسه ایران و تركیه و با درنظر
گرفتن سند چشمانداز كه مطابق آن تا  14سال آینده
ایران باید كشور اول منطقه باشد ،این سوال مطرح است
كه مزیتهای نسبی تركیه نسبت به ایران چیست؟ از
سوی دیگر صنعت نس��اجی ایران و همتای ترك آن تا
همین چند دهه پیش وضعیتی تقریبا مشابه یكدیگر
داشتند و حتی در دورههایی صنعت نساجی ایران بسیار
جلوتر از رقیب خود در كشور همسایه بود .در این تحقیق
ضمن بررسی وضعیت اقتصادی ایران و تركیه طی 30
سال اخیر و سیر تحول صنعت نساجی و پوشاك این دو
كشور طی این مدت ،دالیل پیشی گرفتن تركیه از ایران
در این صنعت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
تجارت میان ایران و تركیه

در سال 2011كشور تركیه در مجموع 590میلیون
دالر كاال به ایران صادر كرده و  461میلیون دالر مجموع
واردات به كشور تركیه از ایران بوده است .با وجود آنكه
ایران و تركیه از جمله كش��ورهای قدرتمند منطقه به
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تركیه در میان كشورهای خاورمیانه یك استثنای
تمام عیار است .تردیدی نیست كه این كشور در ادوار
اخیرتحوالتقابلمالحظهایدررشدوتوسعهاقتصادی
تجربه كرده است .تولید ناخالص ملی تركیه ،متكی بر
اقتصاد تك محصولی و یا ناشی از درآمد فروش مواداولیه
نیست؛ بلكه تركها برپایه سیاست تشویق صادرات و
مهار تورم ،به افزایش رشد اقتصادی اولویت دادهاند .از
این رو ،تولید در سال ناخالص داخلی این كشور از سال
 2001به بعد روند صعودی داشته و بر اساس آمار بانک
جهانی در سال  ، 2010تولید ناخالص داخلی تركیه به
قیمت جاری در بین  173كش��ور ،رتبه  16را به خود
اختصاص داد .تولید ناخالص داخلی این كشور از سال
 1980تا سال  2010در نمودار پایین نشان داده شده
است .تركیه یكی از كشورهایی است كه در سال های
اخیر رشد اقتصادی باالیی را تجربه كرده و كارشناسان،
آینده درخشانی برای آن پیشبینی میكنند.
ترکیه طی  10سال اخیر با تغییر نگرش اقتصادی
از نیمه دولتی به اقتصاد باز و ایجاد تعامل با كشورهای
دیگر توانسته تحولی را در مسیر توسعه اقتصادی ایجاد
كند .پیمودن این راه سخت پیامدهای مثبتی برای این
كشور به همراه داشته است .مهار تورم باال ،چندین برابر
شدن رقم صادرات ،افزایش درآمد سرانه و اشتغال نشانگر
انتخاب راه درست در توسعه اقتصادی این كشور است.
دولت تركیه با انتشار س��ندی راهبردی هد صادراتی
خود را برای سال  2023حدود  545میلیارد دالر تعیین
كرده است ،كه  100میلیارد دالر آن در حوزه نساجی
و پوشاك اس��ت ،و با برنامهریزیهایی كه برای توسعه
زیرساختهای خود انجام داده ،دستیابی به این اهداف
دور از انتظار نیست .این شرایط در حالی است كه تركیه

با مجله آیندهنگر مقایس�های تطبیقی میان تحول صنعت نساجی و
پوشاک در ایران و ترکیه را در اختیارمان گذاشت که بسیار روشنگر
و نکتهآموز است و نشان میدهد که چگونه به موازات رشد ترکیه ما
دچار پسرفت شدهایم.

حساب میآیند اما به طور حجم مبادالت بازرگانی این
دو كشور رقم چشمگیری نیست .در سالهای اخیر روابط
تجاری ایران و تركیه روندی صعودی داشته و ایران یكی
از مقاصد تركیه برای سرمایهگذاری تبدیل شدهاست.
در مقابل ایران نیز در تالش برای افزایش س��هم خود
در بازار تركیه است .نمودار شماره یک میزان صادرات
ایران به تركیه را در سالهای  2007و  2008و 2009
نمایش میدهد.
حجم سرمایهگذاری در بخش نساجی و پوشاك
ایران و تركیه

یكی از عوامل تأثیرگذار در توسعه صنعت نساجی
و پوش��اك تركیه توجه وی��ژه دولت ب��ه این صنعت و
افزایش سرمایهگذاری در این بخش است .فرصتهای
س��رمایهگذاری در تركی��ه ب��ه علت روند گس��ترده
خصوصیسازی ،بس��یار مورد توجه س��رمایهگذاران
قرار گرفته و در این زمینه مش��اركت س��رمایهگذاران
خارجی را نی��ز افزایش داده اس��ت .بخشهای اصلی
اقتص��ادی تركیه جهت جذب س��رمایههای خارجی،
شامل كشاورزی ،صنعت (نس��اجی و پوشاك ،خودرو
و قطعات ،آهن و فوالد ،ماش��ینآالت ،چرم ،سرامیك،
صنعت شیش��ه) ،بخش معدن و خدمات (پیمانكاری،
گردشگری) است .دولت تركیه با تسهیل فضای رقابتی،
هم از تولیدكنندگان خرد و هم از صاحبان سرمایه خرد
حمایت میكند .هرچند در این كشور میتوان صاحبان
س��رمایههای كالن را یافت ،ولی این ب��ه معنای عدم
فعالیت سرمایهگذاران خرد نیست و این سرمایهگذاران
نیز با همه توان خود با هولدینگها و شركتهای بزرگ
رقابت میكنند .در این راستا ،در تركیه سازمانی به نام

مشکالت و پیشنهادهای آیندهنگرانه
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هم اكنون در ایران در صنایعی سرمایهگذاری صورت
گرفته كه اقتصادی نیس��ت ،در صورت��ی كه بهتر بود
صنایعی در كشور حمایت شوند كه دارای مزیت نسبی
باشند ،مانند صنایع پتروشیمی ،صنایع غذایی ،كاشی
و س��رامیك ،مواد معدنی ،برخی از رشتههای نساجی
و در این صورت شاهد افزایش اشتغالزایی و سودآوری
در كشور خواهیم بود .در دو سال اخیر صنعت نساجی
جهان متأثر از ركود اقتصادی بوده كه این امر مشكالت
عدیدهای از جمل��ه كمبود فروش را ب��رای واحدهای
تولیدكننده به وجود آورده اس��ت .در این برهه زمانی
كشور ما از تحریمهای بینالمللی نیز بینصیب نبوده
است .عالوه برآن قیمت تمام ش��ده باالی محصوالت
و كمبود نقدینگی با ش��رایط جهانی درهم آمیخته و
وضع نامطلوبی را برای صنایع نس��اجی كشور رقم زده
است .چنانچه به طور جدی برای مشكالت این صنعت

با وجود حجم
واردات به كشور
از مبادی رسمی و
غیر رسمی ،صنایع
نساجیهنوز
به تولید ادامه
میدهند و اگر
اندكی مورد توجه
قرار گیرند ،به طور
قطعمیتوانند
رشد باالیی
داشتهباشند.
مهم ترین مشكل
صادركنندگان
محصوالتصنایع
نساجیكشور
ثابت بودن نرخ ارز
و بیتوجهی به
مابهالتفاوتنرخ
ارز و تورم است
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س��ازمان رقابت وجود دارد ،كه هدف اصلی آن افزایش
رقابتپذیری دربازارهای اقتصادی تركیه و جلوگیری
از انحصارها است.
حجم س��رمایهگذاری مس��تقیم خارجی صورت
گرفته در تركیه بسیار بیش از ایران است و این مسئله
گواهی بر توانمندی تركیه در جذب سرمایه خارجی
است .حجم عظیمی از این سرمایه در بخش صنعت و
معدن از جمله صنایع نساجی و پوشاك صرف میشود.
بنابراین توس��عه روزافزون صنایع نس��اجی و پوشاك
تركیه دور از انتظار نیس��ت .اما در ایران با وجود اینكه
صنعت نساجی از نظر اشتغالزایی پس از صنعت نفت
قرار دارد ولی همچنان با مشكالتی نظیر بهره بانكی،
قاچاق كاال ،عوارض س��نگین ،واردات بیرویه ،كمبود
نقدینگی و نحوه اجرای قانون نوس��ازی صنایع مواجه
است .با رشد جمعیت در كشور و نیاز انسان به پوشاك
و برای جلوگیری از واردات غیرقانونی و درنتیجه خارج
شدن ارز از كشور الزم است كه در كشور به واحدهای
نساجی بیشتر توجه شود.
در حال حاضر صنعت نساجی و پوشاك در جهان از
موقعیت ممتازی برخوردار است .بهرهمندی از فنآوری،
طراحی ،تنوع در تولید ،تنوعطلبی مصرفكنندگان،
تبلیغات ،فرهنگسازی و فروش وسیع با ارزش افزوده
قابل توجه ،از مزایای صنایع نساجی است .آنچه مسلم
است با توجه به ارزش افزوده این صنعت ،اشتغالزایی و
ارزآوری آن ،ضرورت دارد كه در ایران نسبت به افزایش
توان رقابت در بازار جهانی محصوالت نساجی ،اقدامات
ویژهای صورت پذیرد .چراكه ب��ا وجود قدمت دیرینه
صنعت نساجی ایران ،سهم كش��ور در تجارت جهانی
منسوجات و در صادرات جهانی ناچیز بوده است.
با وجود مزیتهای نسبی فراوان در صنعت نساجی
كه میتواند به عنوان نقطه مثبتی در تامین نیاز داخلی
به منسوجات و پوشاك و دستیابی به بازارهای صادراتی
و ارزآوری مناس��ب تلقی شود،متأسفانه درصد بسیار
زیادی از نیاز كش��ور به محصوالت نس��اجی از طریق
قاچاق و واردات تأمین میشود كه این موضوع هر ساله
میلیاردها دالربه اقتصاد ملی ضرر میزند .درحال حاضر
حجم باالی محصوالت نساجی قاچاق ،عاملی برای عدم
رقابتپذیری صنایع نساجی كشور محسوب میشود.
كارشناسان و نمایندگان مجلس از واردات بیرویه
كاال به كش��ور انتقاد كردهاند و آن را مانعی اساسی در

جهت رشد تولیدملی دانس��تهاند .آنان در تحلیلهای
خود واردات اجناسی كه هم اكنون مشابه آن در سطح
كشور تولید میشود را یكی از موانع ذکر كردهاند .این در
حالی است كه واردات بیرویه از چالشهای جدی برای
كارآفرینی ،ایجاد فرصتهای ش��غلی پایدار و توسعه
صنعت در كشورمان به شمار میآید.
نساجی در ایران پیش��ینهای چهار هزار ساله دارد و
بیش از 100سال پیش ،صنعتی شده است .در ایران مواد
اولیه مورد نیاز این صنعت با كیفیت و به قیمت مناسب
قابل تأمین است و این یكی از مزیتهای بزرگ برای این
صنعت به شمار میرود .همچنین مهارت و تجربه تولید
محصوالت نساجی در كشور وجود دارد و صنعتگران آن
نیز متخصص و ماهر هستند .در ایران تمام مزایای وجود
صنعت نساجی موفق وجود دارد ،مشكل این صنعت باال
بودن قیمت تمام ش��ده محصوالت است كه با افزایش
بهرهوری در كشور بخشی از آن برطرف خواهد شد .البته
الزم به ذكر است كه افزایش بهرهوری به تنهایی راهحل
كاهشقیمتتمامشدهمحصوالتصنایعنساجیكشور
نبوده و موانع و مشكالت فراروی صنعت نساجی كشور
بسیارندكهمیتوانبهعوارضمتعدددریافتی،تعطیالت
زیاد سالیانه ،تعرفه واردات مواد اولیه ،بهرههای بانكی،
عملكرد ضعیف سازمان تأمین اجتماعی ،باال بودن سهم
بیمه كارفرما و دهها مورد دیگر نیز اشاره کرد.

چارهاندیشی نشود ،شرایط كنونی ادامهدار خواهد بود
و چشمانداز مناس��بی در آینده برای این صنعت تصور
نمیش��ود .با وجود حجم واردات به كش��ور از مبادی
رسمی و غیر رسمی ،صنایع نساجی هنوز به تولید ادامه
میدهند و اگر اندكی مورد توجه قرار گیرند ،به طور قطع
میتوانند رشد باالیی داشته باشند.
مهم تری��ن مش��كل صادركنن��دگان محصوالت
صنایع نساجی كش��ور ثابت بودن نرخ ارز و بیتوجهی
به مابهالتف��اوت نرخ ارز و تورم اس��ت .به همین خاطر
مس��ؤوالن باید به واحدهای صنعتی توجه كنند ،زیرا
این واحدها مش��كل مدیریتی و تولید ندارند ،مشكل
آنها كمبود نقدینگی است كه باید به سرعت به واحدها
تزریق ش��ود .تالش در جهت كاهش قیمت تمام شده
محصوالت از جمله اقدامهایی است كه باید به منظور
ترویج خری��د تولیدات داخلی صورت گی��رد .برخی از
كارشناسان بر این باورند هنوز در زمینه مدسازی پوشاك
و لباس عقب افتادگیهای زیادی در كشور وجود دارد
كه اگر این عقب افتادگیها جبران شود ،سرانه مصرف
محصوالت نساجی و پوشاك نیز در كشور افزایش یافته
و درنهایت به رونق بازار نس��اجان منجر خواهد شد .در
این راس��تا به نظر میرسد صنایع نس��اجی و پوشاك
حتی میتوانند با اس��تفاده از تجربیات طراحان موفق
درعرصه بینالملل وضعیت خود را در زمینه مدسازی
و نوآوری در تولید بهبود بخشیده و از این طریق ضمن
ارتقای سهم خود در بازار داخلی در بازارهای صادراتی
نیز موفق عمل كنند.
از سوی دیگر مصرف محصوالت نساجی و پوشاك
رابطه مس��تقیمی با درآمد س��رانه مردم یك كشور و
قدرت خرید آنها دارد .در این راستا پس از غذا ،پوشاك
نیاز اساس��ی مردم بوده و به همین دلیل بروز هرگونه
تغیی��ر در قدرت خرید م��ردم تأثیر زی��ادی روی بازار
محصوالت نس��اجی و پوش��اك دارد .از این رو به نظر
میرسد تولیدكنندگان با اتخاذ تمهیدات مناسب و البته
زیر چتر حمایتهای دولتی باید با ارزانسازی تولیدات
خود زمینه ترغیب شهروندان را به مصرف كاالی ایرانی
كه از كیفیت مناسبی نسبت به اجناس خارجی بویژه
چینی برخوردارند ،فراهم سازند .در این راستا جلوگیری
از واردات بیرویه منسوجات در كنار نوسازی و حمایت
از این صنعت پرآوازه و قدیمی میتواند به صنعت نساجی
جانی دوباره ببخشد.
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گزارش تحليلي

آیندهنگری مدیریت منابع نفتی

فرآیند توسعه و بهره برداری بهینه از منابع باقطع وابستگی دولت به
درآمدهای نفت و گاز ممکن است

اکبر ترکان

جدول  .۱درآمدهای ارزی (نفتی و غیر نفتی)
طی سالهای ۱۳۹۰ـ( ۱۳۸۴میلیارد دالر)
دوره مورد بررسی
مجموع درآمد نفتی
قبل از انقالب
مجموع درآمد نفتی
پس از انقالب
تا ۱۳۸۴

درآمد نفت و گاز

از آغاز تا سال۱۳۵۲

۲۶,۸۱۸

۱۳۵۷ـ۱۳۵۲

۱۱۲,۷۱۹

جمع دوره

۱۳۹,۵۳۷

سالهای اول انقالب

۳۵,۸۰۶

دولت سوم و چهارم

۱۱۰,۶۸۶

دولت پنجم و ششم

۱۴۱,۷۰۳

دولت هفتم و هشتم

۱۵۷,۲۷۷

جمع دوره

۴۴۵,۴۷۲

درآمد نفتی هفت سال اخیر (۱۳۹۰ـ)۱۳۸۴

۵۳۱,۸۸۲

مجموع کل

۱۱۱۶,۸۹۱

از ضرورتهای توسعه پایدار کشور ،سرمایهگذاریهای
ماندگار و بلندمدت و انجام پروژههای زیربنایی برای ایجاد
ارزش افزوده و تولید زاینده در کش��ور است .برای تامین
نیازهای سرمایهگذاری بخش زیرساخت و به ویژه بخش
انرژی کش��ور الزم اس��ت منابع حاصل از فروش نفت به
درستیمدیریتشدهوبااختصاصآنبهتوسعهپروژههای
زیر ساخت ،بستر مناسبی برای رشد کشور فراهم آورد.
لذا به منظور پایدارس��ازی فرآیند توس��عه و تخصیص و
بهره برداری بهینه از منابع بایس��تی وابستگی دولت به
درآمدهای نفت و گاز به طور کامل قطع ش��ود .با کاهش
و قطع سهم هزینههای جاری دولت از درآمدهای نفتی و
افزایشسهمسرمایهگذاریزیرساختیازآن،بستر توسعه
پایدار کشور فراهم میشود .در این گزارش سعی شده با
مروری بر درآمدهای نفتی و مصارف ارزی در س��الهای
گذشته کشور ،پیشنهادهایی راهبردی برای کاهش این
وابستگی و نحوه تامین مالی پروژههای زیربنایی و انرژی
کشور ارائه شود.
۱
درآمدهای نفتی

میزان درآمد نفتی کش��ور از زمان مظفرالدین شاه و
دوران دارسی و پهلوی اول تا س��ال  ۲۶,۱۳۵۲میلیارد
دالر بوده است .بعد از اینکه تغییر قیمت نفت با ابتکار ایران
اتفاق افتاد ،در دوران  ۱۳۵۲تا  ۱۳۵۷میزان درآمد حاصل
از نفت به 112میلیارد دالر رسید .مجموع عوایدی حاصل
از فروش نفت در س��الهای قبل از انقالب  139میلیارد
دالر میباش��د .درآمد حاصل از فروش نفت خام کشور
در سالهای اول انقالب یعنی سالهای ۶۰ـ ۱۳۵۸برابر
 35میلیارد دالر ،در دوره ۶۸ـ ۱۳۶۰دولت آقای موسوی
(دولتهای سوم و چهارم) 110میلیارد دالر ،در سالهای
۷۶ـ ۱۳۶۸دولت آقای هاشمی (دولتهای پنجم و ششم)
 141میلیارد دالر و در دوره۸۴ـ ۱۳۷۶دولت آقای خاتمی
(دولتهای هفتم و هشتم)  157میلیارد دالر بوده است
که در مجموع درآمد حاصل از فروش نفت از اول انقالب
تا سال  445 ،۱۳۸۴میلیارد دالر بوده است ،و طی  ۷سال
از سال  ۱۳۸۴تا سال  ۱۳۹۰درآمد حاصل از فروش نفت
 ۵۳۱میلیارد دالر بوده است.
۲
درآمدهای ارزی کشور (نفتی و غیر نفتی) در طی
سالهای  84تا 90

در نگاهی به درآمدهای ارزی از س��ال  ۱۳۸۴تا سال
 ۱۳۹۰مشاهده میشود درآمدهای نفتی از  53میلیارد
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دالر تا  88میلیارد دالر در س��ال رسیده است .همچنین
درآمدهای غیر نفتی که به نوعی بخش��ی از درآمدهای
نفتی است از 21میلیارد دالر در سال ۱۳۸۴به 33میلیارد
دالر در س��ال  ۱۳۹۰رسیده اس��ت .در طول هفت سال
مجموع کل صادرات کاال و خدمات کشور  698میلیارد
دالر بوده است.
وقتی درآمد نفتی دول��ت کاهش پیدا میکند باعث
کاهش منابع تامین بودجه عمومی میشود .این کاهش
منابع در وهله اول همان طور که در بخش بعدی نشان داده
خواهد شد بر واردات کاالهای اولیه صنعتی و ماشینآالت
اثر گذاش��ته و باعث کاهش واردات کاالهای سرمایهای
میش��ود .کاهش واردات س��رمایهای نیز باعث رکود در
صنعت و درنهایت منجر به کاهش توان مالیاتی و کاهش
منابع تامین غیرنفتی بودجه عمومی میشود.
به طور کلی در بررس��ی درآمدهای ارزی مش��اهده
میش��ود که حدود  ۷۰الی  ۸۰درص��د درآمدهای ارزی
کشور از صادرات نفت خام میباشد که در صورت کاهش
درآمد نفتی ،درآمدهای مالیاتی نیز کاهش مییابند چرا
که درآمدهای مالیاتی و غیر نفتی نیز عمدتا ریشه نفتی
دارند و درآمد حاصل از صادرات میعانات گازی و کاالهای
پتروشیمی در واقع نوعی درآمد نفتی محسوب میشوند.
باید توجه کرد که نوسانات درآمدهای نفتی امکان هرگونه
برنامهریزی بلندمدت را از دولت س��لب میکند و حتی
منجر به تغییر برنامههای دولت نیز میش��ود .لذا درآمد
نفتی نقش اساسی در اقتصاد کشور و معیشت مردم دارد.
3
درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به عنوان
دارایی بین نسلی

همان طور که در جدول ش��ماره  ۳مشاهده میشود
مجموع واردات کاال و خدمات در طول هفت سال483,۸
میلیارد دالر بوده است که در کشور مصرف شده است .اما
این مصرف چگونه بوده است؟ چه مقدار آن به داراییهای
بلندمدت تبدیل شده اس��ت و چه مقدار آن به نوعی به
مصرف عمومی رسیده است؟ با استفاده از جدول شماره
 ۴نیز مشاهده میشود که سهم واردات کاال و خدمات از
تولید ناخالص داخلی در طولهفت سال تغییر محسوسی
نکرده اس��ت ،لذا بررسی نس��بت انواع کاالهای وارداتی
در زیرمجموع��ه واردات کاال میتوان��د نکات کلیدی به
ما بدهد که در بخش بعدی به محاس��به سهم کاالهای
وارداتی مصرفی ،واسطهای و سرمایهای در واردات کشور
میپردازیم.
 .4-۱سهم کاالهای سرمایه ای از واردات طی سالهای
 84تا 90

جدول  .۲درآمدهای ارزی (نفتی و غیرنفتی) طی سالهای ( ۱۳۸۴-۱۳۹میلیارد دالر)
سال

درآمدهاینفتی

درصد از کل

درآمدهای
غیرنفتی

درصد از کل

کل درآمد (صادرات
کاال و خدمات)

۱۳۸۴

۵۳,۸۲۰

۷۱درصد

۲۱,۴۸۰

۲۹درصد

۷۵,۳

۱۳۸۵

۶۲,۱۱

۷۶درصد

۱۹,۸۸۹

۲۴درصد

۸۱,۹

۱۳۸۶

۸۴,۵۰۵

۸۱درصد

۲۰,۹۵

۱۹درصد

۱۰۴,۶

۱۳۸۷

۸۶,۶۱۹

۷۹درصد

۲۲,۶۸۱

۲۱درصد

۱۰۹,۳

۱۳۸۸

۶۹,۹۷۵

۷۴درصد

۲۴,۳۴۳

۲۶درصد

۹۴,۳

۱۳۸۹

۸۶,۷۱۳

۷۸درصد

۲۳,۹۸۷

۲۲درصد

۱۱۰,۷

۱۳۹۰

۸۸,۲۵۷

۷۲درصد

۳۳,۷۸۲

۲۸درصد

۱۲۲,۳۹

جمع کل

۵۳۱,۸۸۲

۷۶درصد

۱۶۶,۲۵۷

۲۴درصد

۶۹۸,۱۳۹

به منظور
پایدارسازی
فرآیند توسعه و
تخصیص و بهره
برداریبهینه
از منابع بایستی
وابستگیدولت
به درآمدهای
نفت و گاز به طور
کامل قطع شود.
با کاهش و قطع
سهمهزینههای
جاری دولت از
درآمدهاینفتی
و افزایش سهم
سرمایهگذاری
زیرساختی از
آن ،بستر توسعه
پایدار کشور فراهم
میشود

منبع :نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی ،شمارههای مختلف و :گزارش وزارت امور اقتصاد و
دارایی و امور بینالملل وزارت نفت

جدول  .۳مصارف درآمدهای ارزی (میلیارد دالر)
سال

واردات کاال

واردات خدمات

کل واردات

۱۳۸۴

۳۹,۲

۹,۸

۴۹,۱

۱۳۸۵

۴۱,۷

۱۱,۹

۵۳,۶

۱۳۸۶

۴۸,۴

۱۵,۴

۶۳,۸

۱۳۸۷

۵۶,۰

۱۷,۹

۷۳,۹

۱۳۸۸

۵۵,۳

۱۷,8

۷۳,۱

۱۳۸۹

۶۴,۴

۲۲,۰

۸۶,۵

۱۳۹۰

۶۱,۸

۲۲,۰

۸۳,۸

جمع کل

۳۶۷

۹۴,۸

۴۸۳,۸

منبع :نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی ،شمارههای مختلف ،اداره گمرك جمهوری اسالمی ایران

جدول  .۴سهم واردات از تولید ناخالص داخلی کشور
سال

تولید ناخالص داخلی
به قیمت جاری
(میلیارد دالر)

۴,۸

۲۴

۴,۹

۲۲

۲۰۰۵

۲۰۲,۹۴

۱۹

۲۰۰۶

۲۴۱,۶۹۷

۱۷

۲۱

۲۰۰۷

۳۰۷,۳۵۵

۱۶

۵,۰

۲۰۰۸

۳۵۰,۵۸۸

۱۶

۵,۱

۲۱

۲۰۰۹

۳۶۰,۶۲۵

۱۵

۴,۹

۲۰

۲۰۱۰

۴۱۹,۱۱۸

۱۵

۵,۲

۲۱

جمع کل  /میانگین هندسی

1882,۳۲۳

۱۶

۵,۰

۲۱

منبع :نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی ،شمارههای مختلف ،اداره گمرک جمهوری اسالمی ایران و IMF

نگر
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سهم واردات
 GDPکاال از
(درصد)

سهم واردات
خدمات از GDP
(درصد)

سهم کل
واردات از GDP
(درصد)
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نفت کاالی سرمایه ای است و عواید حاصل از فروش
نفت (منابع طبیعی) درآمد نیست بلکه واگذاری دارایی
محسوب ش��ده و ذخایر نیز یک دارایی ملی است که به
نسلهای حاضر و آتی تعلق دارد .نسل حاضر هم حق ندارد
دارایی ملی را برای خود هزینه کند .لذا باید به یک سرمایه
ملی برای تمام نسلها تبدیل شو د لذا دولتها حق ندارند
از منابع نفتی برای هزینهه��ای جاری خود بهر هبرداری
کنند.نفتداراییبیننسلیمحسوبمیشود.اینکهنسل
فعلی خود را محق بداند دارایی زیرزمینی طی قرون کشور
را ،در طول عمر خود مصرف و نابود کند ،صحیح نیست.
این منابع فسیلی در طی هزاران سال شکل گرفته و این
درست نیست در یک بازه زمانی محدود به صورت مصرفی
و ناپایدار استفاده شود.
کارب��رد صحیح و مهم نفت این اس��ت که چون نفت
دارایی زیرزمینی اس��ت به دارایی ماندگار و روی زمینی
تبدیل شود و به عنوان یک دارایی بین نسلی استفاده شود.
تبدیل منابع حاصل از صادرات نفت خام به دارایی ماندگار،
سرمایهگذاری زیربنایی و هزینه آن برای واردات کاالهای
سرمایهای اصولیترین کاربرد این منابع است .البته اینکه
داراییها و کاالهای سرمایهای همچون ماشینآالت دارایی
بین نسلی به حساب میآیند یا خیر بحث دیگری است.
آنچه تاکنون انجام دادهایم بخش کمی از درآمد حاصل
از فروش نفت را ب��ه دارایی ماندگار تبدیل کردهایم و هم
اکنون درآمد حاصل از نفت ،به طور عمده صرف بودجه

جاری میشود.

۴
مصارف درآمدهای ارزی در سالهای  84تا 90

در طی سنوات مختلف سهم کاالهای سرمایه ای از کل
واردات از  ۲۲,۴درصد در سال  ۱۳۸۴به  ۱۴,۳۶درصد در
سال  ۱۳۹۰کاهش پیدا کرده است .مابقی کاالها مصرفی
و واسطه ای بوده است .در تعریف کاالی واسطهای اقالمی
مانند خوراك دام ،ذرت ،سویا ،گندم ،گوشت مصرفی در
کالباس و امثال آن کاالی واسطهای محسوب میشوند که
به نوعی کاالی مصرفی هستند .به طور متوسط در هفت
سال گذش��ته  ۱۶,۸۱درصد واردات کاالهای سرمایهای
بوده اس��ت و  ۸۲,۹۸درصد کاالی مصرفی و واسطهای
بوده است .به جای استفاده از منابع برای واردات کاالهای
مصرفی و واس��طهای باید برای تامین مال��ی پروژههای
زیرساخت استفاده میشد که ماندگار و اشتغالزا هستند
وبستررشدوتوسعهکشوررافراهممیکنند.سیاستهای
کلی ابالغی در راس��تای بهرهبرداری از نفت برای ایجاد
داراییهای ماندگار و تبدیل دارای��ی زیرزمینی نفت به
دارایی روی زمینی اس��ت .لذا یکی از بهترین روشهای
مص��رف درآمدهای نفت��ی در واردات ،خری��د کاالهای
سرمایهای به منزله داراییهای ماندگار است.
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گزارش تحليلي
نسبت مالیات به
تولیدناخالص
داخلی کشور که
از شاخصههای
اصلی در بررسی
ساختار و اندازه
دولت است به طور
متوسط برای
کشورهایتوسعه
یافته در حدود ۲۰
درصد میباشد،
برای ایران به طور
متوسط در هفت
سال خیر ۷,۱
درصد بوده است

به طور کلی مشاهده میش��ود که عمده درآمد ارزی
حاصل از نفت و غیرنفت ص��رف واردات کاالی مصرفی
و واسطهای شده اس��ت که با تعریف کاالی واسطهای در
واقع همان کاالی مصرفی تلقی میشود .در طول هفت
سال سهم کاالی سرمایهای که به دارایی بلندمدت تبدیل
میشود از مصارف ارزی حدود  ۱۶درصد بوده است.
5
سیاستهای کلی ابالغی مقام معظم رهبری در
مورد نفت

سیاس��تهای کلى برنامه پنجم توس��عه اقتصادى،
اجتماع��ى و فرهنگى جمهورى اس�لامى ایران ابالغی
توسط مقام معظم رهبری در بخش امور اقتصادی در بند
الف که بر رشد مناسب اقتصادی تاکید دارد به موارد زیر
اشاره شده است:
تغییر ن��گاه به نفت و گاز و درآمده��اى حاصل از آن،
از منبع تأمین بودجه عمومى به «منابع و س��رمایههاى
زاینده اقتصادى» و ایجاد صندوق توسعه ملى با تصویب
اساس��نامه آن در مجلس شوراى اس�لامى در سال اول
برنامه پنجم و برنامهریزى براى استفاده از مزیت نسبى
نفت و گاز در زنجیره صنعتى و خدماتى و پایین دس��تى
وابسته بدان با رعایت:
 .۱واریز ساالنه حداقل ۲۰درصد از منابع حاصل از صادرات
نفت و گاز و فرآوردههاى نفتى به صندوق توسعه ملى.
 .۲ارائ��ه تس��هیالت از مناب��ع صندوق توس��عه ملى به
بخشهای خصوصى ،تعاونى و عمومى غیردولتى با هدف
تولید و توسعه سرمایهگذارى در داخل و خارج کشور با در
نظر گرفتن شرایط رقابتى و بازدهى مناسب اقتصادى.
 .۳قطع وابستگى هزینههاى جارى دولت به درآمدهاى
نفت و گاز تا پایان برنامه.

همچنین بر طبق ماده ۱۲۵قانون برنامه پنجم توسعه
که قانونگذار تعیین کرده است ،مقرر شده است:
 حفظ ظرفی��ت تولید س��ال  ۱۳۸۹و افزایش ظرفیتتولید روزانه یک میلیون بشکه نفت خام با اولویت میادین
مشترك
 افزایش تولید روزانه دویست و پنجاه میلیون مترمکعبگاز طبیعی با اولویت توسعه میدان گاز پارس جنوبی
 افزایش ضریببازیافت مخازنکشور به میزان یک درصد(۱درصد) ،در طول برنامه پنجم توسعه
 افزایش سهم کشور در سوخترس��انی به کشتیها وخدمات جانبی در خلیج فارس و دریای عمان به میزان
ساالنه حداقل بیست درصد (۲۰درصد) از طریق بخش
غیردولتی
 تکمیل دو پاالیش��گاه میعانات گازی « س��تاره خلیجفارس» و « فارس (در شیراز)» با ظرفیت اسمی به ترتیب
 360هزار و  120هزار بشکه در روز.
هم اکنون از هر  ۱۰۰بش��که نفت خام موجود در زیر
زمین با فناوریهای موجود میتوانیم ۲۵بشکه استخراج
کنیم .فناوری باالی تولید میتواند این ضریب بهره برداری
راباالببرد.همانطورکهکشورهایهمسایهبافناوریهای
جدید تا ضریب بازیافت  ۳۷درصد پی��ش رفتهاند .ولی
ضریب بازیافت مخازن ایران حدود  ۲۵درصد اس��ت .از
دالیل آن میتوان به کمبود فشار گاز همراه و  ...اشاره کرد.
6
بررسی راهکارهای قطع وابستگى هزینههاى جارى
دولت از درآمدهاى نفتی

عمدهترین منبع تامی��ن بودجه عمومی ،درآمدهای
حاصل از صادرات نفت و فرآوردههای مرتبط با آن است
و بخشی از منبع تامین بودجه عمومی نیز که درآمدهای

جدول  .۵سهم انواع کاال از کل واردات کاال طی سالهای ۱۳۸۴-۹۰
سال

کاالی مصرفی و واسطهای (درصد)

کاالی سرمایهای (درصد)

۱۳۸۴

۷۷,۶

۲۲,۴

۱۳۸۵

۸۲,۳۱

۱۷,۶۹

۱۳۸۶

۸۳,۵۷

۱۶,۴۳

۱۳۸۷

۸۲,۶۳

۱۷,۳۷

۱۳۸۸

۸۴,۱۲

۱۵,۸۸

۱۳۸۹

۸۵,۲۸

۱۴,۷۲

۱۳۹۰

۸۵,۶۳

۱۴,۳۶

میانگینهندسی

۸۲,۹۸

۱۶,۸۱

جدول  .۶سهم مالیات و منابع بودجه عمومی کشور از GDP
تولیدناخالص
داخلی به قیمت
جاری(میلیارد
ریال)

درآمدمالیاتی
(میلیاردریال)

سهممالیات
از GDP
(درصد)

منابع
بودجهعمومی
(میلیاردریال)

۱۳۸۴

۱۸۵۴۷۱۱

۱۳۴۵۷۴,۴

۷,۳

۵۲۶۶۴۶

۲۸,۴

۱۳۸۵

۲۲۶۰۵۳۰

۱۵۱۶۲۰,۹

۶,۷

۵۹۷۷۱۶,۵

۲۶,۴

۱۳۸۶

۲۸۶۱۹۷۴

۱۹۱۸۱۵,۳

۶,۷

۶۳۹۴۵۱,۷

۲۲,۳

۱۳۸۷

۳۳۷۸۷۲۴

۲۳۹۷۴۱,۴

۷,۱

۸۶۳۴۸۵,۳

۲۵,۶

۱۳۸۸

3562289

۳۰۰۰۳۵,۵

۸,۴

۸۲۹۱۳۲,۸

۲۳,۳

۱۳۸۹

۴۳۰۴۲۶۴

۲۸۴۵۲۷,۹

۶,۶

۱۱۷۶۸۹۷,۶

۲۷,۳

میانگینهندسی

-

-

۷,۱

-

۲۵,۵

سال

نگر
آینده
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منبع :اداره گمرك جمهوری اسالمی ایران

سهم بودجه
از GDP
(درصد)

منبع :گزارشات اقتصادی بانک مرکزی ،شمارههای مختلف ،نماگرهای اقتصادی ،شمارههای مختلف

مالیاتی است متکی به درآمدهای نفتی است .لذا با کاهش
درآمدهای نفتی ،درآمدهای غیرنفتی نیز کاهش یافته
است .تدبیر مقام معظم رهبری در استقالل بودجه جاری
دولت از نفت مستلزم دو جهت گیری اساسی است:
 افزایش سایر درآمدهای دولت کاهش هزینههای جاری دولت .6-۱افزایش سایر درآمدهای دولت

در نگاهی به جدول  ۶که نس��بت مالی��ات به تولید
ناخالص داخلی را نش��ان میدهد ،مشاهده میشود که
س��هم مالیات از تولید ناخالص داخلی از  ۷,۳درصد در
سال  ۸۴به  ۸,۴درصد در س��ال  ۸۸رسیده ولی مجددا
در سال  ۸۹با کاهش  ۱,۸درصدی به  ۶,۸درصد رسیده
است.بهطورمیانگینسهممالیاتازتولیدناخالصداخلی
در طول شش سال  ۷,۱درصد بوده است.
در سایر کش��ورهای جهان س��هم مالیات به تولید
ناخالص داخلی چندین برابر کشور ماست که در جدول
 ۷نمونههای مختلف آن مشاهده میشود .با مقایسه دو
جدول  ۷و  ۸که نگاهی به س��هم درآمد مالیاتی و سهم
هزینههای مصرفی برخی دولتهای منطقه و کشورهای
 OECDاز تولید ناخالص داخلی آن کش��ورها اس��ت
مشاهده میشود که سهم درآمد مالیاتی از تولید ناخالص
داخلی اکثر کشورهای مذکور بیشتر از سهم هزینههای
مصرفی از تولید ناخالص داخلی آن کشورها است .ولی
برای کشور ایران سهم درآمد مالیاتی از تولید ناخالص
داخلی کمتر از سهم هزینههای مصرفی از تولید ناخالص
داخلی است.
افزایش س��ایر درآمده��ا به افزایش تولی��د ناخالص
داخلی مربوط میشود .چرا که با افزایش تولید ناخالص
داخلی بدون نفت ،درآمدهای مالیاتی و عوارض که درآمد
غیرنفتی دولت محسوب میشوند ،افزایش خواهد یافت.
نس��بت مالیات به تولی��د ناخالص داخلی کش��ور که از
شاخصههای اصلی در بررسی ساختار و اندازه دولت است
به طور متوسط برای کشورهای توسعه یافته در حدود۲۰
درصد میباشد ،برای ایران به طور متوسط در هفت سال
خیر  ۷,۱درصد بوده است .با مقایسه کشورهای در حال
توسعهومنطقه،جمهوریاسالمیبایدبرایرسیدنبه۱۵
درصد سهم مالیاتی به تولید ناخالص داخلی برنامهریزی
و ظرفیت س��ازی کند که یکی از راهکارهای آن افزایش
سقف مالیاتها از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی است.
بنابر اظه��ارات مقامات مالیاتی کش��ور  ۴۰درصد از
فعالیتهای اقتصادی در کش��ور ی��ا از معافیت مالیاتی
استفاده میکنند یا فرار مالیاتی دارند و مالیات را پرداخت
نمیکنند .از سوی دیگر بنا بر گزارش بانک مرکزی ۲۱,۶
درصد از فعالیتهای اقتصادی کش��ور به صورت اقتصاد
زیرزمینی است که مالیات پرداخت نمیکند و در واقع در
مجموع۶۰درصد از اقتصاد ایران مالیات نمیدهند .لذا این
بررسی اولیه نشان میدهد که میزان مالیات را میتوان به
 ۲,۵برابر میزان فعلی افزایش داد.
 .6-۲کاهش هزینههای جاری دولت

با حجم فعلی بودجه جاری تامین بودجه از مالیات و
سایر درآمدها امکانپذیر نیس��ت .در بخش اول از قانون
بودجه سال  ۱۳۹۰کشور با عنوان منابع و مصارف چنین

بودجه جاری کشور تا حداکثر  ۱۵درصد تولید ناخالص
داخلی کاهش یابد.
بودج��ه جاری کش��ورها باید ب��ر اس��اس مالیات و
درآمدهای غیرنفتی کش��ورها تهیه ش��ود .کشورهایی
همچون ترکی��ه ،مالزی ،هند ،نروژ و دیگر کش��ورهای
توسعه یافته که بیشتر درآمدهای آنها مبتنی بر مالیات
است ،سهم مالیاتی بیشتری نسبت به سهم هزینههای
دولت از تولید ناخالص داخلی دارند .یعنی اینکه دولت
این کشورها هر ساله عالوه بر تامین تمام مخارج مصرفی
خود از طریق مالیات مقداری از مالیات را صرف توسعه
هزینههای س��رمایهای و پایدار میکند .در کشورهای
آمریکا و برخی کش��ورهای اروپایی نیز به علت داشتن
بحران اقتصادی در چند سال اخیر هنوز هزینههای دولت
کاسته نشده و مخارج جاری دولتشان بیشتر از مالیات
دریافتی آنهاست.
در ایران هزینههای س��رمایهای که در سایر کشورها
از مالیات تامین میش��ود ،در سیاستهای کلی ابالغی
برای جمهوری اس�لامی ای��ران از درآمدهای نفت خام
و تبدیل آن به دارایی ماندگار و س��رمایههای عمرانی و
سرمایهای صورت میپذیرد .سهم مخارج دولت از سهم
مالیات دریافتی بسیار باالست و جبران هزینههای جاری
از طریق عوایدی حاصل از فروش نفت صورت میپذیرد
که با مقایس��ه واردات هفت س��اله گذشته نیز مشاهده
میش��ود که به اندازه درآمدهای حاصل از نفت ،واردات

3ـ .۶ساختار مناس�ب اجرای سیاست قطع وابستگى 
هزینههاى جارى دولت به درآمدهاى نفت:

راهکار پیشنهادی برای اصالح ساختار مناسب دولت
جهت اجرای سیاست کلی کاهش وابستگی بودجه جاری
دولت از درآمد نفتی ،برگشت به رویه قبل از سال ۱۳۵۰
است .تا قبل از سال  ۱۳۵۰بودجه جاری کشور در وزارت
اقتصاد و دارایی تهیه میشد و سازمان برنامه مسئول تهیه
بودجه برای توسعه کشور بود و مدیریت توسعه کشور را
بر عهده داشت .در س��ال  ۱۳۵۰موضوعی با عنوان اصل
تمرکز بودجه مطرح شد که همه درآمدهای دولت در یک
صندوق واریز شود و همه مصارف دولت نیز از آن صندوق
تأمین ش��ود .لذا رویه قبلی به هم خ��ورد .در رویه قبلی
حداکثر سقف بودجه جاری کشور ،درآمدهای مالیاتی و
عوارض بود و وزارت دارایی بر حسب درآمد موجود مصارف
بودجه جاری کشور را متعادل میکرد و در زمان کسری از
نفت کمک میگرفت .انفجار حجم دولت و افزایش بودجه
جاری دولت از آن سالها ،آغاز شد زیرا هیچ سقفی برای
جلوگیری از افزایش بودجه جاری دولت وجود نداشت و
با تکیه بر بودجه جاری نفت ،مصارف جاری کشور حتی
تا سقف درآمدهای نفتی میتوانست برابر باشد.

جدول  .۷سهم درآمد مالیاتی از ( GDPدرصد)
سال

2005

2006

2007

2008

2009

2010

-

۱۹,۷

۱۸,۷

۱۸,۶

۱۸,۹

۲۰,۶

مالزی

۱۵,۴

۱۵,۱

۱۴,۸

۱۵,۲

۱۵,۷

۱۴,۳

اندونزی

۱۲,۵

۱۲,۳

۱۲,۴

۱۳,۰

۱۱,۴

۱۰,۹

کشور

ترکیه

هند

۹,۹

۱۱,۰

۱۱,۹

۱۰,۷

۹,۸

۹,۷

فنالند

۲۲,۶

۲۲,۱

۲۱,۷

۲۱,۲

۱۹,۶

۱۹,۲

کره جنوبی

۱۴,۷

۱۵,۲

۱۶,۶

۱۶,۳

۱۵,۴

۱۵,۱

نروژ

۲۸,۷

۲۹,۴

۲۸,۸

۲۸,۳

۲۶,۶

۲۶,۹

آلمان

۱۰,۸

۱۱,۰

۱۱,۵

۱۱,۶

۱۱,۸

۱۱,۵

انگلیس

۲۷,۲

۲۸,۰

۲۷,۶

۲۸,۹

۲۵,۹

۲۶,۷

ایاالت متحده

۱۱,۲

۱۱,۹

۱۱,۹

۱۰,۴

۸,۶

۹,۴

فرانسه

۲۲,۴

۲۲,۵

۲۱,۹

۲۱,۷

۱۹,۸

۲۱,۳
منبع :بانک جهانی

بودجه جاری
کشورها باید بر
اساس مالیات
و درآمدهای
غیرنفتیکشورها
تهیه شود.
کشورهایی
همچونترکیه،
مالزی ،هند ،نروژ
و دیگر کشورهای
توسعه یافته که
بیشتردرآمدهای
آنها مبتنی بر
مالیات است ،سهم
مالیاتیبیشتری
نسبت به سهم
هزینههایدولت
از تولید ناخالص
داخلی دارند

جدول  .۸سهم درآمد مالیاتی از GDP
سال

۱۱,۸

۱2,3

۱۲,۸

۱۲,۸

۱۴,۷

۱۴,۳

مالزی

۱۲,۳

۱۱,۹

۱۲,۲

۱۲,۴

۱۴,۱

۱۲,۷

اندونزی

۸,۱

۸,۶

۸,۳

۸,۴

۹,۶

۹,۰

هند

۱۰,۹

۱۰,۳

۱۰,۳

۱۰,۹

۱۲,۰

۱۱,۹

فنالند

۲۲,۵

۲۲,۲

۲۱,۵

۲۲,۵

۲۵,۱

۲۴,۶

کره جنوبی

۱۳,۹

۱۴,۵

۱۴,۷

۱۵,۳

۱۶,۰

۱۵,۳

نروژ

۱۹,۷

۱۸,۹

۱۹,۳

۱۹,۱

۲۲,۵

۲۲,۰

آلمان

۱۸,۸

۱۸,۴

۱۷,۹

۱۸,۳

۲۰,۰

۱۹,۷

انگلیس

۲۱,۴

۲۱,۵

۲۱,۰

۲۲,۰

۲۳,۵

۲۳,۰

ایاالت متحده

۱۵,۸

۱۵,۸

۱۵,۹

۱۶,۹

۱۷,۶

۱۷,۵

فرانسه

۲۳,۸

۲۳,۵

۲۳,۱

۲۳,۳

۲۴,۸

۲۴,۹

کشور

ترکیه

منبع :بانک جهانی
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آورده شده است:
الف  -منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و
واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و مصارف بودجه
عمومی دولت از حی��ث هزینهها و تمل��ک داراییهای
س��رمایهای و مالی بالغ بر یک میلیون و ششصد و نود و
هفت هزار و دویست و بیست و پنج میلیارد و یکصد و یازده
میلیون ( )۱,۶۹۷,۲۲۵,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ریال شامل:
 .1منابع عمومی بالغ بر یک میلیون و پانصد و چهل و
پنج هزار و هشتصد و هفتاد میلیارد و نود و یک میلیون
( )۱,۵۴۵,۸۷۰,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰ریال
 .۲درآمده��ای اختصاصی وزارتخانهها و مؤسس��ات
دولتی بالغ بر یکصد و پنجاه و یک هزار و سیصد و پنجاه و
پنجمیلیاردوبیستمیلیون()۱۵۱,۳۵۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
ریال
همچنینبخشمصارفدستگاههایاجراییبرحسب
برنامه در سال  ۱۳۹۰در مجموع  930644هزار میلیارد
ریال در قانون بودجه  ۱۳۹۰در نظر گرفته شده است.
با توجه به بودجه جاری 93هزار میلیارد تومانی کشور
در سال ۱۳۹۰و تولید ناخالص داخلی در حدود 453هزار
میلیارد تومانی در این سال ،نسبت کل بودجه به GDP
برابر با  ۲۰درصد میش��ود که نسبت باالیی است .سایر
کشورهای دنیا که سهم مالیاتی بین  ۱۵تا  ۲۷درصد از
تولید ناخالص داخلی دارند ،در این کشورها تامین بودجه
برای مصارف جاری و مصارف س��رمایهای دولت است و
لذا چون در کش��ور ایران مصارف سرمایهای ما از درآمد
حاصل از فروش نفت تامین میشود لذا هدف اینست که
فقط بودجه جاری را از درآمدهای غیر نفتی تامین کنیم.
پس سهم مناسب برای بودجه جاری  ۱۵درصد از تولید
ناخالصداخلیاستکههمینسهمهمچنینبرایسهم
مالیات نسب به تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته شده
است .جهت کاهش بودجه جاری کشور بر اساس بررسی
فوق بایس��تی از ظرفیت قانون سیاستهای کلی اصل
 ۴۴و قانون مدیریت خدمات کشوری که با این حرکت
هم راستا است به خوبی استفاده شود و با انتقال صحیح
بخش مهمی از وظایف فعلی دولت به بخش خصوصی و
همچنین طبق مواد ،۳۸ ،۲۴ ،۲۲ ،۲۱ ،۱۷ ،۱۵ ،۱۴ ،۱۳
 ۱۱۵ ،۷۲ ،۶۸ ،۵۹قانون مدیریت خدمات کشوری باید
به جای افزایش حجم دولت و کارکنان آن ،خدمات فعلی
دولت به بخش خصوصی برون س��پاری ش��وند و حجم
دولت کاهش یابد .اگر بودجه جاری از مالیات و عوارض
تامین شود بایستی سهم عوارض و مالیات برابر بودجه
جاری شود و لذا بر اساس تولید ناخالص داخلی که سهم
مالیات را اگر  ۱۵درصد در نظر بگیریم س��قف مورد نیاز
برای بودجه جاری کشور ۱۵درصد× 453هزار میلیارد
تومان که برابر با  68هزار میلیارد تومان میش��ود که در
بودجه سال  ۱۳۹۰بودجه جاری بالغ بر  93هزار میلیارد
تومان در نظر گرفته شده است .که به مراتب بیش از میزان
معقول بودجه جاری کشور است و این نشان دهنده حجم
بزرگ دولت و باال بودن بودجه جاری کشور است .این رقم
سیاستهای کلی ابالغی رهبری را غیرعملی میسازد.
جهت تحقق سیاستهای کلی رهبری در مستقل کردن
بودجه جاری کشور از نفت  ،بایستی حجم دولت و حجم

داشتهایم .سهم بسیار باالی واردات را نیز کاالهای مصرفی
و واس��طهای به خود اختصاص داده است و در طول این
هفت سال نیز س��هم آنها افزایش یافته و سهم واردات
کاالهای سرمایهای کاهش یافته است.

47

گزارش تحليلي

با بازگشت به آن سالها ،تهیه ،تنظیم و اجرای بودجه
باید به وزارت اقتصاد و دارایی داده شود و درآمد حاصل
از نفت با برنامهریزی منسجم به پروژههای زیرساخت
و ماندگار کشور اختصاص یابد .برای کاهش وابستگی
هزینههای جاری دولت به درآمدهای نفتی در طول دوره
زمانی که رهبری معین کردهاند نیز باید به صورت پلکانی
عمل شود و هر ساله بخشی از درآمد ساالنه نفت به وزارت
امور اقتصادی و دارایی برای موازنه بودجه اختصاص داده
شود تا به تدریج این تخصیصها با افزایش تولید داخلی
و به دنب��ال آن افزایش مالیات و از س��وی دیگر کاهش
هزینههای جاری دولت به صفر برسد .درآمد نفتی نیز
در حوزه برنامهریزی توسعه که هدف ایجاد داراییهای
بیننسلی و بلندمدت است ،قرار گیرد .برهمین اساس با
احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی است که میتوان
به طراحی و اجرای س��رمایهگذاری ،برنامههای توسعه
از محل درآمدهای نفتی برنامهریزی ش��ده ،پرداخت و
بر هزینه کرد درآمدهای نفتی در مسیر سرمایهگذاری
در شرایط امروز بلندمدت و بین نسلی نظارت کرد.

مجبوریممنابع
نفتی را صرف
توسعهصنعت
نفت ،طرحهای
زیربنایی،مسائل
زیرساخت و
بلندمدتبکنیم.
سرمایهگذاری در
صنعت نفت به
منظورحصول
اطمینان از تداوم
درآمدهاینفتی
اولین اولویت
مصرف درآمدهای
نفتی است

نگر
آینده
شماره بيست و دوم  /مهر و آبان 92

48

۷
اولویتگذاری در مصرف درآمدهای نفتی

نفت اصلیترین منبع درآمد ارزی کشور است .نفت
دارایی زیرزمینی اس��ت که درآمد حاصل از فروش آن
باید به دارای��ی روی زمینی تبدیل ش��ود و برای تداوم
تولید باید سرمایهگذاری زیربنایی توسعه یابد .متاسفانه
س��اختار بودجه به طور کامل به نفت وابسته است .اگر
صنعت نفت نتواند پابرجا بماند نمیتواند به تولید زاینده
در کشور منجر شود .لذا استفاده از درآمدهای نفتی در
توسعه صنعت نفت به منظور تداوم تولید درآمد نفتی
باید در اولویت نخست قرار گیرد .کشور رکورد تولید 4,۳
میلیون بشکه در روز را داشته است و پیش از تحریمها
تولید  3,۹میلیون بشکه در روز را ثبت کرده است .اگر
برای نگهداش��ت ظرفیت تولید نفت اقدامات مناسب
و کافی انجام نش��ود ،این ظرفیت کاه��ش پیدا خواهد
کرد .لذا نگهداش��ت ظرفیت تولید نف��ت و گاز و ایجاد
ظرفیتهای جدید  ،از اولویتهای جدی کشور هستند
و تداوم سرمایهگذاری در این بخش ضروری است و برای
این منظور نیز سرمایهگذاری در منابع مشترك بر سایر
منابع ،اولویت بسیار باالیی دارد .باید توجه کرد در شرایط
عادی و نبود تحریم استفاده از قرارداد بیع متقابل عملی
بوده است و کمک به تامین مالی ارزی کشور کرده است.
ولی در شرایط فعلی کشور ،نمیتوان با آن صنعت نفت را
توسعه داد .در دسته بندی منابع دو نوع منابع وجود دارد:
منابع قطعی که شامل منابع نفتی کشور میشود و منابع
غیر قطعی که شامل بیع متقابل ،فاینانس ،استقراض از
بانک و غیره است .اختصاص منابع غیرقطعی به بخش
باالدستی صنعت نفت و استفاده از بیع متقابل و فاینانس
و غیره برای توسعه صنعت نفت و بخش زیربنایی کشور
صحیح نیست .نباید سرمایهگذاری در صنعت نفت را به
منابعمشکوك،مجهولوغیرقطعیارجاعداد.همچنین
مصرف منابع قطعی برای واردات کاالهای مصرفی نیز
درست نمیباشد .متاسفانه در سالهای گذشته درآمد
نفتی (منابع قطعی) صرف کار غیرضروری شده است .از

صنایع غذایی تا صنایع نساجی سالی حدود  ۷۰الی 80
میلیارد دالر کاالی مصرفی و واسطهای واردات صورت
گرفته و فقط ۱۶,۸درصد واردات به کاالهای سرمایهای
مربوط میشود .حالآنکه نباید پس از خرج منابع قطعی،
برای تامین مالی پروژههای زیرساخت به سراغ استقراض
از بانک و غیره رفت وباید از ابتدا با مدیریت صحیح منابع
موجود و س��رمایهگذاری در بخش زاینده و زیرساخت
کشور بستر توسعه همه جوانب کشور را فراهم کرد.
فرجام

ب��ا مروری ب��ر درآمدهای نفتی کش��ور به بررس��ی
درآمدهای ارزی کشور اعم از نفتی و غیر نفتی پرداخته
شد .از سال  ۱۳۸۴تا سال  ۱۳۹۰درآمد حاصل از فروش
نفت 531میلیارد دالر و جمع درآمدهای ارزی و غیرارزی
طی این دوره  698میلیارد دالر بوده اس��ت .در بررسی
درآمدهای ارزی مشاهده شد که حدود ۷۰الی ۸۰درصد
درآمدهای ارزی کشور از صادرات نفت خام میباشد که
در صورت کاهش درآمد نفت��ی ،درآمدهای مالیاتی نیز
کاهش مییابند چرا که درآمدهای مالیاتی و غیر نفتی
نیز عمدتا ریشه نفتی دارند لذا درآمد نفتی نقش اساسی
در اقتصاد کشور و معیشت مردم دارد .درآمدهای ارزی
حاصل از فروش نفت نیز به عنوان دارایی بین نسلی است.
لذا کاربرد صحیح و مهم نفت تبدیل آن به عنوان دارایی
زیرزمینی به دارایی ماندگار و روی زمینی است و استفاده
از آن به عنوان یک دارایی بین نسلی محسوب میشود.
تبدیل منابع حاصل از صادرات نفت خام به دارایی ماندگار،
سرمایهگذاری زیربنایی و هزینه آن برای واردات کاالهای
سرمایه ای اصولیترین کاربرد این منابع است.
مجموع واردات کاال و خدمات در طول هفت س��ال
 483,۸میلیارد دالر بوده است که در کشور مصرف شده
است .در طی سنوات مختلف سهم کاالهای سرمایهای از
کل واردات از ۲۲,۴درصد در سال ۱۳۸۴به۱۴,۳۶درصد
در س��ال  ۱۳۹۰کاهش پیدا کرده اس��ت .مابقی کاالها
مصرفی و واسطهای بوده است .به طور متوسط در هفت
سال گذشته  ۱۶,۸۱درصد واردات کاالهای سرمایهای
بوده اس��ت و  ۸۲,۹۸درصد کاالی مصرفی و واسطه ای
بوده است .از منابع اس��تفاده شده برای واردات کاالهای
مصرفی و واس��طه ای میتوانس��تیم برای تامین مالی
پروژههای زیرس��اخت که ماندگار و اشتغال زا هستند
و بستر رشد و توسعه کشور را فراهم میکنند ،استفاده
کنیم .تدبیر مق��ام معظم رهبری در اس��تقالل بودجه
جاری دولت از نفت مستلزم دو جهت گیری اساسی است:
افزایش سایر درآمدهای دولت و کاهش هزینههای جاری
دولت .افزایش س��ایر درآمدها به افزایش تولید ناخالص
داخلی مربوط میشود .چرا که با افزایش تولید ناخالص
داخلی بدون نف��ت ،درآمدهای مالیات��ی و عوارض که
درآمد غیرنفتی دولت محسوب میشوند ،افزایش خواهد
یافت .نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور که از
شاخصههای اصلی در بررسی ساختار و اندازه دولت است
به طور متوسط برای کشورهای توسعه یافته در حدود۲۰
درصد میباش��د که برای ایران به طور متوسط در هفت
سال اخیر  ۷۱درصد بوده اس��ت .با مقایسه کشورهای
در حال توس��عه و منطقه ،جمهوری اسالمی باید برای

رسیدنبه ۱۵درصدسهممالیاتیبهتولیدناخالصداخلی
برنامهریزی و ظرفیتسازی کند که یکی از راهکارهای آن
جلوگیری از فرار مالیاتی است.
بنا بر اظهارات مقامات مالیاتی کش��ور  ۴۰درصد از
فعالیتهای اقتصادی در کش��ور یا از معافیت مالیاتی
استفاده میکنند یا فرار مالیاتی دارند و مالیات را پرداخت
نمیکنند .از سوی دیگر بنا بر گزارش بانک مرکزی21,6
درصد از فعالیتهای اقتصادی کشور به صورت اقتصاد
زیرزمینی است که مالیات پرداخت نمیکنند و در واقع
در مجموع  ۶۰درصد از اقتصاد ایران مالیات نمیدهند.
لذا این بررسی اولیه نشان میدهد که میزان مالیات را
میتوان به  2,5برابر میزان فعلی افزایش داد.
با توجه ب��ه بودجه جاری  93ه��زار میلیارد تومانی
کشور در سال  ۱۳۹۰و تولید ناخالص داخلی در حدود
 453هزار میلیارد تومانی در این سال ،نسبت کل بودجه
به  GDPبرابر با  ۲۰درصد میش��ود که نسبت باالیی
است .سایر کشورهای دنیا که سهم مالیاتی بین  ۱۵تا
 ۲۷درصد از تولید ناخالص داخلی دارند ،تامین بودجه
برای مصارف جاری و مصارف سرمایه ای دولت است و لذا
چون مصارف سرمایهای ما از درآمد حاصل از فروش نفت
تامین میشود لذا هدف اینست که فقط بودجه جاری را از
درآمدهایغیرنفتیتامینکنیم.پسسهممناسببرای
بودجه جاری ۱۵درصد از تولید ناخالص داخلی است که
همین سهم همچنین برای سهم مالیات نسب به تولید
ناخالص داخلی در نظر گرفته شده است.
در راستای پیشنهادات فوق راهکار پیشنهادی برای
اصالح ساختار مناسب دولت جهت اجرای سیاست کلی
کاهش وابس��تگی بودجه جاری دول��ت از درآمد نفتی،
برگشت به رویه قبل از سال  ۱۳۵۰است .تا قبل از سال
 ۱۳۵۰بودجه جاری کشور در وزارت اقتصاد و دارایی تهیه
میشد و سازمان برنامه مسئول تهیه بودجه برای توسعه
کش��ور بود و مدیریت توسعه کش��ور را بر عهده داشت.
با بازگشت به آن س��الها تهیه و تنظیم و اجرای بودجه
را ب��ه وزارت اقتصاد و دارایی داده ش��ود و درآمد حاصل
از نفت با برنامهریزی منسجم به پروژههای زیرساخت و
ماندگار کشور اختصاص یابد .پیشنهاد میشود با احیای
س��ازمان مدیریت و برنامهریزی جهت طراحی و اجرای
سرمایهگذاری ،برنامههای توس��عه از محل درآمدهای
نفتی برنامهریزی ش��ده و بر هزینه درآمدهای نفتی در
مسیر سرمایهگذاری بلندمدت و بین نسلی نظارت شود.
در دسته بندی منابع نیز اختصاص منابع غیرقطعی به
بخش باالدستی صنعت نفت و استفاده از بیع متقابل و
فاینانس و غیره برای توسعه صنعت نفت و بخش زیربنایی
کشور صحیح نیست .همچنین صرف منابع قطعی برای
واردات کاالهای مصرفی نیز درست نمیباشد .در شرایط
امروز مجبوریم منابع نفتی را صرف توسعه صنعت نفت،
طرحهای زیربنایی ،مسائل زیرساخت و بلندمدت بکنیم.
سرمایهگذاری در صنعت نفت به منظور حصول اطمینان
از تداوم درآمدهای نفتی اولین اولویت مصرف درآمدهای
نفتی است .همچنین سرمایهگذاریهای زیربنایی که
داراییهای بین نسلی را در کشور شکل میدهند از دیگر
اولویتهای مصرف درآمدهای نفتی است.
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تجربه برزیلی

چگونه آزادسازی اقتصاد برزیل به جای تعیین دستوری قیمت
یک تحول را در آینده نزدیک رقم زد و این کشور را
پیشگام در کشاورزی ساخت

کارآفرین ژاپنی در برزیل

یارانه یا اقتصاد آزاد

کشاورزی چگونه از صنعت جلو افتاد؟

برزیل در یك دهه گذشته ،كه رش ِد سرسامآور تولید
كاالهای مصرفی در مسیر رش��دش قرار داد ،به یكی از

چرا خودروسازی مثل کشاورزی پا نمیگیرد؟

ترین كسبوكارهای
خودروسازان برزیلی نازپرورده ِ
این كش��ور هس��تندِ .
دولت برزیل ابتدا در سال 1952
حمایتهای خاص صنایع نوپا را در اختیار خودروسازان
خارجی كه آم��اده بودند كارخانههایی در این كش��ور
دایر كنند گذاش��ت .از  1974تا  1990واردات خودرو
تقریباً بهكل ممنوع بود ،و بع��د از آن هم واردات خودرو
مس��تلزم پرداخت تعرفههای گمركی س��نگینی شد
كه تا به امروز برقرار هس��تند .برزیل از كش��وری بدون
صنعت خودروسازی به كشوری تبدیل شد كه ساالنه
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ِ
موفقیت كش��ت دانهها در مركز و ش��مال
ماجرای
غرب برزیل ،از آنزمان آغاز ش��د كه رژیم نظامی برزیل
تصمیم گرفت تحقیقات دانههای خوراكی را در اختیار
دولت مركزی بگیرد و شركت تحقیقات كشاورزی برزیل،
امبراپا ،را راه انداخت .این شركت  1200كارشناس جوان

برزیل در یک دهه
گذشته ،که رشد
سرسامآورتولید
کاالهایمصرفی
در مسیر رشدش
قرار داد ،به یکی
از بزرگترین
تولیدکنندگان
محصوالت
کشاورزی در
جهانتبدیل
شد و حاال یک
تولیدکننده
بزرگ محصوالت
کشاورزی است

نگر
آینده

والتر هوریتا ،جوانترین فرزن��د مهاجری ژاپنی كه
 500هكتار زمین كشاورزی را در ایالت پارانا ،در جنوب
برزیل ،زیر كشت برد ،در س��ال  1984به دنبال زمینی
كشاورزی به ِ
سمت شمال كشور بهراه افتاد .ماتو گروسو
دو سول و ماتو گروسو ،دو منطقهای كه خاندان گائوچوها
از ایالتهای جنوبی در دو دهه پی��ش از آن به انحصار و
اس��تعمار خود درآورده بودند ،گرانتر از آنی بودند كه او
بتواند از پس خریدش��ان برآید .والتر سرانجام در باهیای
غربی اس��كان گزید 1210 ،هكتار زمین خرید ،و بهازای
هر هكتار چهار كیسه دانه سویا پرداخت .آنجا هیچچیز
نبود .نه جادهای ،نه مدرسهای ،نه امكانات درمان ،نه برق،
نه آب آشامیدنی ،نه تلفن .والتر دستبهكار شد و زمین را
كند .تا س��ال  1999مزرعه او به چنان رونقی رسیده بود
كه برادرهایش زمینهایش��ان در پارانا را فروختند و به
او ملحق ش��دند .امروز برادران هوریتا صاحب  150هزار
هكتار از زمینهای باهیای غربی هستند ،و عمدتاً سویا،
پنبه و ذرت میكارند.

بااس��تعداد را برای تحصیل به خارج از كش��ور فرستاد.
جوانهایی كه در بازگشت بالفاصله به كار مشغول شدند
و معجزهای را رقم زدند .ت��ا آنزمان همه فكر میكردند
دشتهای بیدرخت پهناور برزیل ،كه خاكی اسیدی و
فقیر از لحاظ مواد غذایی داشت ،غیرقابل كشت هستند.
اما معلوم شد با اس��تفاده از مقادیر بسیار زیادی از آهك
و كود و با كش��ت محصوالتی كه رش��د س��ریعی دارند
گشودن
میتوان این زمینها را احیا كرد .آزادس��ازی و
ِ
ی ِ
كشت
دربهای اقتصاد برزیل بود كه اجازه داد تكنولوژ 
حارهای امبراپا اینطور همهگیر شود .تا چند دهه پیش
ّ
كشاورزان تحت حمایت تدابیری چون تعیین دستوری
حداقل قیمت ،برنامههای خرید محصول از سوی دولت
و كنترلهای دولتی بر تجارت ،بودند .و تولی ِد كشاورزی
فقط به این دلیل افزایش مییافت كه زمینهای بیشتری
به زمینهای زیر كشت افزوده میشدند .اما در سال1990
فرناندو كوالر ،رئیسجمهور وقت برزیل ،تعرفهها را از میان
برداشت و بسیاری از كنترلها و محدودیتهای واردات و
صادرات را از بین برد .در مناطقی كه جدیدا ًبه زمینهای
كشاورزی افزوده شدهاند ،دیگر بهندرت حرفی از دولت زده
ِ
فرهنگ یارانه از بین رفته است؛ بیست سال
میشود .دیگر
پیش این فرهنگ شكسته و نابود شد.

بزرگتری��ن تولیدكنندگان محصوالت كش��اورزی در
جهان تبدیل شد .این كشور در تقریباً تمام  15محصول
بین سه
كشاورزی كه تجارت گسترده جهانی دارند ،در ِ
كشو ِر نخست تولیدكننده است .و از آنجا كه نسبت به
تولیدكنندگان بزرگ دیگر مقدار كمتری از تولیدش را
مصرف میكند ،لقب بزرگترین س��یركننده شكمهای
خالی جهان را از آن خود كرده .در دهه  1990كه برزیل
دربهای اقتصادش را به روی جهان میگشود ،بخشهای
صنعتی این كش��ور بهمدد البیهای قدرتمندی كه در
برازیلیا داشتند توانس��تند امتیازهایی را برای خودشان
حفظ كنند؛ میراثِ ش��یفتگی ژنرالهای بانفوذ برزیلی
به پروژه صنعتیسازی دولتی و حرف کاورزان از حمایت
دولتی از قضا نتیجه عکس داد و این ش��د كه برزیل حاال
یك تولیدكننده بزرگ محصوالت كشاورزی است كه از
كشاورزان خود كمتر از صاحبان صنایع حمایت میكند.
ِ
طبق آمارهای سازمانجهانی توسعهوهمكاری اقتصادی،
كه سازمانی متشكل از ثروتمندترین كشورهای جهان
بخش كشاورزی برزیل عمدتاً به حال خود رها شده
استِ ،
است .حمایتهای دولتی فقط  5.7درصد از درآمدهای
كش��اورزی در برزیل را شامل میشوند ،كه در مقایسه با
متوسط  12درصدی قاره امریكا 26 ،درصدی كشورهای
سازمان توسعه و همكاری اقتصادی و 29درصدی اتحادیه
اروپا بسیار ناچیز است.
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کشاورزان
برزیلی برخالف
همتایانشاندر
ایاالت متحد و
اتحادیه اروپا،
دوآتشهترین
هواداران تجارت
آزاد هستند .آنها
خواهانمعامله
و عقد پیمان
همکاریتجاری
میانمرکوسور
و اتحادیه اروپا
هستند

 3.3میلیون خودرو تولید میكند .اما حتی تعرفههای
س��نگین گمركی هم زمانی كه ارزش پول این كش��ور
قدرت گرفت به داد خودروس��ازان نرس��یدند .در سال
 2005واردات خودرو  5درصد از كل فروش خودرو در
این كشور را شامل میشد؛ تا سال  2011این میزان به
 22درصد افزایش یافت .دولت با فروش س��همیههای
واردات خودرو از مكزیك به این تحول واكنش نشان داد؛
كش��وری كه ظاهرا ً با برزیل پیمان تجارت آزاد خودرو
داش��ت .و عالوهبراین  30درصد بر مالیات خودروهایی
كه در جایی غیر از مكزیك و ش��ركای برزیل در بلوك
تجارت آزاد مركوسور تولید شده باشند ،افزود .این اقدام
برزیل سیلی از شكایتها را روانه سازمان تجارت جهانی
كرد.جدیدترین اقدام دولت اعطای معافیت از مالیات در
ازای تحقیق و توسعه داخلی بوده است ،كه از ماه ژانویه
سال جاری آغاز شده .خودروس��ازانی كه به این برنامه
میپیوندند دیگر الزم نیست  30درصد مالیاتِ فروش
را بپردازند .هدفِ برنامه هم این اس��ت كه خودروهای
ساخت داخل را از طریق تشویق نوآوری رقابتیتر سازند.
در عمل ،تولیدكنندگانی كه حض��وری داخلی ندارند
اگر بیشتر از چند هزار تایی خودرو در سال وارد كشور
كنند با نرخهای باالتری از مالیات روبهرو خواهند شد.
برای همین هم بس��یاری از این خودروسازان ،از جمله
یاِیسی موتورز ،سرانجام
بیامو و خودروساز چینی ِج 
ساختن كارخانهای در داخل
به این نتیجه رسیدهاند كه
ِ
برزیل بهای چندان گرانی برای حضور در چهارمین بازار
بزرگ خودروی جهان نیست .آنطور كه موریسیو كان ِدو
پینهیرو ،اقتصاددان برزیلی ،میگوید این سیاست جدید
ممكناستواقعاًبهتولیدداخلیبیافزاید.وحمایتدولت
میتواند مشوق نوآوری باشد ،همانطور كه امبراپا نشان
داد .اما نوآوری شگرفی كه كشاورزان برزیلی به نمایش
گذاشتند فقط به خاطر پیشنها ِد ِ
كمك دولت نبود ،بلكه
پیش رو داشتند .حمایت از
تهدی ِد مواجهه با رقابت را هم ِ
نوآوری بههمراه حمایت از بازار داخلی بعید است بتواند
چنین معج��زهای ایجاد كند .عالوهبرای��ن ،آنطور كه
پینهیرو بهدرستی اشاره میكند ،در دهههای  1970و
 1980زمینهای كشاورزی برزیل كوچك بودند و بایر،
درحالیكه «خودروسازان جهان آنقدر بزرگ هستند كه
بدون كمك دولت نوآوری كنند».
ِ
کشاورزان پیشگام دفاع از تجارت آزاد

پاسخ ساده :بستگی دارد ،كدام هند را میگویید
س��ال پیش ،بهنظر میرسید رشد
همین چند
ِ
هند محدودیتی نمیشناسد .صنایع پیشرفته
ای��ن كش��ور ،نرماف��زار و خدماتِ كش��ورهای
مختلف سراسر جهان را تأمین میكردند ،مراكز
مخابراتیاش مقص ِد تماسهای بسیاری از مرد ِم
ِ
صنعت داروس��ازیاش
انگلیس��یزبان بودند ،و
درمانه��ای ارزانقیمت��ی را ب��ه میلیونها مش��تری
اقتصادهای نوظهور میرساندند .حاال ،شك و تردیدها
درباره رش ِد هند سربهفلك میكش��ند .آیا این تردیدها
درباره آینده هند بهجاست؟
هند قطعاً در پتانس��یل رش��د كم ندارد .روشهای
اصلی افزایش سطح رفاه و زندگی در یك اقتصاد در قرار
دادن سرمایه بیشتر در دسترس كارگران و بهكارگیری
ِ
فنآوریه��ای نوی��ن وارداتی نهفته هس��تند .هند در
هر دو زمینه فضای كار زیادی دارد .یك��ی از راههای به
رس��اندن كارگران و سرمایه ،توس��عه شهرسازی و
هم
ِ
شهرنشینی است؛ عاملی كه رش��د آن بهخوبی بر روند
رشد اقتصادی منطبق اس��ت .نمودا ِر زیر رابطه محكم
میان شهرنشینی و درآم ِد س��رانه را نشان میدهد .هر
نقطه نش��اندهنده یك كشور اس��ت ،و نقطه سبزرنگ
هند را نشان میدهد .این كشور روی روند درست جهانی
ایستاده است و را ِه زیادی در پیش دارد.
ِ
پرجمعیتجهانپیشازایندرمسی ِر
دیگركشورهای
اوایل دهه 1990در نقطه
هند گام برداشتهاند .اندونزی در ِ
مش��ابهی بود ،و چین در اواخر دهه  .1990هردوی این
كشورها روزبهروز شهرنشینتر شدند ،و امروز حدود 50
درصدازجمعیتشاندرشهرهازندگیمیكنند.امادرآمد
سرانه چین باالتر است ،و س��ریعتر هم شهرنشین شده
پیرامون خطِ روند جهانی وجود
است .پراكندگی بسیاری
ِ
دارد ،لذا آینده هند بههیچوجه مشخص و قطعی نیست.

هند در دو دهه گذشته رش��د سریعی داشته است،
اما نه سریعترین رشد را .در س��ال  26 ،1993درصد از
ِ
جمعیت این كشور شهرنش��ین بودند؛ در سال 2012
این سهم به  32درصد افزایش یافته است ،با رش ِد تولید
ناخالص داخلی سرانه ،تعدیلش��ده با تورم 5.2 ،درصد
در سال .بااینحال در همین دوره ،ویتنام به  32درصد
ِ
جمعیت ویتنام در آغاز
شهریشدن دست یافته است.
این مسیر  21درصد شهرنش��ین بود ،و تولید ناخالص
داخلی سرانهاش در این دوره س��االنه  5.8درصد رشد
داشته است.
موجب ُكندی هند در گام برداش��تن در
چهچیزی
ِ
این مسیر شده است؟ گذشتهازهرچیز ،هند دموكراسی
كاپیتالیستی است كه از ِ
بخت خوش مستعمره بریتانیا
بوده و نه فرانسه یا بلژیك؛ مستعمرههای سابق بریتانیا
نسبت به همتاهایش��ان در فرایند جهانیشدن بهتر
عمل كردهاند .سوال اینجاس��ت كه چهچیزی هند را
اینطور عقب نگه میدارد كه یك كشور كمونیست كه
فاسدتر از هند است و چند وقتی بیشتر نیست (در سال
 )2007به سازمان تجارت جهانی پیوسته ،میتواند در
اوج دوران جهانیشدن از هندیها بهتر عمل كند؟ یكی
ِ
از پاسخهایی كه میتوان به این پرسش داد این است كه
هند در توسعه انسانی وامانده است .اكثر هندیها هنوز
اركان توسعه انسانی محروم هستند.
از ِ
طبق تازهترین مطالعه برنامه توسعه سازمان ملل
ِ
متحد ،هند در زمینه توسعه انسانی در رتبه 136جهان
ایس��تاده اس��ت ،درحالیكه ویتنام در جایگاه 127ام
رتبهبندی جهانی است .وقتی این آمارها را با نابرابری
درآمدی و اجتماعی تعدیل كنید ،هند  21پله عقبتر
از ویتنام ایستاده .برای درك ِ
علت این وضعیت ،در نظر
بگیرید كه امید به زندگی در هند در سال  2012حدود
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كشاورزان برزیلی ،برخالف همتایانشان در ایاالت
هواداران تجارت
متحد و اتحادیه اروپا ،دوآتش��هترین
ِ
پیمان همكاری
آزاد هستند .آنها خواهان معامل ه و عقد
ِ
تجاری میان مركوسور و اتحادیه اروپا هستند ،پیمانی
كه سالهاس��ت در دس��ت بررسی اس��ت و دیگر برای
برزیل به ضرورتی انكارنشدنی تبدیل شده است ،چون
از سال آینده آنقدر ثروتمند خواهد بود كه ترجیحات
تجاریاش را از دست بدهد .كشاورزان باهیا به سراغ ك ِّرادو
رفتهاند كه بارش باران در آن آنقدر كم است كه نمیتوان
ِ
موفقیت
محصول كشاورزی در آنجا به عمل آورد ،اما برای
ب��ودن پروژههای جدیدش��ان نیاز به
آنها و س��ودآور
ِ
بازارهایجدیددارندوبسیارمشتاقندكهمحصوالتشان
را به اروپا بفروشند.

آیا هند
میتواند به رشد خود ادامه دهد؟

آنچه طبقه متوسط حاضر به انجام دادنش نیست
در سالهای اخیر ،فیلیپین به مقصد مطلوب شرکتهای امریکایی برای برونسپاری خارجی تبدیل
ِ
ِ
زبردست این کشور ،قابلیت سازگاری فرهنگی ،و تفکر غربی مزیت
کارگران
جوان
شده است.
ِ
جمعیت ِ
واضحیبرایچنینانتخابیاست.بهطورکلی،کارگرانفیلیپینیدربازارجهانیبرونسپاریمیتوانند
در دو گروه دسته بندی شوند :کارگران مهاجر که به کارهای کارگری سطح پایین مشغولاند و کارگران درون کشور که
طیف گستردهای از کارهای کارگری و کارمندیِ سطح پایین تا باال را انجام میدهند .ده میلیون کارگر مهاجر فیلیپینی
به عنوان خدمتکار خانگی در سرتاسر جهان زحمت میکشند .پارک ویکتوریا در هنگکنگ محل مشهور گردهمایی
تعطیالت آخر هفته این کارگران است .در سراسر سنگاپور ،میتوان فیلیپینیها را خندان و مشغول خدمترسانی به
مشتریان رستورانها و فروشگاهها یافت ،انجام کارهایی که طبقه متوسط مردم سنگاپور از آنها پرهیز میکنند .با توجه
ِ
به میراثی که فیلیپینیها از دوران استعمار ایاالت متحده دارند ،امریکاییتر هستند و بدین سبب در شرکتهای امریکایی
بر همتایان هندی خود برتری دارند .تعداد قابل توجهی از مشاغل عمده فنآوری اطالعات نیز توسط فیلیپینیها تسخیر
شدهاند ،گرچه هند همچنان بخش اصلی این گروه از مشاغل است .اکثر کارگران مهاجر فیلیپینی در خاورمیانه ،مالزی،
سنگاپور و تایوان قرار دارند .اما در حال حاضر تقریباً پنج میلیون کارگر مهاجر اندونزیایی در اطراف جهان کار میکنند .در
کارگران برون مرزی اندونزیایی که در زمینه فنآوری اطالعات و مرکز تماس مشغولاند نمیتوان دادههای درستی به
مورد
ِ
دست آورد ،گرچه کارخانههای تولیدی شناخته شدهای برای جذب کارگران در مشاغل تولیدی برونسپاری خارجی وجود
دارند .به این ترتیب در سطح جهانی ،کمکم اندونزی هم به جهت تولید برونسپاری و کارگران خانگی شناخته میشود.
در مقایسه البته هماکنون تعداد تسبتاً کمی از کارگران فنآوری اطالعات ،مشاوران ،کارشناسان امور مالی ،کارگزاران
لـر ،بمبئی ،مانیال ،دهلی نوِ ،چنای ،حیدرآباد ،پونا،
مدیریتی اندونزیایی در کشورهای غربی مشغول به کار هستند .بنگ ُ
شهرستان َسبو (در هند) و شانگهای ن ُه شهر برت ِر برونسپاری فنآوری اطالعات هستند .و همچنین شهرهای ماندالویانگ
و تاگوییگ در فیلیپین .اما نام هیچ شهری از کشور اندونزی در این لیست موجود نیست ،که البته با توجه به عواملی از جمله
زیرساخت ضعیف اینترنت و استقبال اندک از مهارتهای فردی و اجتماعی ،امری قابل درک است.

تعداد قابل
توجهی از مشاغل
مربوط به فناوری
اطالعات توسط
فیلیپینیها
تسخیرشدهاند،
گرچه هند
همچنانبخش
اصلی این گروه از
مشاغل است

چهار اصالح ضروری
گزارش «انجام کسبوکار» بانک جهانی و راهکار مفید کردن مالیات

نگر
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«پرداخت مالیات» یکی از نماگرهای مورد توجه
بانک جهانی اس��ت که در گزارشهای مختلف
خود با عنوان «انجام کسبوکار » از سال 2006
به آن پرداخته است .در گزارش مذکور ،شاخصی
با عنوان «سهولت انجام کسبوکار » با استفاده از
نماگرهای متعدد اندازهگیری میشود و کشورها
بر اس��اس آن رتبهبندی میشوند .بانک جهانی
براینماگرپرداختمالیات،مولفههاییراتعریفکردهکه
هدف آنها تسهیل پرداخت مالیات است و از قانونگذاران
میخواهد قوانین و مقررات مالیاتی را در این مسیر اصالح
کنند .هرچه توجه کشورها به رعایت مولفههای پرداخت
مالیات در حوزه تقنین و البته اجرا بیشتر باشد ،شیوههای
پرداخت و دریافت مالیات بهبود مییابند .هدف اصلی در
ارائه این شاخص ،کاهش هزینههای بنگاهها در تعامل با
دستگاههای بیرونی است که میتواند به رشد اقتصادی
و گسترش سرمایهگذاری بیانجامد .گزارشهای بانک
جهانی نش��ان میدهند کش��ورهای اروپای ش��رقی و
آس��یای مرکزی که قوانین مالیاتی خود را در سالهای
 2007-2006اصالح کردهاند ،درآمد بیش��تری نیز به

دست آوردهاند .از سال  90 ، 2005مورد اصالح در قوانین و
مقررات 65کشور در حوزههای زیر صورت گرفته است که در
زمره چهار اصالح مهم و موفق محسوب میشوند:
 تشکیل پرونده آنالین، تجمیع مالیات ها، ساده کردن اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، کاهش نرخ مالیات و گسترش پایه مالیاتی.بنا بر این گزارش ،مولفههای مربوط به نماگر پرداخت
مالیات در گزارشهای «انجام کس��ب وکار» بانک جهانی
مورد بررس��ی قرار میگیرند .این مولفهها عبارتند از  :نرخ
و پایه مالیات ،تعداد مالیاته��ای پرداختی ،معافیتهای
مالیاتی ،زمان تش��کیل پرونده و پرداخته��ای مالیاتی.
گزارشهای بانک جهانی به ویژه رعایت این مولفهها را به نفع
مشاغل کوچک میدانند .مشاغل کوچک از یک سو آسیب
پذیرتر از مش��اغل و صنایع بزرگ و متوسط بوده و از سوی
دیگر ،رشد آنها میتواند به رشد اقتصادی کشور بیانجامد و
منافع بسیاری از این حیث عاید کشورها کند .از این رو  ،الزم
است مولفههای مالیاتی با این رویکرد وارد قوانین و مقررات
مالیاتی شوند.
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 66سال اس��ت ،درحالیكه در ویتنام  75سال .انتظار
تحصیل كودكان هندی هم یك سال كمتر از كودكان
ِ
ویتنامی است.اگرچه تولید ناخالص داخلی سرانه هند
بهلحاظ دالری مشاب ِه ویتنام است ،این پولها به عمو ِم
مردم نمیرسد .صدها میلیون دالر درآمد ساالنه عده
اندكی از طبقه ممتاز جامعه میتواند درآمد متوس��ط
كودكان آنه��ا در معنای
كش��ور را افزایش دهد ،اما
ِ
مطالعه امید به زندگی و انتظا ِر تحصیل مثل دیگر فرقی
با كودكان دیگر هند ندارند و هركدام یك نفر به حساب
ِ
جمعیت شهرنشینی كه در
میآیند .با استداللی مشابه،
بدون سرپناهی مناسب و
حلبیآبادها و زاغهنشینهاِ ،
امكاناتِ ابتدایی زندگی ،روزگار میگذرانند را نمیتواند
لزوماً
ِ
اساسعملكر ِد
جمعیتمول ِدخواند.اینگسستها ِ
ضعیف هند را میسازند .بااینحال ،در هر بحث و بررسی
از چش��مانداز اقتصادی هند ،هش��داری بزرگ نهفته
جمعیت هندیها خیلی زیاد است .هند از 35
ِ
اس��ت:
استان و منطقه تشكیل شده كه در زمینه معیارهایی
كه گفتیم تفاوت بسیار زیادی با یكدیگر دارند .تعمیم
و جمعبندی هند همانقدر بیحاصل و نابخردانه است
بستن قاره افریقا .برای مثال ،فساد در هند را
كه جمع
ِ
در نظر بگیرید كه اعتراضات زیادی هم در آن كشور بر
سر در گرفته است .در سال  2010مطالعهای از سوی
س��یاماس ایندیا ( ،)CMS Indiaدیدهبان مستقل
احتمال تقاضای رشوه از
فساد در هند ،نش��ان داد كه
ِ
بین استانهای مختلف هند تفاوتِ بسیار دارد .در
مردم ِ
ِ
جمعیت 85میلیون
آندراپرادش ،استانی در شرق هند با
نفری،فقط 7.4درصدازشركتكنندگاندرنظرسنجی
بنیاد سیاماس گفته بودند كه مقام یا كارمندی دولتی
ازشان رشوه طلب كرده اس��ت .اینجا بازار بدی برای
سرمایهگذاری نیست؛ سرزمینی نسبتاً پاك از فساد،
میان  20كشور برتر دنیا
كه بهلحاظ شمار جمعیت در ِ
قرار دارد .درمقابل ،بیش از نیمی از شركتكنندگان در
استان همسایه آندراپرادش،
نظرسنجی سیاماس در
ِ
یعنی در چاتیس��گار ،گفته بودند ازش��ان درخواست
رشوه ش��ده و بیش از سهچهارم آنها میگویند رشوه
بین استانها در
درخواستی را پرداختهاند.این تفاوت ِ
زمینه توسعه انسانی هم مشهود است .امید به زندگی
در كراال ،استانی با 34میلیون نفر سكنه ،در سال2010
هفتاد و چهار سال بود ،اما در مادیا پرادش فقط 58سال.
میانرومانی،
اینتفاوتِ چشمگیریاست،مشاب ِهتفاوت ِ
از اعضای اتحادیه اروپا ،و جیبوتی.
البته كه این تفاوتها حدی دارد .دولتهای محلی
در زمینه قانونگذاری در سرمایهگذاری خارجی ،كنترل
سرمایه ،آزادی تجارت ،و رقابت ،نقش و اختیار چندانی
ندارند .اما اینكه ضربالمثلی هندی میگوید« ،یاهان
كوخ نه��ی هو س��وكتا» (اینجا هیچچیز درس��ت كار
نمیكند) دیدگاهی سادهانگارانه و سطحی از كشوری
پیچیده و عظیم اس��ت .بهوضوح پیداس��ت كه بعضی
امور در بعضی مناطق هند درس��ت كار میكنند ،و آن
بخشها قطعاً در مسیر رشد هستند .اما سوال این است
كه آیا این بخشها دیگر مناطق هند را هم با خود همراه
خواهند كرد یا نه؟

آیا ممکن است اندونزی
فیلیپین آینده باشد؟

51

دهكده جهاني
گزارش تحلیلی بلومبرگ درباره آینده اقتصاد کشورهای عضو بریکس

دیوا ِر بریكس

چهار دلیل ناامید کننده و چهار دلیل امیدوار کننده:
آیا عصر طالیی بازارهای نوظهور به پایان رسیده است؟

بسیاری از
سرمایهگذاران
میپرسندكه
آیا عصر طالیی
رشد بازارهای
نوظهور به پایان
رسیده است؟
رشد اقتصادی
ِ
این كشورها در
سالهای اخیر
ُكند شده ،انتظار
ِ
سرعت
میرود
رشد اقتصادی
كشورهایعضو
بریكس در 2013
ِ
نصف
بهزحمت به
ِ
سرعت رشد آنها
در  2007برسد

نگر
آینده
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یك دهه جهش رش�� ِد اقتصادی در بازارهای
نوظهور جهان ،با متوسطِ ساالنه  6.9درصد از
 2003تا  ،2012حدود  300میلیون نفر را از
فقر درآورده است .در حالی که در همین دوره
دنیای كش��ورهای توسعهیافته هر سال فقط
 1.3درصد رشد داشت و گرفتا ِر بحران مالی
و اُفت مدا ِم توان رقابت بود .درنتیجه2013 ،
اولین س��الی خواهد بود كه بازارهای نوظهور جهان،
ب ه پیشگامی برزیل ،روسیه ،هند و چین (كشورهای
عضو بریكس) بیش از نیمی از تولید ناخالص جهان را در
معنای قدرت خرید از آن خود میكنند .از منظری دیگر،
س��هم این بازارها از اقتصاد جهان در  20سال گذشته
ِ
ساالنه با نرخ متوس��طِ پایداری یک درصدی افزایش
یافته است؛ دستآوردی خیرهكننده.
بااینح��ال ،بس��یاری از س��رمایهگذاران از خ��ود
میپرس��ند ك ه آیا عصر طالیی رشد بازارهای نوظهور
جهان به پایان رسیده است؟ رش ِد اقتصادی این كشورها
میزان چشمگیری ُكند شده است،
در سالهای اخیر به ِ
بهویژه در بعضی بازارهای بزرگت ِر نوظهور .برای مثال،
ِ
سرعت رشد اقتصادی كشورهای عضو
انتظار میرود
بریكس ( )BRICSدر سال  2013بهزحمت به ِ
نصف
ِ
سرعت رشد آنها در سال 2007برسد .اگرچه بازارهای
نوظهور مجموعاً رش��د قابلمالحظه  5درصدی را در
ِ
سرعت رشد
سال جاری خواهند داش��ت ،كه دو براب ِر
ِ
كشورهای توسعهیافته اس��ت ،ا ُ ِ
سرعت رشد
فت كلی
آنها سرمایهگذاران را مأیوس كرده است.
اُفت رش��د بازارهای نوظهور ،كه از كشورهای عضو
یِ
بریكس آغاز شده ،را میتوان در عملكر ِد سهام و دارای 
اوج
شركا در این كشورها دید .از ابتدای سال  2002تا ِ
دوران پس از بحران
رش��د اقتصادی این كش��ورها در
ِ
مالی در آوری��ل  ،2011س��هام در بازارهای نوظهور،
طبق شاخص بازارهای نوظهور بنیاد بینالمللی سرمایه
ِ
م��ورگان اس��تنلی ( 280 ،)MSCIدرص��د عایدی
داشته است .س��ها ِم بازارهای توسعهیافته ،آنطور كه
از شاخص جهانی این بنیاد پیداست ،در این دوره فقط

 36درصد عایدی داشته اس��ت .بااینوجود از آنزمان
به بعد ،بازاره��ای نوظهور  17درصد از ارزشش��ان را
از دست دادهاند درحالیكه بازارهای توسعهیافته 14
درصد بر ارزششان افزودهاند .این هم موجب نگرانی
سرمایهگذاران شده اس��ت ،اگرچه در دهههای اخیر
میان رشد اقتصادی
دیدهایم كه ارتباط مستقیم اندكی ِ
و بازدههای بازار سهام وجود دارد.
آیا در آغاز پروس��های از موازنه دوباره رشد جهانی
ایستادهایم؟ یا که این پدیدهای كوتاهمدت و دورهای؟
درواقعیت ،این اُفت س��رعت رشد بازتابی از تأثیر چند
عامل است:
اولین عامل را اقتصاددانان «دا ِم درآمدمتوس��ط»
میخوانند .حاال ك��ه اقتصادهایی چون چین و برزیل
آنق��در رش��د كردهان��د كه ب��ه جایگاه كش��ورهای
درآمدمتوسط برسند ،توان رقابتی كه در دهه گذشته
رشد سریعی داشت دیگر به تعادل رسیده است .پس
از این دیگر دست یافتن به عایدیهای خارقالعاده در
مقایسه با اقتصادهای توسعهیافته سختتر میشود.
پتانس��یل كمتری ب��رای تالش
دركل ،جه��ان دیگر
ِ
برای رسیدن به كش��ورهای توس��عهیافته دارد ،زیرا
پرجمعیتترینكشورهایشدیگرفقیرنیستند.
عامل دوم واژگونی حاش��یه رقابتی است .تاکنون
كشورهای عضو سازمان همكاری و توسعه اقتصادی
( )OECDدر بازاره��ای نوظه��ور س��ود میبردند و
عایدی به جیب میزدند .اما اس��تخراج گا ِز شِ یل (گاز
رس��ی) انرژی را نهتنها همهجاحاضر بلكه بهش��دت
صنایع
ارزانت��ر كرد ،زیرا كه هزینه تولی��د ،بهویژه در
ِ
وابسته به انرژی در امریکا بهش��دت كاهش یافت .در
کنار این اتفاق ،با رش�� ِد شدید دس��تمزدها از چین تا
تركیه ،شكاف دس��تمزدها بهشدت کم شد .همزمان،
هزینهها هم بهلطف پیشرفتها در تكنولوژی تولید،
از جمله استفاده از رباتهای ارزانتر و باهوشتر ،چاپ
برش لیزری ،كاهش یافته است .افزون بر
س��هبعدی و ِ
این ،نوآوریها و كشفهای جدید در زمینه تحقیق و
توسعه در فنآوری نانو همراه با نقشهبرداری و خوانش

كامل ژنوم انس��انی ،به تولید مواد خ��ام ،مواد غذایی و
ِ
موجب بهبو ِد
داروهای جدید انجامیده اس��ت .این امر
ِ
حاشیه رقابتی اقتصادهای توس��عهیافته شده است.
ازاینهامهمتر ،رون ِد برونسپاری دهه گذشته روزبهروز
بیشتر محل سوال و تردید قرار میگیرد و جای خود را
ِ
شركت
به «بازگشت به ساحل خودی» میدهد200 .
بزرگ به ایاالت متحد بازگشتهاند.
سومین دلیل اُفت رشد در بازارهای نوظهور ،عد ِم
امنیت و نااطمینانی سیاسی اس��ت .در نگاه نخست،
اعتراضاتِ سال گذشته در تركیه ،مصر ،برزیل و اندونزی
همگی دالیلی داخلی داشتهاند .اما این اعتراضات در
ریشههایی عمیقتر از دالیل داخلی مشترك هستند:
رشد اقتصادی در این كشورها دیگر نمیتواند پابهپای
خواستههای مردم و اشتیاق عمومی كه در دوره رش ِد
سرس��امآور اقتصادی پیش از آن به اوج رس��یده بود،
حركت كند .فنآوریهای پیشرفتهت��ر ارتباطات و
ی مثال
گسترش جنبشها و فعالیتهای جوانان ،برا 
ِ
ل آنها در خارج از كشور ،مقایسه استانداردهای
تحصی 
زندگی و چشماندازهای شغلی داخل و خارج را آسانتر
ِ
انگشت اتها ِم آنها را به سوی دولتهایی گرفته
كرده و
كه نمیتوانند فرصتهای مش��ابهی فراهم سازند .از
بسیاری جهات ،این اس��تدالل درست است .دولتها
نقش موثری در بهبو ِد سطح رفاه جوانان دارند ،نه فقط
با سرمایهگذاری در زیرس��اختها (كه عمده توسعه
كشورهای نوظهور در دهه گذش��ته به آن اختصاص
یافته اس��ت) ،بلكه همچنی��ن با خل��ق فرصتهای
كارآفرینی و ورو ِد كسبوكارهای نو به بخشهایی كه
دوستان
شركتها و نهادهای دولتی یا خویشاوندان و
ِ
سیاستمداران بر آنها سلطه دارند .این كار مستلزم
بازار مالی آزادی است كه ایدههای نو را تأمین سرمایه
ش مالی بازاره��ای نوظهور كام ً
ال
كند .بااینح��ال بخ 
محافظهكار اس��ت ،و چتر حمایت��یاش را فقط برای
عدهای میگسترد.
فقدان فرصتهای اقتص��ادی در داخل ،جوانان
در
ِ
معموالً یكی از این دو راه را انتخاب میكنند :گش��تن

ِ
نس��بت به
بااینح��ال دالیل زیادی وجود دارد كه
صلح
نخست،
بازارهای نوظهور جهان خوشبین باشیم.
ِ
ِ
حاكمیت بهتر در افریقا اساسی برای رشد در
ادامهدار و
كش��ورهایی چون آنگوال ،اتیوپی ،غنا ،كنیا ،نیجریه،
روآندا ،و زیمبابوه ،بنا كرده است .اقتصاد افریقا از سال
 2007بدینسو ،بهطور متوسط ،ساالنه بیش از 5درصد
رشد داشته است ،و یكس��وم كشورهای افریقایی هر
سال بیش از  6درصد رشد اقتصادی دارند .عالوهبراین،
سهمجمعیتیكهزیرخطفقرزندگیمیكننددرافریقا
ِ
از  48درصد در سال  2007به  39درصد در سال 2012
كاهش یافته .برای اطمینان از ادامه روند كنونی ،افریقا
باید جریانات سرمایه بیشتری را به خود جذب كند تا
زیرساختهایش را توسعه دهد؛ این قاره در حال حاضر
كمتر از  4درصد از تولید ناخالص داخلیاش را هزینه
زیرساختها میكند ،یعنی یكسو ِم آنچه آسیا هزینه
میكند .اگر این س��رمایهگذاری افزایش یابد ،كارآیی
صنایع افریقا هم بهبود خواهد یاف��ت .نابرابری میان
جوامع شهری و روستایی در این قاره هم كاهش خواهد
یافت ،و از این طریق م��رد ِم بیشتری به فرصتهای
شغلی دسترسی خواهند داشت.
دوم اینك��ه ،بازارهای نوظه��ور در زمینه تحصیل
طبق یافتهه��ای تحقیقات
پیش��رفت میكنند ،كه ِ
اقتص��ادی بازد ِه كارگ��ران را افزای��ش میدهد .طبق
گزارش بانك جهانی ،تا سال  ،2012بیش از  93درصد
از ك��ودكان در بازاره��ای نوظهور آم��وزش ابتدایی را
گذراندهاند ،كه در مقایس��ه با  82درص ِد سال 1999
رشد قابلتوجهی است .و در این میان درص ِد بیشتری از

از ده کشور
برتر جهان در
سال گذشته
در رتبهبندی
رشد سهولت
کسبوکار ،نه
کشور از بازارهای
نوظهوربودند.
ِ
حكومت بهتر و
محیطیمساعدتر
برای كسبوكار
سرمایهگذاران
بیشتری را به
بازارهاینوظهور
میكشاند ،و
ِ
پتانسیل رشد را
باالتر میبرد
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بهدنبال فرصتهایی در خارج از كش��ور ،یا ریختن در
خیابانهابهاعتراض.گزینهنخستجوانهایبلندپرواز
را به بازارهای ثروتمندتر میكش��اند ،كه بسیاری از
پیرشدن
سبب
آنها ،مثل سوئد ،سوئیس و آلمان ،به ِ
ِ
روزافزون جمعیتش��ان به این جوانها نی��از دارند.
ِ
درهمیناثنا ،ایاالت متحد ساالنه  1میلیون نفر را برای
ِ
مهاجران
تحصیل و كار به كشورش میكشاند ،جدای از
غیرقانونی .تأثیر این روند عموماً برای بازارهای نوظهور
منفی اس��ت؛ اقتصادهایی كه بااستعدادترین جوانان
پتانسیل رشد
خود را از دست میدهند و همراه با آنها
ِ
اقتصادیشان را.
ی ِس��ازماندهی
در رابط��ه با گزین��ه دوم ،فنآور 
می��ان گروهه��ای جداازهم و
اعتراض��ات ،حت��ی در
ِ
ِ
پیشرفت قابلتوجهی
ناهمخوان ،در دهههای گذشته
كرده اس��ت .تأثیر این پیش��رفت را در برزیل دیدیم،
ِ
س��اخت
آنجا كه اعتراض به افزایش كرایه اتوبوس و
استادیومهای باشكوه برای جام جهانی به اعتراضاتی
فقدان فرصتهای كار و رشد برای
تبدیل ش��د علیه
ِ
جوانان شهرنش��ین .در تركیه هم ،به همین ش��كل،
اعتراض علیه س��اخت یك مركز خری��د روی پاركی
در اس��تانبول به تظاهرات علیه رژیم سیاس��ی كشور
انجامید .بااینح��ال ،بااینك��ه اعتراضاتی اینچنین
رژیمهای سرسختی را در دنیای عرب سرنگون ساخت،
به هرجومرج اقتص��ادی و ناآرامی اجتماعیای راه داد
كه به رش�� ِد بازارهای نوظهور آسیب زده است .آنچه
در ابتدا الهامبخش اعتراضات در بازارهای نوظهور بود
كش��یدن دولتهایشان
حاال دیگران را از بهچالش
ِ
بازداشته است.
ُ
چهارمین دلیلی افت سرعت رشت اقتصاد بازارهای
نوظهور جهان ،بیشترین تأثیر را در ُكندی رشد آنها
داشته است :فقدان نهادهایی كه از عملكرد روان جامعه
ِ
جمعیت كشور در ایجاد
شمول بخشهای بزرگتر
و
ِ
رفا ِه فزاینده حمایت كنند .در دهههای اخیر ،بسیاری
ِ
ساخت شبكههای تأمین
از بازارهای نوظهور به بهای
اجتماعی بر رش��د اقتصادی متمركز ش��دهاند .یك
سیستم مس��تمری نوپای چین است،
نمونه این امر
ِ
كه روزبهروز سهم بیشتری از جمعیت را زیر پوشش
خود میگیرد ،اما با اینحال هنوز نتوانسته است كام ً
ال
از پس انجام كاری كه باید برآید( .طبق شاخصهای
سهم
توس��عه جهانی بانك جهانی در س��ال ِ ،2014
ِ
جمعیت جهان برای
كسانی كه به سن كار رسیدهاند در
نخستینبار كاهش خواهد یافت؛ این یعنی وابستگی
تعداد بیشتر از مردم جهان به
مس��تمریهای بازنشستگی)
ِ
وضعیت بهتری
هند و برزی��ل
دارند اما دستبهگریبان تالشی
س��خت برای ایجاد اش��تغال
هستند تا بتوانند از این طریق
نظامهای مستمریش��ان را
تأمین سرمایه كنند .از دیگر
ِ
ضع��ف نه��ادی
نمونهه��ای
فقدان استانداردهای
میتوان به
ِ

ِ
امنیت غذایی در چین و هند ،نظ��ام خدمات درمانی
ناكارآمد و ناق��ص برزیل ،و تدابی ِر ناتم��ام حفاظت از
محیطزیست در اندونزی ،اشاره كرد.
ای��ن مش��كالت ،در كنار معض�لات دیگ�� ِر بلو ِغ
اقتصادهای نوظهور جهان ،قابل حل هستند ،اما با صرفِ
ِ
هنگفت عمومی .رویارویی با این مشكالت منابع
هزینه
را از پروژههای ساخت زیرساختها میرباید و مردمان
بااستعدا ِد جامعه را از كس��بوكارهای صادراتمحور
دور میسازد؛ كسبوكارهایی كه اساس و شالوده رش ِد
سریع اقتصادی در بازارهای نوظهور هستند .در نتیجه
رشد ،آهستهتر خواهد بود و اگر فرایند ساخت نهادهای
مكمل آنطور كه باید پیش نرود ،رشد حتی از این هم
ُكندتر خواهد شد.

دختران (تا  20درصد افزایش نسبت به یك دهه پیش
از این) تحصیلكرده هستند.
سوم اینكه ،تقاضای جهانی برای كاالها و خدماتی
كه بازارهای نوظهور تولید میكنند هنوز در حال رشد
پتانسیل این را دارد كه دستكم
است .شبهقاره هند
ِ
هفتصد میلیون نفر را از مناطق روستایی به بخشهای
تولید صنعتی و خدمات بیاورد ت��ا از پس تأمین این
موجب افزایش بازدهی و
تقاضای جهانی برآید .این امر
ِ
بهرهوری كل در بخش صادرات خواهد شد و این بهنوبه
خود بازار مصرفی بزرگتری در خانه پدید خواهد آورد.
چین وابسته به منابع برای
عالوهبراین ،رش ِد ُكندتر در ِ
جمع كشورهای بریكس،
كشورهای غنی از منابع در ِ
مثل روسیه و برزیل ،و نیز افریقا و باقی سرزمینهای
امریكای التین ،خبری بس��یار خوب اس��ت .افزایش
تقاضای مصرفی در ایاالت متح��د و غرب اروپا پس از
بحران مالی هم رش��د در بازارهای نوظهور را تحریك
میكند.
چهارم اینكه ،در یك دهه گذش��ته شاهد بهبو ِد
چشمگیر ش��اخصهای حاكمیت و قانونگذاری در
ِ
حاكمیت
بازارهای نوظه��ور بودهایم .ش��اخصهای
جهانی ،كه بانك جهانی آنها را ارزیابی میكند ،نشان
از بهبو ِد امتیازات 36اقتصاد نوظهور در زمینه حاكمیت
قانون و كنترل فساد در فاصله سالهای 1999تا2012
ِ
وضعیت كش��ورهایی چون اندونزی،
داش��ته اس��ت.
كاس��تاریكا ،غنا ،پرو ،اتیوپی و روآندا ،در این میان از
همه قابلتوجهتر بوده است .شاخص كسبوكار ،یكی
دیگر از شاخصهای بانك جهان ،هم روند مشابهی را
نشان میدهد :از ده كشور برتر جهان در سال گذشته
ِ
سهولت كس��بوكار ،نه كشور از
در رتبهبندی رش�� ِد
بازارهای نوظهور بودند .كشورهایی شامل كاستاریكا،
س��ریالنكا ،مغولستان و قزاقس��تان .در دوره ده ساله،
كشورهای كلمبیا ،چین ،گرجستان ،روآندا ،بوركینا
فاسو ،و مصر در میان كشورهایی بودند كه بیشترین
رش��د را در زمینه بهبو ِد قوانین مربوط به كسبوكار
ِ
حكومت بهتر و محیطی مساعدتر
داش��تهاند .در كل،
برای كسبوكار سرمایهگذاران بیشتری را به بازارهای
پتانسیل رشد را باالتر میبرد.
نوظهور میكشاند ،و
ِ
ازای��نرو ،عاقالنه نیس��ت كه رش��د در بازارهای
نوظه��ور را پایانیافت��ه تلقی كنیم .بل��ه ،بعضی از
بزرگترین بازارهای نوظهور جهان ،بهویژه كشورهای
بریكس ،با مشكل رش��د روبهرو هستند .اتفاقی كه
احتماالً به توجه بیشت ِر دولتهای این
كشورها به توس��عه اجتماعی و نهادی
دوران عصر
خواهد انجامید .و برخالف
ِ
طالیی بازارهای نوظهور ،رش��د از این
پس متوازنتر خواهد بود ،هم بهلحاظ
میان بخشهای
جغرافیایی و ه��م در ِ
مختلف اقتصاد .بااینحال ،اس��اس
و شالوده رش��د در بازارهای نوظهور
همچن��ان قدرتمن��د باق��ی
میمان��د ،و بهموج��ب آن
چشماندازِ آینده هم.
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دهكده جهاني
کشوری که رشدی
سریع را تجربه
میکند ،سرآخر با
مشکل حفظ نرخ
باالی بسیج و
تحرک نیروی کار،
انباشتسرمایه،
و پیشرفت
تکنولوژیکمواجه
میشود

نگر
آینده
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تراز كردن آسیا
ِ
صندوق بینالمللی پول پیشبینی میكند كه اختالل در رشدِ سریع سرمایهگذاری چین تأثی ِر ویرانگری
روی شركای تجاریاش خواهد گذاشت
رش��د س��ریع اقتصادی در چین بیشك
فوایدی برای باقی كشورهای آسیایی داشته
است .درواقع ،تقاضای زیاد چینیها در سه
پشتیبان رش�� ِد صادراتمحور
دهه اخیر
ِ
شركای تجاریشان بوده اس��ت .اما حاال،
كشورهای دیگر آسیایی ،در مواجهه با ا ُ ِ
فت
رشد اقتصادی چین و ریسكهای شدیدی
كه در اقتصاد چین تهدیدشان میكند ،باید
تكیه بیشازحد خود بر اس��تراتژیهایی
حول صادرات طرحریزی ش��دهاند رها كنند
را كه ِ
ِ
جهت تضمین رش�� ِد پایدار و باثبات داخلی و
و در
منطقهایبكوشند.
آسیبپذیری و ریسكهای اقتصاد چین (كه از
حبابهای دارایی ،بانكداری در سایه و بدهیهای
ارگانهای محلی نشئت میگیرد) نگرانیهایی را از
بحران نه فقط در آنجا ،بلكه در كشورهای آسیایی
همس��ایه این كش��ور بهوجود آورده اس��ت .برخی
حتی حاال فاجع��های بانكی یا مال��ی را برای چین
پیشبینی میكنند؛ دیگران پیشبینی كس��ادی
و رك��و ِد بلندمدت��ی را میكنند ،مش��اب ِه دهههای
تلفشده ژاپن.
این س��ناریوهای «سقوطِ س��خت» زیادی تند
رفتهاند .اما مسی ِر پیشرو پردستانداز و نامطمئن
اس��ت .هیچك��س نمیتوان��د مطمئن باش��د كه
تالشهای لی ككیانگ ،نخس��توزیر چین ،در راه
رسیدن به كاهش بدهیها (كاستن از نسبت اهرمی
ضریب اتکا) و اصالحات ساختاری موفق خواهند
یا
ِ
بود .عالوهبراین ،شوكهای خارجی ،اشتباهات در
سیاستگذاری و بیثباتی سیاسی میتوانند بهترین
طرحها را هم ناكام بگذارند.
درهرحال ،سابقه درخشان رش ِد چین نمیتواند
پایدار بماند .حتی اگر بتواند به «فرودی آرام» برسد،
پیش رو رش�� ِد س��االنه تولید به  5تا 6
در دهههای ِ
ی نظریه معیار
درصد كاهش خواهد یافت .پیشبین 
رش��د از «همگرایی» تولید ناخالص داخلی سرانه
میگوید :كشوری كه رشد سریعی را تجربه میكند
سرآخر با مش��كل حفظ نرخ باالی بسیج و تحرک
ِ
پیشرفت تكنولوژیك
نیروی كار ،انباشت سرمایه ،و
مواجه میشود.
در چی��ن ،ورودی نی��روی كار در نتیج��ه اُفت
ش��دن جمعیت كاهش یافته اس��ت.
زادوولد و پیر
ِ
خ سرمایهگذاری
نرخهای پایینت ِر بازده به كاهش نر 
خواهد انجامید .چین شاید بتواند برای ارتقاء رشد
بهرهوری روی اصالح سیاستهایش حساب كند؛

خالقیت نسبتاً ِ
ِ
ِ
تعقیب
اندك كنونی ،در
ظرفیت
اما ،با
ِ
تكنولوژیهای پیشروی نو به مشكل برخواهد خورد.
ِ
ریسك انتهای
اُفت ناگزی ر رش��د چین ،در كنار
توزیع احتمال ،رش�� ِد پایدار را در اقتصادهای آسیا
ِ
كه بیش از پیش ب ه یكدیگر وابسته شدهاند ،تهدید
داخلی آس��یا بیش از نیمی
میكند .امروز تجارت
ِ
كل گردش تجاری این قاره را ش��امل میش��ود.
از ِ
افزونبراین ،سرمایهگذاری مستقیم و جریانات مالی
بهنوبه خود به وابس��تگی بیشت ِر ای��ن اقتصادها به
یكدیگر میانجامد.
می��زان تج��ارتِ داخل��ی قاره آس��یا
افزای��ش
ِ
ِ
نش��اندهنده نقش مركزی چین در ش��بكههای
تولید شرق آسیا است .از سال  2001تا  ،2011سهم
چین از صادرات كره جنوبی دو برابر ش��ده است ،از
س��هم این كشور از
 12درصد به  24درصد؛ رش��د
ِ
ص��ادرات ژاپن حتی از این هم بیشتر بوده اس��ت،
و از  8درصد ب��ه  20درصد افزایش یافته .درنتیجه،
چین بهتنهایی در مقا ِم بزرگترین بازا ِر صادراتِ كره
جنوبی ایستاده است ،و در جایگاه دومین بازار جذب
ِ
ش��ریك
صادراتِ ژاپن .چین همچنین بزرگترین
تجاری تما ِم ده عضو اتحادیه كشورهای جنوبشرق
آسیا ( )ASEANاست.
اتحاد و همگرایی عمیق تجاری و مالی اقتصادهای
آس��یایی روزب��هروز آنه��ا را در برابر ش��وكهای
رش�� ِد چین آس��یبپذیرتر میكند ،و در این میان
صادركنن��دگان كااله��ای مصرفی و س��رمایهای
آس��یبپذیرتر هس��تند .مطالعهای از سوی بانك
توسعه آسیایی نشان میدهد كه شوكهای اقتصاد
چین تأثیرات ش��دیدتر و ماندگارت��ری روی تولی ِد
اقتصادهای آس��یایی دارند تا ش��وكهای اقتصاد
جهان ،بهطوری كه 1درصد افزایش در تولید ناخالص
داخلی چین ،تولید ناخالص داخلی اقتصاد نوظهور
شرق آسیا را حدود  0.6درصد افزایش داده است.
در ِ
بحث س��رمایهگذاری ،صن��دوق بینالمللی
پول پیشبینی میكند كه اختالل در رش�� ِد سریع
سرمایهگذاری چین تأثی ِر ویرانگری روی شركای
تجاریاش خواهد گذاشت .پیشبینی میشود اُفتی
یك درصدی در نرخ سرمایهگذاری چین به سقوطی
ح��دودا ً  0.9درصدی در نرخ رش�� ِد تولی ِد ناخالص
داخلی تایوان و  0.6درصد در كره جنوبی بیانجامد.
اگر چی��ن موفق ش��ود توازن��ی در اقتصاد خود
بهوجود آورد و در مس��ی ِر رش�� ِد مبتنی بر مصرف
پای بگذارد ،ش��ركای تجاریاش از این بازا ِر بزرگ
خردهفروشی سود بس��یار خواهند برد .اما تا زمانی

كه س��هم واردات چی��ن از مصرفِ نهای��ی در این
مستقیم
س��طح اندك باقی بماند ،س��طح عایدی
ِ
ِ
صادركنندگان كاالهای مصرفی اندك خواهد بود.
اقتصادهای آس��یا ،همزمان كه برای مواجهه با
ِ
اُ ِ
سرعت رشد اقتصاد چین آماده میشوند و در
فت
ِ
ریس��ك بیثباتی منطقهای
رساندن
پی بهحداقل
ِ
برمیآیند ،باید تقاضای داخلی را هم تقویت كنند و
از تكیه زیادهازحدشان بر صادرات به چین بكاهند.
توازن دو
بهعبارت دیگر ،برای رسیدن به رشد پایدار
ِ
ِ
چین
محركاصلیرشددرتما ِماقتصادهایوابستهبه ِ
آسیا ضروری است.
كش��ورهای آس��یا ،از جمله چین ،برای بهبو ِد
تقاضای داخلی باید منابعش��ان را از نو توزیع كنند
تحكیم
و س��اختا ِر اقتصادش��ان را دگرگون سازند.
ِ
تعمیق بازارهای
شبكههای تأمین اجتماعی ،بسط و
ِ
مالی ،و حمایت از كسبوكارهای كوچك و متوسط،
ِ
تقویتتقاضایداخلیموثرهستند.همچنین،
همدر
ِ
تقویت
آزادس��ازی بخش خدمات برای تش��ویق و
بهرهوری و ایجاد اشتغال ضروری خواهد بود .خالصه
اینكه ،اجرای اصالحات مالی و ساختاری میتواند از
آثا ِر ُكندی رش ِد اقتصاد چین بر این كشورها بكاهد.
اما جبهه دیگری از اصالحات هم ،با هدفِ بهبو ِد
همكاری منطقهای ،باید گش��وده ش��ود .حاال كه
وسیع تجاری
شوكهای اقتصادی ،بهمدد كانالهای
ِ
و مالی ،سریعتر از هر زمان دیگری انتشار مییابند،
تمام كشورهای آسیایی باید به دنبال حفظ و مراقبت
از محیطِ اقتصاد كالنی سالم و بیخطر باشند.
مهمت��ر از هرچیز اینكه ،یكپارچگ��ی و ائتالفِ
عمیقت ِر منطقهای همكاری نزدیكتر در نظارتهای
كالن اقتصاد و پایشهای مال��ی را ایجاب میكند،
طرح مولتیلترالیزاس��یون (تجارتِ
آنطور كه در ِ
چندجانبه) چیانگ مِی پیشبینی ش��ده اس��ت.
كشورهای آس��یایی باید بتوانند با همكاری كامل
یكدیگر بازنگری صادقانهای از هم بهدست دهند تا
احتمال وقوع ریسكها را كاهش داده و آسیبهای
ِ
ش ِرو را ردگیری كنند.
پی 
پتانس��یل
پتانس��یل بلندم��دتِ رش��د چین (و
ِ
ِ
مش��اب ِه باقی كش��ورهای آس��یای درحالتوسعه)
ساختن
ازپیشتعریفشده و مسلم نیست .بیشینه
ِ
آن نیازمن ِد این اس��ت كه نه تنها تكتك كش��ورها
منابع رشدش��ان را
به ضعفهایش��ان بپردازن��د و
ِ
توازنی دوباره بخشند ،بلكه باید سازمانها و نهادهای
ِ
مدیری��ت اتحاد و
منطقهایش��ان را هم كه ب��رای
یكپارچگی اقتصادی ضروری هستند تقویت كنند.

آينده پژوهي

دنیای آینده به چه ش��کل خواهد بود؟
کشورها و بلوکبندیهای مختلف جوامع
انسانی به دنبال پاسخ به این پرسش تاریخی
هستند که «در آینده چه جایگاهی خواهیم
داشت؟» هیچکس از آینده خود اطمینان
ندارد زی��را روند تغییرات با چنان ش��تابی
صورت میگیرد که گذشتههای پرافتخار را
به شدت از آیندههای ممکن جدا میکنند.
فاصله میان آیندهه��ای ممکن ،آیندههای
محتملوآیندههایمطلوبروزبهروزبیشتر
میش��ود و ناامنی در همراهی ب��ا آینده بر
اضطراب جهان��ی میافزاید.آلوی��ن تافلر،
اندیشمند آمریکایی ،از نخستین افرادی بود
که به سرعت تغییرات در کنار روند تغییرات
اشاره کرد .ناسازگاری ریتم طبیعی حیات
انس��ان با ریتم تحمیلی فناوری و افزایش
سرعت رفتارهای فردی و اجتماعی موجب
بی صبری ،پرخاشگری ،انزوا و استرسهای
روانی و جسمی شده است .زیگموند فروید
در تالشی شگفتانگیز به گوشههایی از تاثیرات مخرب
تغییرات ناگهانی بر ذهن و روان انسان پرداخت و نشان
داد که ریشههای بسیاری از هراسها و هیستریها در
این تغییرات ناخواسته و تحمیلی است که بر زندگی
انسان اجتماعی امروز تاثیر میگذارد .او در سفری که
در سال1909میالدی به آمریکا داشت ،دچار وحشتی
عجیب از زندگی خ��ارج از توازن ی��ک جامعه درهم
پیچیده و غرق در سرعت و تغییرات پیاپی گردید .ما در
این مقاله به برخی از این بحرانها ودالیل تالشهای
غرب در زمینه آیندهپژوهی اشاره خواهیم کرد.
تاریخچه آیندهپژوهی و آیندهشناسی

بخش اول

رئیس دانشگاه آزاد
اسالمی واحد علوم
و تحقیقات آیت اهلل
آملی

آیندهشناسی،
آیندهپژوهی،
آیندهنگاری و
آیندهاندیشی
واژههاییهستند
که بیشتر در
فرهنگعلمی
غرب مطرح
شدهاند .در فرهنگ
ما واژه دوراندیشی
واژهای قدیمی در
زبان فارسی است
که از آن میتوان
به ابعاد فردی
آیندهاندیشیو
آیندهشناسییاد
کرد

نگر
آینده

بررسی جداگانهای است تا بتوان برخی از موضوعات
مطرح ش��ده در علم و فرهنگ ایران��ی را که به طور
پراکنده با موضوع آیندهشناسی نگاشته شده است،
جمع آوری و مدون گردد .نمونههایی که در فرهنگ
اس�لامی اعم از قرآن کریم ،نهج البالغ��ه و احادیث
معتبر وجود دارند ،نشان میدهند که حداقل از زمان
ظهور اس�لام به بعد موارد متعددی در مورد آینده و
توجه به آن و به اصطالح عاقبتاندیش��ی در امور در
فرهنگ اس�لامی وجود دارد که بح��ث با محوریت
خاص این موضوع نیاز به تحقی��ق جداگانه دارد .در
عین حال نوشته ها ،ضربالمثلها و حکایات فراوانی
در فرهنگ شرقی و از جمله فرهنگ ایرانی وجود دارد
که لزوم مطالعه گذشته و پند آموزی از آن و تجربههای
اندوخته شده وجود دارد که به انسان توصیه میشود
تا برای آینده خود از آن تجربیات استفاده کند .با این
مقدمات در این نوشته الجرم به موضوع آیندهشناسی
در غرب میپردازیم.
در عب��ارت  ،FuturesStudiesعب��ارت آینده
نیز به شکل جمع آمده است که خود بیانگر بخشی
از این نظریه است که به آیندههای مختلف نظر دارد
و تنها یک آینده معین مدنظر این علم نیست .شاید
اولین تالشها در زمینه ایج��اد زمینههای آینده را
بتوان به طور مکتوب در کت��اب جمهوری افالطون
جستجو کرد .وی در بخشی از این کتاب تالش کرد تا
چارچوبهایی را برای حاکمان تدوین کند به نحوی
که هم بهترینها به حاکمیت دست یابند و سایرین از

فاضل الریجانی
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آیندهشناس��ی ،آیندهپژوه��ی ،آیندهن��گاری و
آیندهاندیشی واژههایی هستند که بیشتر در فرهنگ
علمیغربمطرحشدهاندوبههمیندلیلمعادلهای
مختلفی ب��رای موضوعی هس��تند که ب��ا عناوین
 FuturesStudiesو FuturesResearch
در ای��ن فرهنگ تعریف ش��دهاند .نگارن��ده هنوز به
عناوین جاافتادهای در فرهنگ شرق برنخورده است
که معادل قابل قبولی برای این عبارات باش��د .با این
حال در فرهنگ ما واژه دوراندیش��ی واژهای قدیمی
در زبان فارسی است که از آن میتوان به ابعاد فردی
آیندهاندیشی و آیندهشناسی یاد کرد .اما از طرفی چون
آیندهشناس��ی علم تقریبا جوانی در غرب محسوب
میشود و س��ابقه مدونی کمتر از یک قرن دارد ،لذا
جس��تجوی این موضوع در فرهنگ ش��رق نیازمند

آیندهشناسی
و روندهای آینده

دسترسی به آن محروم شوند .نمونههای
دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که
شاید مهمترین آنها کتاب «شهریار» اثر
ماکیاولی است که در آن به توصیههایی
منطقی برای حاکمان اشاره شده است.
در کنار این جریان که افراد را نشانه گرفته
بودند و آنها را ب��رای آینده و حکمرانی
عاقالنهتر مهیا میکردند ،جریان دیگری
از تفکر در غرب وجود داشت که به تدوین
چارچوبهایی برای یک جامعه آرمانی
میپرداخت .کسانی چون سن سیمون،
کامپانال ،تامس مور ،ش��ارل فوریه و در
قرن نوزدهم راب��رت آون اصولی را برای
جامعه اتوپیایی فراهم کردند و آون برای
اولین بار با هزینه شخصی خودش یکی
از این جوامع را در کارولینای ش��مالی
واقع در ایاالتمتح��ده پیریزی کرد .با
اینکه امروزه طرفداران این نوع جوامع
را به عنوان سوسیالیس��تهای تخیلی
مینامن��د ولی تالش آنه��ا برای ایج��اد یک جامعه
انسانیتر قابل س��تایش اس��ت .در فرانسه که مهد
انقالبهای ضد پادش��اهی بود ،روشنفکران بزرگی
چون ولتر ،مونتسکیو و روسو ظهور کردند که به جهان
آینده میاندیشیدند و تالش کردند مشکالت جوامع
فعلی را بررسی کنند و ریش��ههای فاسد شدن روح
بشررا بشناسند و راهکارهایی برای پرهیز از زندگی
همراه با درنده خویی و به دور از احساس خوشبختی
پیشنهاد نمایند .با داغتر شدن آتش انقالبهای پیاپی
صنعتی و جایگزین شدن جوامع س��رمایهداری در
مقابل جوامع پیشین که بر مبنای استثمار بردگان و
اولویت دادن به زمین و مالکیتها ملکی استوار بودند،
تناقضهای جدیدی در درون جوامع تازه به وجود آمد
که موجبات ظهور اندیش��ههای انقالبی جدیدی در
زمینه مبارزه با سرمایهداری گردید .مارکس و انگلس
بانوشتنکتاب«مانیفست»خودعمالسعیکردنددر
یکپیشبینیغافلگیرکننده،بهجوامعمذکورگوشزد
کنند که دوران حاکمیت س��رمایه به زودی به پایان
خواهد رسید و نوبت جوامع متکی بر کار و کارگر در
سراسرجهانخواهدشد.اینپیشبینیبرخالفآنچه
که مارکس و انگلس عنوان کرده بودند ،نه در آلمان
و انگلس��تان ،بلکه در روسیه به نتیجه رسید و اولین
انقالب کمونیستی جهان در این کشور رقم خورد و
تقریبا 70سال دوام آورد .جنگهای جهانی اول و دوم
در کنار نابودی بسیاری از امیدها و ویرانی بسیاری از
کشورها و کشته ش��دن میلیونها انسان ،غوغایی از
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اندیشههای مربوط به آیندهشناسی را به همراه آورد.
عنصر غافلگی��ری در این دوجن��گ ،چنان ضربهای
بر پیکره جوامع درگی��ر در این جنگها وارد کرد که
ضرورت شناسایی روندهای آینده به عنوان یک نیاز
واقعی در این جوامع مطرح گردید .با اینکه زمینههای
سیاس��ی و اقتصادی این جنگها از سالهای دورتر
فراهم شده بود ولی قدرتهای بزرگ آن دورهها یعنی
آلمان و اتریش ،انگلستان ،فرانسه ،عثمانی و تا حدودی
ایتالیا و اسپانیا هنوز نتوانسته بودند بر سر دامنه نفوذ
قدرت خود و تعیین اقلیمهای ژئوپولتیک با یکدیگر
به توافق برسند و به همین دلیل بهانههایی مانند ترور
شاهزاده فردیناند ولیعهد اتریش توسط یک افراطی
صربستانی در جنگ جهانی اول و یا حمله ساختگی
سربازان آلمانی به یک ایستگاه رادیویی خودی واقع
در مرز آن کشور با لهس��تان به نام گالویتزو انتساب
این حمله به سربازان لهستانی ،در جنگ جهانی دوم،
زمینههای الزم را برای به آتش کشیدن اروپا و به تبع
آنبخشقابلمالحظهایازسیارهخاکیفراهمکردند.
اساسا یکی از دالیل رشد سریع آیندهشناسی در غرب
نیز وجود همین ضرورت بود .با اینکه آدولف هیتلر در
کتاب «نبرد من» تقریبا همه آنچه را که انجام خواهد
داد نوشته بود ولی به گفته ویلیام شایرر نویسنده تاریخ
جنگ جهانی دوم با عنوان «ظهور و س��قوط رایش
سوم» گویی همه جهان و رهبران اروپایی درگیر در
جنگ ،نسبت به خواندن این کتاب اهمال کرده بودند.
تمام موضوعات مربوط به کشورگش��اییها ،تسخیر
لهستان ،حمله به روسیه و کشتار یهودیان و موضوع
اصالح نژادی در آلمان ،در این کتاب آمده بود و هیتلر
مطابق همان برنامه ازپیشاعالمشده خود عمل کرد.
این اهمال تاریخی برای بسیاری از رهبران جهان درس
عبرتی شد تا تالش کنند همیشه یک قدم نسبت به
رقبای خود جلوتر باشند.کاهش اثرات غافلگیری در
وقایع پیشرو ،از جمله مهمترین عوامل پدید آمدن
علم آیندهشناسی بوده است .با این حال این علم خیلی
زود توانست خود را از دایره تنگ و بدنام جنگها خارج
کند و به علمی تمام عیار و مشتمل بر اهداف انسانی
تبدیل شود .اگر صفحات تاریخ را با شتاب بیشتری
ورق بزنیم باید به اواخر قرن بیستم بازگردیم که در آن
زمان فروپاشی اتحاد جماهیرشورویسوسیالیستی
موجی از ناامیدیها و همچنین امیدهای تازه را فراهم
نمود .کس��انی که س��الهای طوالنی به اغراقهای
کمونیستی مبنی بر فتح جهان و حکومت پرولتاریا
دلبس��ته بودند و جنگهای آزادیبخش زیادی را در
سراسر جهان ش��اهد بودند ،به یکباره با سقوط قبله
آمال خود یعنی شوروی و درز کردن اطالعات محرمانه
این کشور و سایر کشورهای بلوک شرق روبهرو شدند
و متوجه ش��دند که قطب کمونیس��تی جهان عمال
مجموعهای از کش��ورهای فقیر را پوش��ش میداده
است که اقتصاد درهم ریخته ،متمرکز و دولتی آنها
با رشد نظامیگری و فرایندهای جاسوسی و حمایت
از نهضتهای انقالبی مشابه خود ،روز بهروز اوضاعی
وخیمت��ر و فاجعهبار مییافت .طرف��داران این نظام

جزو ناامید شدههای این فرایند بودند .از سوی دیگر
کشورهای غربی و طرفداران لیبرال دموکراسی از این
فرایندها احساس شادمانی میکردند و این احساس
تا جایی ادامه یافت که اندیشمندانی چون فوکویاما
پیروزی لیبرال دموکراسی را به عنوان پایان تکاپوهای
جستجوی ایدئولوژی در انسان تلقی کردند .هرچند
که فوکویاما بعدها در کتاب دیگری با عنوان «آینده
پساانسانی ما» از آینده نامعلومی که تکنولوژی غرب
و آزمایشات خطرناک دستکاری در ژنهای انسانی به
دنبال خواهد آورد ،ش��دیدا انتقاد کرد .از سوی دیگر
س��اموئل هانتیگتون دیگر متفکر غربی عنوان کرد
که جنگ هنوز تمام نشده و شاید هرگز تمام نشود.
بلکه ایجاد بلوکهای جدید قدرت در جهان سیاست
موجب وقوع درگیریهای جدیدی در آینده خواهد
شد .البته پیشبینی هانتینگتون به وقوع نپیوست،
هرچند که شواهدی از درگیریهای اقتصادی میان
ژاپن ،کره جنوبی و چی��ن با آمریکا و اتحادیه اروپا به
چشم خوردند .این درگیریها از آزاد شدن هنگکنگ
ازقیدانگلستانوبازگشتآنبهچینگرفتهتاحمایت
غرب از تایوان و نهضت داالییالما در مقابل حکومت
چین ،بحران اقتص��ادی ژاپن و کره جنوبی طی دهه
گذشته و مش��کالت اقتصادی این دو کشور پس از
بحران مالی مذک��ور ادامه دارد .با ای��ن حال نظریه
هانتینگتون موضوع پیچیده و تازهای نبود و این شیوه
تحلیل از زمان نیوتون و گالیله و کپلر در فیزیک اجرام
سماوی و بعدها علوم مکانیک و الکترو مغناطیس به
دقت تبیین ش��ده بودند .موضوع این است که وقتی
تعدادی از جرمها یا میدانها(گرانشی ،مغناطیسی
یا الکتریک��ی) در کنار هم ق��رار میگیرند ،به نوعی
تعادل دست مییابند که شرط پایداری آنها در حفظ
فاصلهای ایمن از یکدیگر با دقت کافی قابل محاسبه
است .اندازه و بزرگی این جرمها یا میدانهاتعیین کننده
میزان دوری یا نزدیکی سایر میدانهای اطراف خواهد
بود .به محض حذف یک یا چندتا از این میدانها ،الزم
است تعادل جدیدی شکل گیرد تا میدانهای باقی
مانده را درکنار یکدیگر نگ��ه دارد .این تعادل جدید
از طریق جابهجایی ،نوسان و یا برخوردهای ضربهای
میدانه��ای باقیمانده ایجاد میش��ود و بعد دوباره
آرایش جدید با فواصل و شرایط جدید شکل خواهد
گرفت .همه آنچه که هانتینگتون میخواست بیان
کند ،از دیدگاه فیزیک این بود .چیزی که نمونه آن را در
منظومه شمسی خودمان نیز شاهدیم .ولی استفاده از
دیدگاههایریاضیوفیزیکیدرتحلیلمسایلمربوط
به جوامع انسانی کاری بسیار با ارزش است که منجر
به شبیه سازی و مدلسازیهای بسیار درخشان در
این زمینه شده است.
موضوع آیندهشناس��ی با چنان سرعتی در غرب
دامنگیر ش��د که به تولید داستانها و فیلمهای علمی
تخیلی نیز سرعت چشمگیری بخشید .نویسندگان و
کارگردانان سرشناسی در غرب به این حرفه روی آورده
و سرآمد شدند .کسانی چون ایزاک آسیموف ،آرتور
سی کالرک ،استیون اسپیلبرگ ،استنلی کوبریک و

بسیاری دیگر که جهان آینده را با تخیلی مثال زدنی
توصیف کردند .با این حال در کنار این روند روبهرشد
و جذاب در عرصه هنر و امور شبهعلمی ،فرایندهای
جدی و مس��تحکمی در عرصههای علمی در جریان
بودهاند که علم آیندهشناس��ی را ب��ه عنوان یک علم
تمام عیار مطرح کردهاند .یکی از این فرایندها را باید
به تالش ژاپن برای پیشبینی تکنولوژیهای آینده
برشمرد .موسسه پیشبینی تکنولوژی آینده در یک
روند مداوم و دامنهدار ،اندیش��مندان و صاحبنظران
کش��ور خود را در مراحل مختلف مورد پرسش قرار
میدهد و از آنه��ا میخواه��د تکنولوژیهایی را که
ژاپن باید خلق ی��ا بر روی آنها س��رمایهگذاری کند،
برشمرند .این اقدام براس��اس روش معروف دلفی در
مراحل مختلف پاالیش میشود و درنهایت به شکل
گزارشهایی مدون منتشر میگردد .وقتی روندی به
شکل دورهای در کشور توسعه یافتهای مانند ژاپن انجام
میشود ،نشانه سودمندی به کارگیری آن در اهداف
بلندمدت و میانمدت آن کش��ور است .اندیشههای
کسانیکهمستقیمادرزمینهتوسعهتکنولوژیفعالیت
میکنند ،در این نوع نظرسنجیها میتوانند اندیشهها
و حتی تخیالت سودمندی را مطرح کنند که موجب
جهتگیری بهینه علم و تکنولوژی در آینده شود.
مطالعات��ی از این نوع منحصر به ژاپن نیس��ت و
دولت آمریکا نیز به روشهایی متفاوت و در زمانهای
مختلف نس��بت به جمعآوری اطالعات��ی در زمینه
روندههای علمی گذشته و دورنماهای آینده پرداخته
است .شاید اولین شوک علمی که پس از جنگ جهانی
دوم به دولت آمریکا وارد شد ،انجام اولین انفجار اتمی
شوروی تنها چهار سال پس از پایان جنگ و در سال
 1949بود .پس از آن نیز ش��وک دومی از راه رسید و
آن پرواز یوری گاگارین توسط سفینه وستوک 1-به
دور زمین و در س��ال  1961بود .ضربه حاصل از این
اقدامات برای آمریکا که به تازگ��ی به عنوان یکی از
پیروزمندان جنگ در شادمانی به سرمی برد ،بسیار
س��نگین بود و موجب دس��تور و پیگی��ری چندین
رئیسجمهور آمریکا برای بررس��ی علل پیش��رفت
تکنولوژی روسه��ا و عقبماندگی احتمالی آمریکا
گردید .حداقل دو گزارش رسمی در این زمینهها وجود
دارند که دسترسی به محتوای کامل آنها امکانپذیر
نشد ولی نتایج آنها به دو موضوع اصلی اشاره دارند:
-1اصالح سیستم آموزش و پرورش
-2تاثیرگذاری بی بدیل ریاضیات در توس��عه علم و
فناوری
نتایج این تحقیقات به س��رعت در اصالح مسیر
علمی و تکنولوژیک آمریکا به کار گرفته شدند و این
روند ،یعنی اصالح مرتب مسیر توسعه ،همچنان به
عنوان یک شاخصه مهم در علم و تکنولوژی آمریکا
ادامه دارد.
اکنون آیندهشناسی دیگر به عنوان یک روند ضروری
برای تمام جوامع مطرح شده است .سازمانهای بزرگ
و جهانی مانند سازمانملل و برخی سازمانهای وابسته
به آن مانن��د یونس��کو WTO، WHO ،و غیره در

تالش هستند تا برنامههای خود را برای جهانی عاری
از جنگ ،گرسنگی و بیماری تنظیم کنند و به همین
دلیل مطالعات آیندهشناس��انه فراوانی را در سراس��ر
جهان سازمان میدهند .همچنین تدوین برنامههای
 5ساله25 ،ساله و  50س��اله در بسیاری از کشورهای
جهان معمول شده اس��ت و این برنامهها در دورههای
زمانی معینی مورد بازنگری قرار میگیرند تا بر اساس
نتایج و عملکرد برنامهه��ا و همچنین یافتههای نوین
آیندهشناسی ،نسبت به روزآمد کردن آنها اقدام میشود.
روشهای مطالعه آینده

موضوع
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چشمگیری
بخشید.
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آیندهشناسی مانند هر علم دیگری دارای روشهای
خاصی برای تحقیق و بررس��ی اس��ت .برخی از این
روش��ها جنبه عمومی دارند و توسط علوم دیگر نیز
مورد استفاده قرار میگیرند و برخی دیگر خاص این
علم هستند و یا اولبار توسط محققین این علم ابداع
شدهاند .ما در زیر به چند روش این علم به طور مختصر
اشاره میکنیم:
-1دیدهبانیآینده:دیدهبانیبهمعنیواقعییعنینظر
کردن از منطقهای باالتر از میدان جنگ به حرکات و
رفتارهای نیروی مقابل .یعنی زیر نظر گرفتن و هشیار
ب��ودن در مورد تح��رکات حریف .آیندهشناس��ی از
دیدگاهی مانند همین کار است .یعنی مراقبت دایم
تغییراتی که در پیش است و یا روندهایی که ممکن
اس��ت اتفاق بیفتند .این کار خود یک علم تمام عیار
است و با نگاه کردن به گوی بلورین اساسا فرق دارد .در
این شیوه معموال تغییرات آینده شناسایی میشوند
و باید به کمک روشهای دیگر این حدس��یات مورد
مداقه قرار گیرند.
 -2روش دلفی :در واقع روش دلفی نوعی استفاده از
بازخوردهای سیستم برای اصالح مسیر رشد و تحلیل
سیستم محسوب میشود .به این معنی که سیستمها
به شیوهای مهندسی ساخته شده و تکامل مییابند.
این روش کامال منطبق بر روش تکامل در طبیعت و
فرایندهای زیستی است .یعنی ابتدا چیزی ساخته
میشود و به تدریج کامل میگردد .برخالف روشهای
اصلموضوعی کهابتداچنداصلمستقلازیکدیگربنا
میشوند و سپس سایر نتایج درقالب قضایا از آن اصول
استخراج شده و نظریه را کامل میکنند.
 -3شناسایی روندها :یکی از پرجاذبهترین تحقیقات
در آیندهشناسی ،جستجوی روندها ست .تقریبا هر
سیستمی اعم از دولتها و شرکتها گرفته تا گروهها
علمی خاص و فناوریهای مختلف در تالش هستند
چالشهای آینده مقابل خود را شناسایی کنند تا با
اتکا به این دانش ،برنامهریزی انجام دهند و در مقابل
اتفاقاتی که رخ میدهد ،غافلگیر نش��وند .به همین
دلیل با کمی جستجو تحت کلید واژه «روندها» در
فارسی و « »Trendsدر انگلیسی میتوان به هزاران
سایت و مقاله دست یافت که در آنها روندهای بسیاری
پیشبینی و پیشنهاد شدهاند.
 -4تجزیه و تحلیل پیشرانها .پیشرانها در واقع
نیروهای عمدهای هستند که مس��یرها و روندهای

آینده را شکل میدهند .بنابراین شناسایی این نیروها
بسیار اهمیت دارد .برای شناسایی پیشرانهایی که
روندهای آتی را شکل میدهند ،از این روش بهرهگیری
میش��ود .بهاینترتیب پیشرانها نیروهایی واقعی
هستند که میتوانند اثر یکدیگر را تقویت یا تضعیف
کنند .میتوانند اثرات برداری روی هم داشته باشند و
برایند آنها به عنوان یک نوع پیشران جدید از درون
نیروهای دیگر سر برآورد .مثال در یک مطالعه ساده
اقتصادی باید به نیروهای عمل کنن��ده و اثرگذار بر
آن توجه ک��رد .این نیروها را میت��وان در قالبهای
کلی س��رمایه ،نیروی کار ،کشش بازار ،فشار تقاضا و
غیره طبقه بندی کرد .پس از آن باید مالحظه کرد که
کدامیکاز این نیروها مستقل هستند و کدامیک غیر
مستقل .پس از آن تاثیر عوامل بیرونی در این نیروها
مطرح میشود که خود موجب پدید آمدن نیروهای
جدید و گاه ناش��ناختهای میگردد .پس از آن نحوه
اصالح مسیر سیستم از طریق تاثیرگذاری بازخوردها
مطرح میشود و این روندها مجددا در مسیر اصالح
میشوند .لذا آینده سیستم ماحصل تعامل همه این
نیروها خواهد بود و بهاینترتیب روندهای متعددی
در مسیر رشد سیستم اقتصادی مطرح خواهند شد.
-5سناریوپردازییاسناریونویسی .آیندهها از دیدگاه
آیندهشناس��ی به س��ه گروه کلی آیندههای ممکن،
آیندههای محتمل و آیندههای مطلوب تقسیمبندی
میشوند .بهاینترتیب که آیندههای ممکن مجموعه
بزرگتری است که همه اتفاقات آینده در آن جمعآوری
میشوند.آیندههایمحتملدردرونآیندههایممکن
و به عنوان زیر مجموعهای از آن هستند که برحسب
احتمال وقوع طبقهبندی شدهاند .باالخره آیندههای
مطلوب بستگی به موضوع مطلوبیت برای هر سازمان یا
سیستمخاصبهعنوانبخشکوچکتریازآیندههای
محتمل و به عن��وان زیر مجموع��های از آن انتخاب
میش��وند .آینده مطلوب برای یک س��ازمان با آینده
مطلوب برای یک سازمان دیگر همسان نیست هرچند
کهممکناستنقاطاشتراکیدرآنهاوجودداشتهباشد.
این نقاط اشتراک میتوانند مبنای گفتوگوهای آینده
و ایجاد پیوندها و تفاهمهای آیند شود .نقاط مشترکی
که در آنها تضاد منافع وجود دارد نیز به عنوان خطوط
گسل میان دو سازمان یا دو نظام مطرح خواهند شد
که باید برای عبور از این تضادها برای آنها برنامهریزی
صورت گیرد .به این ترتیب باید سناریوهای مختلفی در
دست باشد که هرکدام از جنبهای به منافع مشارک و
متضادمیانسیستمهاپرداختهباشندوآیندهایخاص
خود را ترسیم کنند .لذا سناریوها تصاویری از آیندههای
محتملهستند.
 -6چشماندازس�ازی .چش��م اندازها دارای اهداف
کلی یک سیستم هستند و معموال جنبه یک سند را
دارند .چشماندازها پیکانهای بزرگی هستند که در
همه مسیرها به مسیر اصلی اشاره میکنند .موجب
میشوند که در جریان چالشها ،مسیر اصلی را گم
نکنیم .مثال سند چشمانداز جمهوری اسالمی ایران
یک از این نوع پیکانها است که برنامه کلی نظام را تا

سال  1404معین کرده است .هر برنامه دیگری که در
کشور نوشته میشود و به آینده نظر دارد باید این سند
و اهداف آن را مدتظر قرار دارد .بر اساس این سند ملی
ایران در سال « 1404کشوری است توسعه یافته با
جایگاه اول اقتصادی ،علمی و فناوری در سطح منطقه
و با هویت اس�لامی و انقالبی ،الهام بخش در جهان
اسالم و با تعامل سازنده و موثر در روابط بینالملل».
سناریو نویسی ماحصل جمع آوری دانشها و تجارب
متعدد اس��ت و یکی از روشهای پیچی��ده در علم
آیندهنگری است.
 -7پسنگری .پسنگ��ری با تص��ور آینده مطلوب
شروع میشود و سپس با تعیین قدمهای الزم برای
افزایش شانس رسیدن به آن آینده ادامه مییابد .این
شیوه نوعی مهندسی معکوس است .یعنی آیندههای
مطلوب برای یک سازمان ،یک سیستم و یا یک ملت
ترسیم میشوند و سپس از آینده به عقب برمیگردند
و قدم به قدم را ثبت میکنند تا به زمان حال برسند.
-8مدلسازی .مدلسازی خود هم یک علم است و
هم یک نوع هنر .ساختن مدلها دارای تکنیکهای
بس��یارپیچدهای اس��ت که از مدله��ای فیزیکی تا
مدلهای ذهنی را پوشش میدهند .مدلهای ریاضی
یکی از مهمترین و دشوارترین نوع مدلها محسوب
میشوند که ساختن آنها نیازمند شناسایی دقیق تمام
نیروها و عوامل تاثیرگذار بر کارکرد مدل است .یافتن
این عوامل و میزان تعامل میان آنها خود نیازمند دانش
و تجربه فراوان است .معموال بعد از مدلسازی ،باید
شبیهسازی صورت گیرد تا کارکردهای درنظر گرفته
شده در مدلهای طراحی در عمل و معموال در فضایی
مجازی مورد آزمون قرار گیرند.
-9شبیهسازی .این روش نیز در آیندهپژوهی نیازمند
تخصص کافی است .اطالعات استخراج شده از مدلها
در این فرایند به شکل سناریوهایی که طراحی شدهاند
در شبیهسازیها مورد اس��تفاده قرار میگیرند .هر
سناریو به شکل جداگانه شبیهسازی طراحی میشود.
در هر برنامه شبیهسازی اندازه و میزان نفوذ متغیرها و
عوامل تاثیرگذار قابل تغییرند و شبیهسازی میتواند
با تاثیر فردی هر یک از این عوامل در کل س��ناریوی
نوشتهشده آشنا شود و بعد به تدریج عوامل تاثیرگذار
را افزایش دهد .تاثیر دو به دو ،س��ه به سه و باالخره
همه عناصر در هر س��ناریو قابل بررسی است و عمال
نوعی طراحی آینده و مشاهده صوری آینده با عوامل
کنترل شده و قابل تغییر است .این روش بهخصوص
برای شناسایی عوامل آشوبناککننده سیستم بسیار
موثرند .عوامل آش��وبناککننده آن دسته از عوامل
محسوب میش��ود که تغییرات کوچک آنها موجب
تاثیر بزرگ در عملکرد سیستم میشود.
 -10ترکیب روشه�ای مختل�ف آیندهپژوهی .این
روش عم�لا در همه فراینده��ای آیندهپژوهی به کار
میرود .زیرا دلیل ندارد ک��ه آیندهپژوه خود را به یک
روش محدود کند .آینده مانند دژی تس��خیر ناپذیر
است که باید همه راههای نفوذ با ان را جستجو کرد و
هیچ منفذی را برای رسوخ به آن نباید از نظر دور داشت.
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تجربه كارآفرين

محمد گرامي پدر برادران گرامي چهار سال قبل درگذشت و اداره تجارتخانه خود را به فرزندان واگذاشت

اولویت مسئولیت بر سود
اخالق کسبوکار به روایت سید محمدرضا گرامی
ایمان رادی

همه چي�ز با تجارت چاي از دههها قبل ش�روع ش�د،تجارتي كه
ثمرهاش پنج دهه قبل با تاسيس شركت «گلستان» نمايان شد .حاجی
گلس�تان چای را از هند به ایران واردکرد و امروز كمتر ميتوان يك 
ايراني را يافت كه با محصوالت شرکت گلستان آشنايي نداشته باشد.
اما جالب خواهد بود اگر بدانیم که گلستان پیوند نزدیکی با نمایندگی
کمیازپیشینهخانوادگیخودتانبگویید.
چگونه ش�د که به کار تج�ارت و صنعت روی
آوردید؟
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آبان92
مهرو وآبان
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بيستوودوم
ت
شماره بيس 
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در یک خانواده سنتی در اس��تان یزد و در محله
دریاننو متولد ش��دم .در آن زمان پدرم کار صادرات
چای را داش��ت و یک ش��رکت مرغداری ه��م به نام
سیمرغ تاسیس کرده بود که با یک شرکت آمریکایی
هم��کاری میکرد .پ��درم عالقه زیادی داش��ت که
فرزندانش تحصیالت عالیه داش��ته باشند وعقیده
داش��ت اگر ش��رایط خوب تحصیل در ایران نبود به
خارج بروند .در نتیجه همه ما برای تحصیل به آمریکا
رفتیم .من تا سن  16سالگی در ایران بودم و بعد از آن
به خارج از کشور رفتم .درآنجا صبح و بعدازظهر کار
میکردم و شبها در یک رس��توران مشغول بودم .در
رشته کامپیوتر مشغول به تحصیل شدم .بعد از انقالب
درس را ره��ا کردم وبه ایران آمدم و مجدا ً در رش��ته

ماشینهای هیوندا و کیا در ایران دارد .برادران گرامی به عنوان وارثان
شرکت گلستان هم صادرکننده هس�تند و هم واردکننده .موقعیت
امروزی آنها اما به راحتی هم به دس�ت نیامده اس�ت .در گفتوگویی
صمیمانه و بیتکلف با سید محمدرضا گرامی او از  فراز و فرود شرکت
گلستان تا چگونگی روی آوری به واردات خودرو سخن ميگويد.

مدیریت بازرگانی به تحصیل پرداختم .من بیش��تر
دنبال کار تجارت و تلفیق کار با سیس��تم مکانیزه با
کامپیوتر بودم و از آرزوهایی که داش��تم این بود که
کاری را در ایران به صورت کامپیوتری و تلفیق شده با
تکنیک روز در آورم که این خودش گرایشی را در من
ایجاد کرده بود که به دنبال رشته دوم یعنی کامپیوتر
بروم .وقتی به ایران آمدم تازه نفس بودم بنابراین پنج
ماه سعی کردم با مشکالتی که وجود داشت آشنا شوم
و به حل آنها بپردازم ولی مشکالت به حدی پیچیده

بود که اگر میخواستم به عمق مسائل پی ببرم یک
سال به طول میانجامید این بود که با برادر و پدرم به
توافق رسیدم که خودش��ان راهحل مشکالت را پیدا
کنند و من فعالیت جدیدی را آغاز کنم.
بود؟

ای�ن فعالیت جدید ش�ما در چه حوزهای

آن زمان ش��رکت گلس��تان به خاطر محدودیت
واردات ،فعالیتش متوقف شده بود و نمیتوانست کار
بستهبندی چای را انجام دهد و یک شرکت دیگری هم
بود که ما از نظر اجرایی زیاد در آن دخیل نبودیم ،ولی
از نظر مالی به آنها متعهد بودیم .شرکت ایران سرعت
نزدیک به  500کامیون حملونقل داش��ت که مواد
اولیه را از بنادر به کارخانهها میبردند .مشکل آنها این
بود که به خاطر شلوغی فضای سیاسی و جو انقالب،
راننده کامیونها کار را تعطیل کرده بودند و کس��ی
نبود که به شرکت نظم بدهد بنابراین من متوجه شدم

حل مشکل از عهده من خارج است ونمیتوانم بر این
مشکل فائق آیم پس به دنبال یک کار جدید و نو رفتم.
تصمیم گرفتید ک�ه وارد عرصه تجارت و
واردات شوید؟

کار تجارت و بازرگانی را در س��طح واردات شروع
کردم ولی متوجه ش��دم که واردات هم قرار نیس��ت
در دست بخش خصوصی قرار بگیرد و دولت تصمیم
گرفته که بخش واردات را نیز در اختیار خود بگیرد،
آن را نیز فورا َ رها کردم و به دنبال کار تولیدی رفتم.
آن زمان به دلیل محدودیتهایی که در صادرات چای
وجود داش��ت و نیازی که به چای تیبک احس��اس
میشد ،به دنبال کار چای رفتم.

پس تصمیم گرفتید چای تیبگ یا همان
چای کیس�های تولید کنید؟ بازار این محصول
آن زمان وجود داشت؟

یکی از ماش��ینآالت فرس��ودهای که در شرکت
چای گلستان باقی مانده بود و هیچ استفادهای از آن
نمیشد ،تعمیر کردیم و دس��تگاه را به راه انداختیم.
مقداری هم مواد اولیه در انبار بود که بستهبندی کرده
و به بازار عرضه کردیم و بالفاصله تقاضای زیادی برای
تولید عمده به ما شد.از جمله مصرف کنندههای عمده
این چای را ،ارگانهای هواپیمایی کش��وری و ارتشی
تش��کیل میدادند که برای مصرف روزانه در جبهه
استفاده میکردند .ما ظرف س��ه ماه متوجه شدیم
که جوابگ��وی تقاضای بازار نخواهی��م بود و تصمیم
گرفتیم دستگاه دیگری را وارد کنیم ولی باتوجه به
محدودیتهایی که وزارت صنایع از نظر ارزی داشت
و ارز را به کاالهای ضروری تخصیص میدادند ،ارز را
برای ورود این دستگاه اختصاص ندادند و گفتند که
چای کیسه ای جزء کاالهای لوکس است .ولی من با
این اعتقاد موافق نب��ودم و بنابراین تصمیم گرفتم از
روی این دستگاه کپی کنیم.
درواقع تصمیم گرفتید از روی دس�تگاه

که از نظر مواد اولیه تامین شدیم و پسته حجم باالیی
از صادرت را به خودش اختص��اص داد و ما مازاد ارز
داشتیم.در اواخر سال  ،67صادرات پسته به صورتی
بود که دیگر نمیتوانستیم پسته را به راحتی از مالک
آن خریداری کنیم .بنابراین تصمیم گرفتیم کاالهای
مورد نیاز پسته کاران را وارد کنیم.

فروش این تعداد ماشین در خارج از کشور کار سادهای
نبود .هر چه ملک و زمین داشتیم فروختیم تا پول مردم
را بدهیم .اواخر سال 78توانستیم آخرین ماشینها را به
صورت اوراقی بفروشیم و برادر کوچکم که سهم بسیاری
در فروش این ماشینها داشت متاسفانه در اثر فشار این
کار در خارج از کشور بیمار شد و در گذشت.

از جمله اقالمی که پستهکار نیاز داشت وانتبار
بود .به همین دلیل ما در ازای صادرات پسته ،وانتبار
وارد میکردیم .تا اینکه واردت خودرو از س��ال 70
مقررات خاص خودش را پیدا کرد و آزاد شد .بنابراین
ما عالوه بر واردات وانت ،ش��روع به واردات سواری
هم کردیم.

اين روزها در هركاري ايجاد ن��وآوري و خالقيت
الزامي است چراكه اگر خالقيت وجود نداشته باشد،
درنهايت رشد و توسعه با محدوديت مواجه خواهدشد.
اگر معتقديم كه هركااليي را كه مشتري ميخواهد
در اختيارش قرار دهيم ،بايد نياز مصرفكنندگان را
كامال بشناسيم .براي مثال تا چندسال پيش فرهنگ
مصرف چاي در ايران ،فرهنگ فلهاي بود اما نس��ل
جديد به دنبال انتخاب س��ادهتري است ،آنقدر وقت
و حوصله براي اين كار ندارد .پس چاي كيس��هاي را
ترجيح ميدهد.

پستهکاران چه اقالمی نیاز داشتند که باید

از خارج کشور تامین میشد؟

پس ورود شما به حیطه واردات خودرو از
واردات وانتبار آغاز شد؟

ما نه تنها برای پستهکار بلکه برای مردم عادی هم
خودرو وارد میکردیم.فعالیت ما در خودرو باعث شد
نمایندگی میتسوبیشی و هیوندا را بگیریم .از آن پس
ما به مردم ماشین میدادیم و مردم یک پیش پرداخت
به ما میدادند که به واسطه آن پسته میخریدیم و با
صادرات آن پولش را به کارخانه میتسوبیشی و هیوندا
میدادیم .کار ما یک جریان چرخشی داشت تا جایی
که حدود 6000ماشین را از مردم پولش را میگرفتیم
و پس��ته میخریدیم و به خارج میفرستادیم و پول
ناشی از فروش پسته را به ماشین تبدیل میکردیم و
اینجا به مردم تحویل میدادیم.
تغییر در قوانین واردات خودرو هیچوقت

فکر میکنید به رغم همه مش�کالت چه
چیزی تجارت و فعالیت اقتصادی شما را سرپا
نگه داشته است؟

شرکت گلستان برای چه تعداد نیروی کار
توانستهکارآفرینیکند؟

بيش از دو هزارنفر در ش��ركت گلستان به صورت
مستقيم مش��غول به فعاليت هس��تند .اما در نگاهي
كالنتر بايد به 85هزار مشترك شركت گلستان اشاره
كرد كه در سراسر كشور درانتظار انواع كاالهايي هستند
كه گلس��تان تهيه و توليد ميكند تا آنان براي ارائه به
مصرفكنندگان نهايي دراختيار فروشگاههاي مختلف
در سراسر كشور قرار دهند .بنابراين شركت گلستان
طي  50س��ال فعاليت بيوقفه خود چ��ه در درون به
صورت مستقيم و چه در بيرون به صورت غيرمستقيم
به شكل گسترده اي اشتغالزايي داشته است.
رمز موفقی�ت گلس�تان را در چه چیزی
میدانید؟
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بزرگترين دستاورد گلستان در اين پنج دهه بقاي
به کار شما آسیب نرساند؟
درحال کار کپ�ی کنید؟ چگونه این کار عملی
اوایل سال  ،74دولت جلوی واردات ماشین را گرفت شركت است .با وجود سوابق تاريخي كشور در زمينه
شد؟
دس��تگاه ش��بها تولید میک��رد و روزها قطعات که ما در آن زمان  6000ماش��ین وارد کرده بودیم که تجارت و اقتصاد كمتر شركتي تاسيس شده است كه
دس��تگاه را باز میکردی��م و از روی آن قطعات کپی مجبور ش��دیم ماش��ینها را برگردانیم .این کار ضرر بيش از پنجاه سال همچنان فعال ،برقرار و پايدار مانده
میکردیم .دو س��ال طول کش��ید که دو دستگاه را بسیاری داشت و بحران شدیدی برای تجارت ما بود چون باش��د .بقا و موفقيت شركت گلس��تان نتيجه تالش
شبانه روزي تمامي پرس��نل در واحدهاي
کپیبرداری کنیم .نتیجه این کار برای من
مختلف است .مس��ئوليتهاي اجتماعي
افتخارآمیز بود .ولی مش��کلی که داشتیم
خیریه همراه با کارآفرینی
هرش��ركتي مهمترين فعاليت آن شركت
این بود که کاغذ فیلتر این دس��تگاه باید از
در عرصه اجتماع اس��ت .درگذشته در كار
خارج وارد میش��د که وزارت صنایع ارز به
بنيانگذاران شرکت گلستان با هدف دستگیری از ناتوانان و با نيت
تجارت ،سودآوري بيشتر هميشه به عنوان
ما نمیداد .پس تصمیم گرفتیم که پس��ته
خيرخواهانه اقدام به تاسیس موسس�ات خيريه کردهاند .نمونهاي
يك اصل اساس��ي مبناي كار بس��ياري از
صادر کنیم و ارز حاصل از صادرات پس��ته
از اين موسس�ات موسس�ه حضرت فاطمهالزهرا در شهر تفت يزد
توليدكنندگان بود اما براس��اس تجربياتي
را کاغذ فیلتر بخریم .بعد از آن ،دو س��ال از
اس�ت .اين موسسه سال  1371پايه گذاري شد و با نگهداري از 105
كه من در طول فعاليتهاي خود در دنياي
نظر م��واد اولیه تامین بودیم ک��ه دوباره به
كودك معلول ذهني و جس�مي  135 ،سالمند مرد و زن  53 ،بيمار
صنعت و تجارت به دست آوردهام به راحتي
توسعه دستگاهها پرداختیم و حدود 70 ،60
مزمن رواني و همكاري  115نفر كادر پرس�نلي مشغول به كار است
ميتوانم بگوي��م اين اصل و مبنا درس��ت
و
دستگاه کپی کردیم و کار را توسعه دادیم
و همچنان در حال تجهيز و گسترش ميباشد .همچنین گلستان در
نيس��ت .اگر نگاهي اجمالي به شركتهاي
به موفقیت رسیدیم.
ساخت چندين مدرسه و موسسه آموزشي همچون مجتمع آموزشي
موفق و ماندگار داشته باشيم از همان شروع
ای
ه
کیس�
چ�ای
تولی�د
و در کن�ار
حضرت سيدالش�هداء يزد مش�اركتي فعال داشته است .ساخت و
كارتوجهخاصيبهمسئوليتهاياجتماعي
دادید؟
ادامه
هم
را
صادرات پسته
تجهیز چندين موسسه آموزشي در نقاط محروم و دور افتاده كشور
خود داشتهاند.
جایی
تا
کردیم
بیشتر
را
پسته
صادرات
از دیگر اقدامات خیرخواهانه شرکت گلستان است.

بزرگتريندستاورد
گلستان در اين پنج
دهه بقاي شركت
گلستاناست.
چراكه با وجود
سوابقتاريخي
كشور در زمينه
تجارت و اقتصاد
كمترشركتي
تاسيس شده است
كه بيش از پنجاه
سالهمچنان
فعال ،برقرار و
پايدار مانده باشد
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جادوی سرمایه
اسرار محرمانه بیست سرمایهدار و
کارآفرین و استاد اقتصاد
در صفحات ویژه مجله فوربس
ترجمه :سياوش سرقيني

در دورانی به سر میبریم که بسیاری اوقات آگاهی و حضور
ذهن میتواند تاثیر بسیار بیشتری به نسبت دانایی و خرد افراد
در زندگی مالی آنها میتواند ایجاد کند .پس چرا سعی نکنیم
که آگاهیمان را افزایش دهیم .در این راهنمای سرمایهگذاری
زیرکی و توصیههای عملی بزرگان سرمایه و کارآفرینان را با
دانایی بیپایان آنها درمیآمیزیم و روبروی شما میگذاریم تا
با رازهای موفقیت آنها بیشتر آشنا شوید .برای مثال بدانید
که خواندن دو فصل کتاب چگونه زندگی وارن بافِت را دگرگون
ساخت؟ یا بزرگترین توصی ه پدرانه که بن استین از آن یاد
میکند چیست؟ در این صفحات 20جادوگر سرمایه و کارافرین
بزرگ جهان رازهای مالی خود را فاش میکنند.
وارن ِ
بافت /مدیر عامل ،برکشایر هاتاوی
بن استاین /نویسنده ،بازیگر ،گزارشگر اقتصادی
رامیت ستی /نویسنده
لئون بلک /مؤسسApollo Global Management
برتون مالکیل /اقتصاددان ،دانشگاه پرینستون
لئون کوپرمن /مؤسس مشاوران امگا
کلی فیلیپس اِرب /وکیل مالیاتی
جک بوگل /مؤسس گروه وانگارد
مردیت ویتنی /مؤسس گروه مشاوره مردیت ویتنی
آلکسا وان توبل /مؤسس لِ رنوِ ست
دَ ن اریلی/اقتصاددان در دانشگاه دوک
رئیس راه سوم مدریت
مارتین جی .ویتمن/
ِ
بارن کپیتال
بارنُ /
ُرن ُ
ُ
کوتلیکف /اقتصاددان در دانشگاه بوستون
َلری
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بروس گرینوالد/استاد امور مالی در دانشکده کسب و کار کلمبیا
َبری استرلیخت /مدیر اجرایی ارشد گروه سرمایه استاروود
رابرت شیلر /اقتصاددان دانشگاه ییل
گری شیلینگ /اقتصادان
جولین رابرتسون /مؤسس شرکت Tiger Management
دیک بولس /نویسنده

وارن بافِت مدیر عامل ،برکشایر هاتاوی

به اندازه کافی پول نقد دارید؟ وارن بافِت ،چهارمین مرد ثروتمند جهان ،میگوید
وقتی در س��ن  25س��الگی ثروتش به  200,000دالر رس��ید ،تم��ام پولی که
نیازمندش بود در اختیار داشت .بافِت  82ساله میگوید« :سرمایه ،این استقالل
را به من داده اس��ت تا هر آنچه در طول روز دوست دارم انجام دهم و سرمایهای
بیش از این مقداری که میخواهم خرج کنم برایم کاربرد ندارد ،اما کاربرد بسیار
بزرگی میتواند برای دیگران داشته باشد و به همین خاطر است که سرمایهام را
میبخشم ».از همینروست که وارن بافِت به دوستش بیل گیتس و 112میلیاردر
دیگر در بنیاد  Giving Pledgeپیوس��ته است که متعهد ش��دهاند تا مقدار
عظیمی از ثروت خود راصرف ام��ور خیریه کنند .او تاکنون بیش از  17میلیارد
دالر به این مؤسسه بخشیده است .وقتی از او درباره بهترین توصیه اقتصادی که تا
به حال شنیده سوال شد؛ دور از انتظار نبود که به کتاب مقدسش« ،سرمایهگذار
هوش��مند» ،نوش��ته خداوندگار ارزش س��هام یعنی بنجامین گراهام در سال
 ،1949اشاره کند« :فصلهای  8و  20این کتاب ،بیش از  60سال ،پایه و اساس
فعالیتهای سرمایهگذاری من بودهاند .پیشنهاد میکنم همه سرمایهگذاران این
فصلها را بخوانند و هر بار که بازار به گونه خاصی رو به ترقی میگذارد یا دچار افت
میشود ،دوباره این فصول را مطالعه کنند».
این چکیدهای است از آنچه در این فصول گنجانیده شده است:
نگذارید نوسانهای بازار شما را به خرید و فروش بیهوده و فروش عجوالنه وادار
کند.
فقط بعد از تحلیل دقیق کس��بوکار کنونی یک شرکت و دورنمای درآمدهای
آیندهاش و تنها اگر قیمت فعلی آن دربرگیرنده «حاشیه ایمنی» قابل مالحظهای
است ،باید به خرید آن شرکت فکر کنید.
مسئله اصلی این است که سهامی داشته باشید که قیمتش بسیار کمتر از آنچیزی
باشد که به عنوان ارزش واقعی و منصفانه میتوان در نظر گرفت .همین کافی است.
بعد از آن ،مهم است که احساسات خود را کنترل کنید و صبور باشید.

بن استاین نویسنده ،بازیگر ،گزارشگر اقتصادی

«برای من ،ثروت به معنی بهشت و قدرت و عشق ،و فقدانش ترس و احساس گناه است ».بن استاین ،مجری
سابق مسابقات تلویزیونی ،هنوز صاحب سهام برکشایرهاتاوی است که در سال  1983خریدش و آن زمان
هر سهمش  1,300دالر فروخته میشد اما اکنون این سهم بیشتر از  171,000دالر خرید و فروش میشود.
او در جدیدترین کتاب خود به نام «چگونه زندگی مالی و سهام خود را نابود کنید» با هدایت خوانندگان به
سوی راههای قطعی برای خودکشی مالی ،نقش وکیل مدافع شیطان را بازی میکند .عنوان فصلی از کتابش
هست« :هیچ اهمیتی به مالیاتها ندهید ».استاین ،بهترین توصیه مالی را از طرف پدرش ،هربرت استاین،
شنید .پدر او اقتصاددان دولتی دوره نیکسون بود که تمام عمرش را با صرفهجویی و مصلحتاندیشی مفرط
مالی سپری کرد .استاین 68ساله میگوید« :من به خرید و فروش امالک عالقمندم ،اما یک بار ،پیش از آنکه
ملکی را در کرانه شرقی مریلند بخرم ،پدرم هشدار داد که هیچ وقت سراغ محله فقیرنشین نروم ».پدر استاین
درواقع به ریسک بیش از حد در یک معامله اشاره داشت«:اصل ماجرا پرهیز از مقدار زیادی وام فاقد وثیقه
است که بسیار خطرناک است».

لئون بلک مؤسسApollo Global Management

درست پیش از آنکه از دانشکده تجارت هاروارد در سال 1975فارغالتحصیل
شود ،پدرش که غول سود سهام بود درگذشت ،و او  75,000دالر از بیمه
عمر پدر به ارث برد .بلک  61ساله میگوید« :وارد خرید و فروش اجناس
شدم .از گاو گرفته تا شکر و دانه سویا .هرگز این همه پول به دست نیاورده
بودم .در یک لحظه از  600,000دالر به  700,000دالر رسیدم .به خودم
گفتم :پسر! عالی نیست؟ راحته و خوش میگذره!» تا اینکه قیمتها تنزل
کردو او به مدت سه روز نتوانست بفروشد 25,000 .دالر از سرمایه اولیهاش
را از دس��ت داد .بلک میگوید« :این من بودم ،یک فارغالتحصیل مدرسه
تجارت هاروارد ،که دو س��وم پولی که از پدرم به ارث برده بودم را از دست
دادم .اینها درسهای مالی فراوان��ی بودند .بلکه اکنون  4/3میلیارد دالر
ثروت دارد ،میگوید« :بدانید که چه میکنید ،از برنامههایی بهمنظور یک
شبه ثروتمندشدن بپرهیزید ،تمرین کنید ،ریسک بیهوده نکنید ».درباره
اهمیت شروع کار در مسیر صحیح هم هرچه بگوییم اغراق نکردهایم«:در
جایی دس��ت به کارش��وید که فعالیت زیادی وجود دارد ،و افراد باهوش
بسیاری هستند که ریسک و پاداش را درک میکنند ،و سخت کار میکنند.
یاد بگیرید که صبور باشید و در عین حال
از فرصتها به خوبی استفاده کنید».

رامیت ستی نویسنده

رامیت ستی 30 ،س��اله ،راهنمای اقتصادی ،و نویسنده
کتاب پرفروش «به شما خواهم آموخت چگونه ثروتمند
شوید» میگوید« :بهترین توصیه مالی که شنیدم ،به طرز
طعنه آمیزی ،بدترین نصیحت مالی بود که تاکنون شنیدم.
از هدر دادن پول برای ش��یرقهوه جلوگیری کن!» به این
ترتیب ستی ابتدا سعی کرد با کاهش خرجهای کوچک
مثل قهوه ،پول پسانداز کند ،اما س��خت بود« .همانطور
که پرخوری میکنیم ول خرجی هم میکنیم ،س��پس
دچار احساس گناه میشویم و فکر میکنیم :خوب،این ماه
میخواهم خرجم را کم کنم .اما آخرش چه؟ این موضوع به
من آموخت که سرمایهاندوزی ربطی به اراده ندارد .قدرت
ارادهکردن راهحلی ناپایدار است .باید بهجای آن روشها
و رفتارهایی که میخواهیم پدیدار و پایدار شوند ،تمرکز
کنیم ».او بر همین اساس راهی پیدا کرد تا خودش را وادار
به رفتن به باشگاه ورزش��ی کند«:متوجه شدم که باید
لباس های باشگاهم را به همراه کفشهایم درست روی
زمین کنار تختخوابم قرار دهم ،بدینترتیب وقتی از
خواب بیدار میشوم پایم با کفشها برخورد میکند .از
موقع انجام این کار ،میزان حضورم در باشگاه بیشتر
شد ».برای موفقیت به اعتقاد او ،نباید روی جزئیات
کماهمیت تمرک��ز کنیم« :در ع��وض چندین
موفقیت بزرگ به دست میآوریم ،و سپس دیگر
الزم نیست نگران خرج ش��یرقهوهها باشیم.
س��ه مورد از این موفقیتها عبارت است از:
ِ
درست
تخصیص
سرمایهگذاری س��ریع،
ِ
بودجه و مهمتر از همه ،چانهزنی و مذاکره
بر سر حقوق».
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لئون کوپرمن مؤسس مشاوران امگا

«خالف جهت آب شنا کن» ،این توصیهای است که ذهن شکاندیش سرمایهدارانی مانند کوپرمن 70ساله را شکل میدهد.
او سهامی را که هیچکس به آنها عالقمند نیست ،سهامی را که در رابطه با چندگانگی بازار ،ارزش ثبتشده و ارزش بازارها
خصوصی ،دچار افت قیمت شده دوست دارد .در نتیجه :شرکت  8میلیاردی او ،امگا ادوایزرز ،از زمان تاسیسش در سال
 ،1991سالی  13درصد بازگشت سرمایه داشته است .توصیهای برای ثروتمند شدن دارید؟ «ثروتمند شدن ،نیازمند کار و
کوشش بسیار ،اشتیاق به انجام کاری که انجام میدهید و خوش اقبالی است ».و به راستی ،سرکشی و رقابتطلبی و بعد از
آن اقبال بلند بود که کوپرمن را به جایی رساند تا اشتیاق و مهارتش را به عنوان یک سرمایهگذار کشف کند .وقتی کوپرمن
جوان بود ،والدینش او را واداشتند تا کالج هانتر نیویورک را ترک کند و در دانشکده دندانپزشکی ثبت نام کند .بعد از پرداخت
شهریه و خریداری تمامی ابزارهای الزم ،به این نتیجه رسید که از این کار بیزار است و بعد از هشت روز آنجا را ترک کرد تا به
کالج هانتر بازگردد و تحصیلش را در آنجا به پایان برساند .او خاطرنشان میکند« :این زمان ،زمانی ناراحتکننده و دلخراش
در زندگی من بود ».برای تمام کردن درس خ��ود ،کالسهای اقتصاد را به صورت انتخابی گرفت .او در این درسها نمره
الف گرفت ،که بعدها او را به دانشکده تجارت کلمبیا و بعد از آن به گلدمن ساکس در سال  1967رهنمون کرد .میگوید:
«آنچه دوست داشتم پیدا کردم و هرگز به عقب نگاه نکردم ».کوپرمن با ثروت خالص 2.5میلیارد دالر ،اخیرا ًجهت بخشش
نیمی از ثروتش برای مصارف خیریه به بیل گیتس و وارن بافِت پیوسته است« :پول در ابتدا به شما قدرت میدهد تا هر چه
میخواهید به دست آورید ،اما همین طورشما را قادر میسازد تا به خوبی آن را پس دهید».

برتون مالکیل اقتصاددان ،دانشگاه پرینستون

برتون مالکیل ،اقتصاددان دانشگاه پرینستون میگوید« :از آنجا که تعدادی وارن بافِت
در جهان وجود دارند ،دنبال کردن مس��یر موفقیت کردن یکی از آنها مثل پیدا کردن
س��وزنی در انبار کاه اس��ت .من میگویم انبار کاه را بخرید ».او اشاره دارد به استراتژی
آهسته ثروتمندشدن با سرمایهگذاری از س��ن پایین در سهام متنوع و چند ملیتی ،و
میگوید« :تنها چیزی که از آن  100درصد مطمئنم این اس��ت که هر مقدار پولی که
به تامینکننده خدمات س��رمایهگذاری میدهم کمتر باشد ،پول بیشتری برایم باقی
خواهد ماند .و بدینخاطر است که صندوقهای سرمایهگذاری شاخص به خوبی عمل
میکنند ».پیشکسوت بازارهای پربازده و نویسنده کتاب درخشان«چند قدم تصادفی
در وال استریت» البته اذعان دارد که بهترین بازگشت سرمایهاش از انتخاب یک سهام
واحد بهدست آمد .یعنی دقیقاً چیزی که توصیه میکند انجام ندهیم .مالکیل میگوید:
«تازه با  2000دالر از ارتش بیرون آمده بودم که پدرم گفت این پول را س��رمایهگذاری
کنم ».مالکیل یک متصدی مالی بود و با نخس��تین کامپیوترهای آی.بی.ام .کار کرده
بود .در س��ال  ،1958او با کمی استفاده از
آنچه بعدها تحت عنوان شیوه انتخاب
س��هام پیتر لینچ معروف شد ،یعنی
«هر آنچه میشناسید بخرید» ،تمام
 2000دالرش را در ش��رکت آی.بی.ام
س��رمایه گذاری کرد« :در حال حاضر،
آن س��رمایه  500,000دالر شده است»،
ام��ا ب��ه س��رعت اضاف��ه میکند:
«سرمایهگذاری تنها در یک سهام
اشتباه بود ،چون در همان موقع
دوستی به من اصرار کرد تا پولم
مانند»ایستمن
را در یک سهام
َ
کداک» س��رمایهگذاری کنم.
که اگر چنین کاری کرده بودم،
تم��ام پولم را یکجا از دس��ت
میدادم».

62

کلی فیلیپس اِرب وکیل مالیاتی

پول الزم است ،اما این حرف بدین معنا نیست که باید همیشه در
اولویت اول باشد .این را کلی فیلیپس ا ِرب ،وکیل مالیاتی ،میگوید
و اضافه میکند« :بهترین توصیهای که درباره پول شنیدم این بود
که از خرج کردنش نترسم .عجیب است چون بیشتر مردم میگویند
باید پس اندازش کنی .اما گاهی وقتها پول درمیآوریم تا خرجش
کنیم،حال چه به منظور مخارج دانشگاه باشد ،چه خریدن خانه ،چه
خریدن سهام خوب یا سرمایهگذاری در کسبوکار ».ا ِرب میداند از
چه صحبت میکند .در  40سالگی ،با سه بچه ،هنوز  140,000دالر
بابت وامهای دانشجویی دو مدرک اقتصادیاش بدهکار است اما به
خاطراینبدهکاریپشیماننیست.اوباهمسرشدرحومهفیالدلفیا
وکالت میکند و اخیرا درساست فوربس وبالگ مینویسد .در عرض
 8سال نویسندگی ،به عنوان صدای خردجمعی و کسی که میتواند
مالیاتها را به زبان س��اده توضیح دهد ،مش��هور شده است و حاال
میگوید« :نگذارید کارتان به جایی بکشد که فکر کردن به مالیات
جای کنترل مسائل مهمتر را در ذهن شما بگیرد ».به عبارت دیگر،
پیش از سرمایهگذاری باید به مالیات آن فکر کنید ،اما «با پیامدهای
مالیاتی که فراموش میکنید ،چندان فلج نشوید ».این امر در مورد
فروش نیز صادق است .تنها به خاطر تنفر از پرداختن مالیاتِ سو ِد
سرمایه ،اموالی که الزم است از شر آنها خالص شوید را نگه ندارید.

دَ ن اریلی اقتصاددان در دانشگاه دوک

احتماالً اریلی مهمترین اقتصاددان روی زمین اس��ت که فاقد آموزش رسمی
در علم اقتصاد است .به عبارت دیگر ،این مرد  46ساله مدرک دکترای خود را
در رشته روانشناسی دریافت کرد ،و تمرکزش روی مطالعه درباره این است که
مردم واقعاً چقدر ناعاقالنه رفتار میکنند در عوض اقتصاددانهای سنتی چقدر
ترجیح میدهند تا مردم کام ً
ال عاقالنه رفتار کنند .همین بینش ساده ،زیر بنای
پژوهش دانشگاهیاش و شالوده کتاب پرفورش او با نام «شکل پیشبینی غیر
منطقی» در سال  2008است .به گفته او «کلید ثروتمند بودن پسانداز است و
آنهم پسانداز زودهنگام .مشکل آدمی این است که در مجموعه رفتارهایش
آینده درازمدت را در نظر نمیگیرد مثل مصرف س��یگار و پرخوری .پسانداز
بسیار دشوار است ،ما باید مخارج خود را با دقت حسابرسی کنیم ،و سعی کنیم
تامقدا ِرخرج کردنی که سبب شادی ما میشود را محاسبه کنیم و روی همان
خط حرکت کنیم».

جک بوگل مؤسس گروه وانگارد

در سال ،1949جک بوگل دانشجوی دانشگاه پرینستون بود که در تابستان به عنوان پیک در بنگاه داللی
فیالدلفیا کار میکرد که یک پیک قدیمیتر او را کنار کشید و به او گفت« :بوگل ،میخواهم بهترین توصیه
مالی که در عمرت میشنوی را به تو بگویم :هیچ کس هیچ چیز نمیداند ».و این بهترین توصیه بود ،چرا
که به عنوان «شبه الهام»در جهت خلق اولین صندوق تعاونی شاخص بازار سهام در سال 1975به او کمک
کرد .دلیلش این بود« :اگر هیچ کس هیچ چیز نمیداند،شما صاحب همه چیز هستید».
به عقیده بوگل ،که در خانوادهای فقیر بزرگ شده ،پول در سه سطح وجود دارد :کافی برای یک زندگی
آبرومندانه ،کافی برای دنبال کردن خوش��بختی و در مرحله آخر ثروت بس��یار زیادی که نباید به طور
نامناسب و خودنمایانه خرج شود ،بلکه باید در راه کمک به افراد ضعیفترمصرف شود.

مردیت ویتنی
مؤسس گروه مشاوره مردیت ویتنی

«اگر بدهکار باشید ،نمی توانید پول درآورید ».مردیت
ویتنی ،تحلیلگر بانکی ،این توصیه را از پدربزرگش
گرفت ،که کتاب جدیدش تحت عنوان «سرنوشت
ایالتها» را نی��ز به او تقدیم میکن��د اگرچه اضافه
میکند« :سرمایهگذاری با پول قرضی چیزی است
که هرگز با آن راحت نبودهام ».ویتنی 43ساله ،درباره
بحران مالی هش��دار میدهد و اضافه میکند«:روی
مناطقی تمرکز کنید که در آنها به راه افتادن دوباره
تولید از پی��ش در راه اس��ت ».او میگوید :ثروتمند
شدن«با داش��تن یک برنامه بلندمدت و هدفهای
واقعی آغازمیشود .بسیاری از مردم برنامهای ندارند».
و زمانی که نوبت به انتخاب سرمایهگذاری میرسد
او تذکر میدهد«:مسائل مالی با احساسات جور در
نمیآید؛ باید بنایی محکم ب��رای آنچه میخرید یا
صاحب میشوید داشته باشید».
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وست
آلکسا وان توبل مؤسس لِرن ِ

آلکس��ا وان توبل ،مؤس��س  29ساله
ن ِوس��ت،که یک مؤسسه شخصی
لر 
مش��اوره در س��رمایهگذاری اس��ت
میگوید«:بهترین توصی��ه مالی که
ش��نیدهام این اس��ت که ب��ه تکتک
هزینههایم نگاه کنم و با نگاه به آینده
در مورد آنها فکر کن��م .بای مثال ،اگر
چیزی میخرم که قیمتش  300دالر
است ،نداشتن آن  300دالر در حساب
بازنشستگیام چه فرصتی را در آینده
از من خواهد گرفت؟ ش��اید 20000
دالر باشد ».وان تابل ،که برای تأسیس
ش��رکتش در س��ال  2009از مدرسه
تجارت هاروارد فارغ التحصیل ش��د،
اضافه میکن��د« :میخواه��م وقتی
بزرگتر ش��دم خوب زندگ��ی کنم ،و
آمادهام بسیاری از خرجهای معمولی و
بیاهمیت را که ممکن بود در راههای
دیگ��ر انجام ده��م برای رس��یدن به
این هدف قربانی کنم ».او نخس��ت با
مخاطب قرار دادن زنان نسل ایگرگ
آغاز کرد اما دریافت که مردمان مسن
(که اکنون  30درص��د از کاربران این
ن ِوست نقل قول
شرکت هستند) از ل ِر 
میکنند،که« :بهترین کاری که در 20
تا  30سالگی میتوانید با پولتان انجام
دهید این است که خطا نکنید».

نگر
آینده
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رئیس راه سوم مدریت
مارتین جی .ویتمن
ِ

مارتی ویتمن ،خریدار افسانهای سهام شرکتهایی
که با اقب��ال چندانی رو به رو نیس��تند همیش��ه از
س��رمایهگذاری در بخشهای نادیده گرفته ش��ده
بازار س��هام و اغلب از بین رفته درنتیجه سهام حراج
شده ش��رکتهای ورشکس��ته که در حال بازسازی
خود هستند احس��اس راحتی بیش��تری میکند.
«میتوانید س��همهایی به قیمت  10یا  20س��نت
بخری��د ».اما عالق��ه ویتمن ب��ه اوراق قرضه چیزی
نیست که یک س��رمایهگذار متوس��ط نیز بتواند از
همین راه یک س��رمایه حس��ابی به دس��ت آورد .او
میگوید« :چنانچه روبه انفعال و تبدیل شدن به یک
پول قرضی دست به
س��رمایهگذار خُ رد هس��تید،با ِ
انجام چنین کاری نزنید » .ویتمن 88ساله که در طی
جنگ جهانی دوم در اقیانوس آرام خدمت کرد و در
سال  1949از دانشگاه سیراکیوز فارغالتحصیل شد،
میگوید« :بزرگترین آموزشهایی که تاکنون گرفتم،
و بیشترین نفوذ را در زندگی و موفقیت حرفهایمن
داشته،جمعیت شناسی (دموگرافی) و تاریخ روسیه
اس��ت ».جریانهای مردمی و اثر متقابل سیاس��ت
و جامعه میتواند چ��راغ راهنمای س��رمایهگذاران
بینالمللی باشد .ویتمن هماکنون در مورد اروپا نگران
است اما نس��بت به هنگ کنگ همچنان خوشبین
است« :درک جریانهای جهانی نیازمند چیزی بیشتر
از کارشناس بودن در مسائل مالی و حسابداری است».

بارن کپیتال
بارن ُ
ُرن ُ

وقتی سخن از تجمالت شغلی وال استریت به میان میآید،
بارن ،این مرد ثروتمند و با نفو ِذ تعاونی س��رمایهگذاری
رن ُ
بارن فاندس که دارای ارزش��ی برابر 18میلیارد دالر اس��ت،
در نمایش زرق و برق زندگی حرف��های خود محافظهکاری
نمیکند .معروف است که درست پیش از بحران مالی بابت
یک ملک  40هکتاریِ رو به اقیانوس در هپتون شرقی ،واقع
درنیوی��ورک 103 ،میلیون دالر پرداخ��ت .همچنین برای
کنفرانسهای ش��رکت از چهرهها و هنرمندان مشهوری به
منظور اجرای برنامه زنده دعوت به عمل آورده است و هنگامی
که در بازی مسابقات منچس��تر یونایتد حضور دارد بهترین
جایگاه را سفارش میدهد .او دارای سهم عمدهای در این تیم
بارن  70ساله اصرار دارد که بگوید
فوتبال اس��ت .بااینحال ُ
دس��ت یافتن به زندگی خوب نیازمند سختکوشیاست:
«تئوری مالکوم گالد ِول راتأیید میکنم که  10,000ساعت
تمرین نیاز دارید تا در همه چیز خوب و شایس��ته باشید،راه
میانبر وجود ندارد».
ُ
او در مراحل نخس��تین زندگی حرفهای خود س��اعتهای
طوالنی در داللیهای وال اس��تریت مش��غول میش��د .اما
دستکم یک بخش س��اده از توصیهای که زمانی به او شده
بودرا پذیرفت« :چند سالی درگیرپیش فروشها شده بودم،
و شریک اجراییام که تاجری کهنهکار بود ،توصیهای به من
کرد .گفت که تو تحلیلگر خوبی هستی ،اما داری وقتت را بر
سر پیش فروشها تلف میکنی؛ پیش فروشندهای که تاکنون
به ثروت رسیده باشد را به من نشان بده ».بارون به این نصیحت
گوش داد ،راهدرازی طی کرد ،و از آن هنگام تاکنون در شاخص
اقتصادی «میانگین صنعتی داو جونز» که توسط وال استریت
ژورنال منتشر میشود  19برابر ترقی کرده است.

ُ
کوتلیکف اقتصاددان در دانشگاه بوستون
َلری

هنگامی که لری کوتلیکف دانشیار جوانی در دانشگاه ییل بود ،ارزشمندترین درس مالی خود را از کاریکاتور چسبانده شده بر در دفتر همکارش جیمز توبین آموخت.
توبین که در سال  1981بهخاطر فعالیتاش در زمینه وابستگی بازارهای مالی گوناگون و ریسک ،برنده جایزه نوبل اقتصاد شده بود ،نتیجه کار خود را اینگونه برای
خبرنگاران خالصه میکرد« :همه تخم مرغهای خود را درون یک سبد نگذارید ».جملهای که الهام بخش تیترهای خبری و کاریکاتورهای روز شدهبود .کوتلیکف بر این
باور است که سرمایهگذاران باید از پژوهشهای اقتصاد رفتاری بیاموزندکه نشان میدهد پایین آوردن سطح استاندارد زندگی چقدر برای مردم از لحاظ روانی رنجآور
است .او میگوید وقتی صحبت از ریسک سرمایهگذاری است ،بهمنظور حفظ سطح زندگی کنونیتان فقط از داراییهای مازاد بر هزینههای روزمره برای سرمایهگذاری
استفاده کنید .کوتلیکف  62ساله ،همین بینش رفتاری را درون نرمافزار ESPlannerنیز گنجانیده است ،که در محاسبه مبلغ بهینه بهمنظور خرج کردن و پسانداز
به کاربران یاری میرساند .بنابراین موقع بازنشستگی با احساس بیپولی دچار مشکل نخواهند شد.

بروس گرینوالد استاد امور مالی در دانشکده کسب و کار کلمبیا

اگر مخارج ساالنه از درآمد ساالنه کمتر شود منجر به خوشبختی میشود ،اما
چنانچه مخارج ساالنه فقط کمی از درآمد ساالنه بیشتر شود منجر به بدبختی
میشود .بروس گرینوالد ،استاد نامدار سرمایهگذاری ارزش ،این جمالت را ،که
اشاره دارد به شخصیت خوشبین و بیعرضه آقای ویلکینز میکابر در داستان
دیوید کاپرفیلد ،در ذهن حک کرده اس��ت .میکابر ،فراتر از امکانات و دارایی
خود زندگی میکند و درنهایت به فردی بدهکار تبدیل میشود .برای استاد
دانشکدهای که به طور مرتب به برترین مدیران صندوق سرمایهگذاری تأمینی
جهان مشاوره میدهد و اغلب به عنوان «استا ِد استادان وال استریت»شناخته
میشود ،البته همیشه آنقدر آسان نیست که یادش باشد مخارج خود را کنترل
کند.گرینوالد 67ساله ،برای کسانی که به راستی در پی ثروتمند شدن هستند
دوپیشنهادسازندهدارد«.نخستاینکهبایدخیلیمتمرکزباشید،یعنیهمانند
بسیاری از کارآفرینان،یک تخصص حرفهای را توسعه دهید .مثال وارن بافِت در
سالهای نخست کارش ،تخصصی را توسعه داد که شرکتهای بیمه را تحلیل
میکرد .دوم ،باید دست روی پول فردی دیگر بگذارید .شما نیازمند نوعی قدرت
نفوذ هستید ،نه پول قرضی».
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رابرت شیلر اقتصاددان دانشگاه ییل

امریکاییثروتمند
رابرتشیلر،کهشایدبیشتربهخاطرسرمایهگذاریاشتراکیشناختهمیشود،میگوید:رویای
ِ
شدن از راه خرید خانه خرافاتی بیش نیست .او میگوید« :من با سند اثبات کردهام قیمت خانه در شرایط واقعی از
سال 1890تا 1990افزایش نیافته است.چنین طرز فکری پوچ و بیهوده بود ،اما همچنان در اذهان ما تازه و دست
اول است ».پس ،چگونه ثروتمند شویم؟ شیلر توصیه میکند« :وارد امور مالی یا زمینهای مربوط به آن شوید.
این تصمیم برای تمام عمر است .امور مالی همان شگردیست که سبب روی دادن رویاها میشود .حسابداری،
حسابرسی ،کارگذاری و ...مشاغل مهمی هستند ».شیلر در کالسهای خود به دانشجویانش میگوید که ریاضی،
ستارهشناسی،وجامعهشناسیهمگیبسیارجذابهستند،امابازارکارخوبیندارند«:استادراهنمایپایاننامهام،
فرانکو مودیلیانی ،اقتصاددان دانشگاه ام.آی.تی که در س��ال 1985برنده جایزه نوبل شد ،به من آموخت تا به
اثربخشی بازاراعتماد نکنم چون تنها نیمی از واقعیت است .مقاالت مودیلیانی درباره اینکه تورم چگونه بازارها را
دگرگون میکند مرا واداشت تا بالفاصله همه پولم را در اوایل دهه هشتاد در بازار سهام سرمایهگذاری کنم ».شیلر
به دانشجویان خود میگوید« :اگرثروتمندهستید بدین معنی است که قدرتمند هستید ،و باید به فکر دیگران
باشید ».سپس از آنها میخواهد تا مقاله سال 1889اندرو کارنگی تحت عنوان «انجیل ثروت» را مطالعه کنند
که به ثروتمندان میآموزد ثروت خود را در چرخه کارهای بشردوستانه به گردش درآورند.

دیک بولس نویسنده

هنگامیکهدیکبولسبراینخستینباردرسال 1970کتاب«چترنجاتشماچهرنگیاست؟»
را منتشر کرد ،نمیدانست این کتاب راهنمای حرفهای او ممکن است چه تأثیر بزرگی داشته
باشد« .من هرگز تصور نمیکردم که مردم تا این حد با معضل پیدا کردن شغل مواجه باشند.
چنانچه مردم در مدرسه برای یافتن شغل آینده خود به قدر کافی راهنمایی شده بودند ،تنها10
نسخه از این کتاب به فروش میرسید ».اما در عوض ،این کتاب به کتاب مقدس جویندگان کار
تبدیل و طی 42سال به طور مرتب ویرایش و منتشر شد .آنچنانکه تا امروز در 10میلیون نسخه
به 20زبان به فروش رسیده و سال  1994بهعنوان یکی از  25کتابی که زندگی خوانندگانش
را شکل داده در کتابخانه کنگره ایالت متحده امریکا ثبت شد .بولس در سن  86سالگی حداقل
روزی چهار ساعت به پژوهش و نیز پاسخگویی به تکتک شش هزار نامهای که ساالنه دریافت
میکند ،میپردازد .او معموالً چهارتوصیه را با مخاطبانش درمیان میگذارد .پیش از هر چیز:
«پول را به عنوان مهمترین معیار یافتن شغل در نظر نگیرید .بهجای
آن ،درآمد را با مسئولیتها ،موقعیت ،شرایط کاری و فرصتهای
رشدبسنجید.خوباستکمیازدرآمدخودچشمپوشیکنید
تا یکی از آن معیارهارا بدست آورید .کسانی که این مسئله را
در نظر نمیگیرند همه عمربا دلواپسی در پی بیشرین درآمد
میدوند ».دوم ،او توصیه میکند که پس از حصول اطمینان
از اس��تخدام ،درباره درآمد ،مرخصی و مزایای
درمانی صحبت کنی��د« :به محض اینکه
کارفرما بیشتر و بهتر با شما آشنا شود ،در
واقع ممکن است به این نتیجه برسد که
ارزش شما بیشتر از یک شخص متوسط
است ».بولس همچنین بر اهمیت حفظ
یادداشتهایروزانهتأکیدمیکند«:وقتی
به دنبال یک نقش جدید میگردید ثبت
هفتگی آنچه در شغل کنونی خود بدست
آوردهاید ،بحث درباره جزئیات نقش شما
را آس��انتر میکند ».و در پایان ،بولس
از ج��رأت و جس��ارت در کار طرفداری
میکند« :شخصی به من گفت بهترین
راه به پایان بردن مصاحبه کاری این است
که بپرسیم :با وجود تمام گفتوگوهایی
که انجام دادهایم ،میتوانید این شغل را به
من محول کنید؟»
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جولین رابرتسون مؤسس شرکت Tiger Management

جولین رابرتسون 80ساله که به سرمایهگذاری در بازارهای فراموش شده اعتقاد دارد و فکر میکند که این بازارها اغلب در کشورهای
نوظهور قرار دارند ،میگوید« :به گمانم اگر جوان بودم ،مشغول سرمایهگذاری در افریقا میشدم ».یک اقتصاد نوظهور که رابرتسون
در آن سهم به س��زایی دارد نیوزیلند است .او در آنجا باغهای انگور ،مزرعه و س��ه زمین گلف درجه یک دارد .رابرتسون در سال
 1978تصمیم شتابزدهای گرفت تا از کسبوکار داللی فاصله بگیرد ،و برای نوشتن زندگینامهاش ،با همسر و دو فرزند خردسالش،
به نیوزیلند نقل مکان کرد .همین ماجرا منجر به راهاندازی شرکت تایگر شد و همین هم عامل توجهش به اقتصادها و بازارهای
نوظهور شد .حاال او ثمره یک تجربه زیسته و اتفاق خود را در یک جمله با ما درمیان میگذارد :بازارهای نوظهور را از دست ندهید.
رابرتسون بهترین توصیه مالی و اقتصادی را از طرف پدرش شنید که مدیر اجرایی یک کارخانه نساجی در کارولینای شمالی بود.
پدرش به او توصیه کرد تا برای فراهم آوردن سرمایه ،پسانداز کند و برای کسب تجربه راهی وال استریت در نیویورک شود .رابرتسون
همچنین بر اهمیت درک اعداد و ارقام تأکید دارد« .حسابداری بیش از هر چیز به من یاری رساند».
گری شیلینگ اقتصادان

َبری استرلیخت مدیر اجرایی ارشد گروه سرمایه استاروود

بری استرلیخت ،غول امالک و مستغالت ،ابتدا در سالهای نخست دهه
 90با گرفتن وامهای تجاری برای اندوختههای متضرر و وامهایی که در
دولتی مربوط به بحران داده شدند ،آغاز به ایجاد امپراطوری
مزایدههای
ِ
هتلهای خودکرد .او میگوید« :به موضوعات مهم توجه کنید ،چون به
شما کمک میکند تا دارایی خود را 10برابر کنید ».اما ،استرلیخت هشدار
میدهد«:چنانچه بیش از حد بر جزئیات تمرکز کنید ،ازجانب کلیات
صدمه میبینید و برعکس ».استرلیخت ،که پیش از دریافت مدرک ام.بی.
ا ِی.از دانشگاه هاروارد ،موفق به دریافت مدرک علوم انسانی از دانشگاه
براون شد ،مدعی است که رمز دیگر موفقیت به یاد داشتن این نکته است
که«شماهرگزچیزینمیدانید»واینکه«بایدبهتغییرعقیدهخودرغبت
نشان دهید».به گفته او «وقتی واقعیتها دستخوش تغییر میشوند،
نظر خود را عوض کنید .یکدندگی به شکست میانجامد ».چنانکه این
مغزمتفکر آمار توصیه میکند ،بررس��ی
نقاط تکافتاده به جای حدفکردنشان
در نموداره��ای آماری ،تاکتیک مهم
دیگری اس��ت«:هرآنچه الزم است
را بیاموزی��د ت��ا آن فعالی��ت یا آن
کارمندرا که بهتر یا بدتر عمل میکند
بشناسید».

گری ش��یلینگ ،اقتصاددان و س��توننویس قدیمی مجله فوربس ،ش��هرت خ��ود را مدیون
پیشبینیهای زودهنگامش در مورد ترکیدن حباب خانهس��ازی و نیز سه دهه بهرهبرداری از
اوراق قرضه طوالنیمدت در س��ودآورترین بازار اوراق بهادارتاریخ است .به گفته او «پا از گلیم
خود بیرون نگذارید .بزرگترین اشتباهی که مردم
مرتکب میش��وند موقعی است که از موفقیت
ناگهان��ی دیگران ،به موفقیت خ��ود امیدوار
میشوند .این آن چیزی است که حباب مالی
داتکام را تقویت کرد و مردم را به خرید چندین
خانه واداشت».
ش��یلینگ  76س��اله ،عالقه دارد تا حکایت
مسابقه سال 1911فتح قطب جنوب میان
رابرت فالکوناس��کات بریتانیایی و رائولد
آمونسن نروژی را برای افراد جوانتر تعریف
کند«:آمونسننروژیازترفندهایبسیاری
که توس��ط اسکیموهای ش��مال کانادا و
آالسکا به کار گرفته میشد بهره جست،
مانند پوش��یدن پش��ت و روی پوست
فوک ،به گونهای که رطوبت به وس��یله
موهای پوست فوک مهار میشد و بدن
افرادش را گرم و خشک نگه میداشت.
او و گروهش برای این سفر از سگهای
سورتمه استفاده کردند و در طول راه از
گوشت فوک و پنگوئن تغذیه کردند .از
سوی دیگر ،اسکات به برتری علم مدرن
تکیه کرد و از یدککشهای کندی استفاده
کرد که ،یا در یخ فرو رفتند ی��ا از کار افتادند.
او از اسبهای سیبریایی اس��تفاده کرد که از
طریق پوس��ت خود تنفس و ع��رق میکنند.
برای همین بالفاصله ی��خ زدند و مردند ».نروژ
فاتح شد و پرچم خود را بدون هیچگونه تلفاتی
برافراشت .اما همه افراد گروه بریتانیایی از بین
رفتند ».شیلینگ میگوید« :نکته اینجاست که
همه در قد و قواره جایزه نوبل نیستند .سعی نکنید
تا چرخ را از نو اختراع کنید .اکثر ما در ش��رایطی
که بتوانیم با استفاده هوشمندانه و مؤثر از آنچه تا
کنون خوب شناخته شده است کاری
برای دنیا انجام دهیم ،بسیار موفقتر
خواهیم بود».
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كتابخانه

ترفندهای کوچک و نتایج بزرگ
درباره کتاب «اقتصاد فقیر :بازاندیشی اساسی در روش نبرد جهانی با فقر»

نگر
آینده

دادهها و آمار باید هستۀ اصلی تجزیه و تحلیل و
نتیجهگیری ما در مورد وضعیت توس��عه باشند اما
همزمان ،باید قدم ورای ارقام بگذاریم و چالشهای
روزمرۀ فقیرترین اف��راد جهان را درک کنیم .کتاب
اقتصاد فقرا از این لحاظ بسیار مفید است ،چراکه در
مورد واقعیتهایی که دادهها نمیتوانند نشان بدهند،
رویکردی دقیق و روشنگرانه دارد .اقتصاد فقیر را دو
اقتصاددان دانش��گاه ام آی تی ،آبهیجیت بنرجی و
استر دوفلو نوش��تهاند .سالهاست که کار آنها سفر
به کشورهای فقیر و مشاهدۀ فعالیتهای کارآمد و
بیل گیتس ناکارآمد برای مقابله با گرس��نگی و بیماری ،بهبود
ترجمههمامداح آموزش و دسترسی گسترده به خدمات مالی ابتدایی
اس��ت .آنها مدیر جیپال ،پروژه ای برای اقدام علیه
فقر هستند ،شبکهای شامل  59استاد دانشگاه در
سراسر دنیا که با روشهای علمی به سواالتی مهم در
مورد امحای فقر پاسخ میدهند .به نظر من نکتۀ مهم
اقتصاد فقیر در مورد جیپال این است که تولیدکنندۀ شواهدی
آبهیجیت بنرجی و
استر دوفلو علمی است که به ما در کارآمد کردن تالشهایمان
ترجمه علیه فقر کم��ک میکند .این موضوع بس��یار مهم
جعفر خیرخواهان است .پولی که دولتها در توس��عه سرمایهگذاری
و مهدی فیضی
انتشارات دنیای اقتصاد میکنند زندگی میلیونها نفر را نجات
چاپاول داده و زندگی صدها میلیون نفر را بهبود
 1392میبخشد .اما برای تداوم حمایت از این
تالشها ،باید هزینه -فایده آنها و تاثیر
کلی کمکها را مورد بررس��ی قرار داده
و آنها را به شکلی مداوم بهبود بخشیم.
جیپال شیوههای مختلف دستیابی
به ی��ک هدف مش��خص ،مانند کاهش
سوءتغذیه ،را مورد ارزیابی قرار میدهد.
برای نمونه ،محقق��ان راههای مختلف
توزیع کمکهای غذایی در دهکدههای
واحد را آزمایش ک��رده ،اتفاقات رخداده
را مشاهده کرده و نتایج را با هم مقایسه
کردهاند .نتیجهای که به آن رسیدهاند این
بوده که به غیر از شرایط قحطی واقعی،
توزیع غذا -فارغ از ارزش غذایی آن -الزاما
منجر به بهبود تغذیه نمیشود .گاه مردم
در این شرایط قس��مت کمتری از پول
خود را صرف خرید غذا میکنند و از آن
پول برای تهیۀ چیزهای دیگری که نیاز
دارند یا میخواهند ،استفاده میکنند،
با اینکه میدانند مصرف کالری بیش��تر
میتواند موجب افزایش کارایی آنها شود.
شاید عجیب به نظر برس��د اما جیپال
کاوشهای عمیقتری را نیز برای فهم این
که چرا مردم کارهایی مشخص را انجام
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میدهند یا نمیدهند ،ترتیب داده است .در بعضی از
موارد ،شاید آنها در شرایطی باشند که مصرف کالری
بیشتر برای کار سختتر ،منجر به افزایش چندان زیاد
درآمد آنها نش��ود .و شاید مخارج فوری دیگری مثال
هزینههای درمانی و بهداشتی داشته باشند.
اقتصاد فقرا تالشی فوقالعاده در زمینۀ جمعآوری
دشواریها و س��ختیهای زندگی مردم فقیر است
و تصمیمات دش��واری را بررس��ی میکند که آنها
باید مبتنی بر اطالعات اندک خود اتخاذ کنند .این
تصمیمات باید در مورد مس��ائلی گرفته ش��وند که
برای اغلب ما بدیهی هس��تند ،مانند دسترس��ی به
غذای کافی ،آب تمیز یا واکسیناسیون .تمرکز اقتصاد
فقرا بر نتایج مشخص و عواقب ناخواستۀ پروژههای
امحای فقر اس��ت و در همین حین استراتژیهای
هوش��مندانهای برای دس��تیابی به نتایج مثبت نیز
ارائه میدهد .برای نمونه ،ش��اید در بعضی از موارد
کمکهای محدود چنانچه گروههای مش��خصی از
مردم را هدف بگیرند ،نتایج بهتری را به دنبال داشته
باش��ند .نمونهای که در این کتاب بدان اشاره شده،
توزیع غ��ذا و اطالعات تغذیهای میان زن��ان باردار و

کودکانی است که س��وءتغذیه موجب توقف کامل
رشد آنها خواهد شد.
یکی از اس��تراتژیهای «برد-برد»ی که ما نیز در
بنیاد بیل و ملیندا گیتس در حیطۀ کمکهای غذایی،
از آن استفاده میکنیم ،کمک به کشاورزان فقیر برای
فروشمحصوالتشانجهتکمکبهبرنامههایتوسعه
در کشورهای خودشان و کشورهای همسایه است .به
این ترتیب ،برنامههای کمکرسانی هم با گرسنگی
مبارزه میکنند و هم به طور همزمان درآمد کشاورزان
بومی را افزایش میدهند.
اقتصاد فقرا همچنین توجه ما را به این نکته جلب
میکند که چطور گاهی ترفندهای کوچک میتوانند
مداخالت شکست خورده را به تالشهای موثر تبدیل
کنند .آنطور که من فهمیدهام ،این کار اغلب از طریق
شناسایی و حذف موانع ناخواستهای صورت میگیرد
که مثال مانع از واکسیناس��یون مردم یا اس��تفاده از
پشهبند برای جلوگیری از ماالریا میشود .با توجه به
چالشهایی که مردمان فقیر در زندگی روزمرهشان با
آنها مواجه هستند ،ما باید دسترسی آنها به کمکها را
تاحد امکان آسان کنیم.
برای نمونه ،بهرغم ارائۀ واکسن رایگان
توسط دولت ،هند سالها شاهد نرخ بسیار
پایینی در زمینۀ ایمنسازی بود ،چیزی
در حدود  6درصد .افزایش واکسیناسیون
چالش بزرگی بود :رفتن ب��ه درمانگاهها
دشوار بود و اغلب درمانگاهها گاه و بیگاه
و به ش��کلی غیرقابل پیشبینی بس��ته
بودند .برای رفع این مشکل درمانگاههای
سیاری ایجاد ش��دند که افراد را در محل
زندگیشان واکسیناس��یون میکردند.
درمانگاههای س��یار تاثیر محسوسی بر
شرایط گذاش��تند و نرخ واکسیناسیون
کام��ل را از  6درصد به بیش از  18درصد
رساندند .با مشاهدۀ این موفقیت ،برنامۀ
تشویقی دیگری آغاز شد :به هر خانوادۀ
واکسینه شده ،یک کیسه عدس دادند که
نرخ را دوبرابر کرده و به  38درصد رساند.
تنها با ابتکار ایجاد درمانگاههای س��یار،
پروژه به ازای هر نفر دو برابر بیشتر مقرون
به صرفه شد ،چراکه کارکنان درمانگاه کار
بیشتری برای انجام داشتند .مهمتر از آن،
تعداد زیادی از کودکان واکسن فلج اطفال،
سرخک ،سه گانه (دیفتری ،کزاز و سیاه
سرفه) و سل دریافت نمودند که در آینده
خانوادهها را از فجای��ع بالقوه و دولت را از
هزینههای باالی درمانی نجات خواهد داد.

ما میتوانیم
نگاهی به کتاب «اقتصاد فقیر» که
مکملی است بر کتاب «چرا کشورها
شکست میخورند»

نردبان پیشرفت و پسرفت

نگاهی به کتاب «چرا کشورها شکست میخورند؟»
سالگذشتهدارونعجماوغلووجیمزرابینسونکتابیمنتشرکردندبهنام«چراکشورهاشکستمیخورند:
سرچشمههای قدرت،ثروت و فقر» منتشر كردند كه به نوعي در كنار كتاب «اقتصاد فقر» يك دوگانه درباره
فقر و توسعه را تشكيل ميدهد  .اين كتاب همچون كتاب اقتصاد فقر  به نوشته دنياي اقتصاد ،تحسین بسیاری
از بزرگان علم اقتصاد را برانگيخت  .از جمله کنت اَرو برنده جایزه نوبل اقتصاد سال ،1972گری بکر برنده نوبل
اقتصاد سال  1992و پیتر دایموند برنده نوبل اقتصاد سال  .2010ستایندگان کتاب به تصریح یا تلویح ،آن را از
نمونههای درخشان مطالعات بینرشته ای تشخیص داده و گفته اند که مولفان ،دانشنام های کم نظیر در علوم
اجتماعیآفریدهاندکهبهپرسشهایبنیادیدربابعللفقروغنایکشورهاپاسخهاییقانعکنندهدادهاست.
پرسشاصلیاینکتابایناستکهچرابرخیکشورهادردورانمدرنبهراهتوسعهوشکوفاییافتادندوبعضی
دیگر که اوضاع و احوال مشابهی داشتند به راه توسعه نیافتگی و فقر قدم گذاشتند .این پرسش با مثالهایی
درباره کشورهای مشابه مانند کره شمالی و کره جنوبی ،آمریکا و مکزیک ،زیمبابوه و آفریقای جنوبی ،شرح
و توضیح داده میشود .مولفان کتاب با نقد نظریههای رایج درباره عقبماندگی کشورها از جمله نظریههای
معطوف به اقلیم و آب و هوا و جغرافیا ،نظریههای مبتنی بر فرهنگ و سنتهای اجتماعی ،نظریههای مبتنی
بر جهل و ناتوانی حاکمان و امثال اینها ،کوشیدهاند ریشههای فقر را در نهادهای کشورها بجویند  .جانمایه
مباحث کتاب این است که فقر و غنای کشورها محصول نهادهایی است که در این کشورها ایجاد شدهاند .در
برخی کشورها نهادها فراگیر بوده اند و همه ش�هروندان اجازه داشتهاند به صورت آزاد و در شرایط برابر وارد
کسبوکار شوند و در برخی کشورها ،نهادها موجب انحصار شدهاند و بخشی از جامعه را از ورود به عرصههای
تولید و تجارت منع کردهاند .کشورهای گروه اول ثروتمند و کشورهای گروه دوم فقیر شدهاند .در ادامه بخشی
از مقدمه این کتاب را مرور میکنیم.

نگر
آینده

شهر نوگالس با حصاری دو نیم شده است .اگر بر
روی این حصار بایس��تید و به شمال نگاه کنید ،شهر
نوگالس آریزونا واقع در استان سانتا کروز را خواهید
دید .اینجا درآمد خانوارهای متوسط حدود  30هزار
دالر در سال است .بیشتر نوجوانان به مدرسه میروند
و اکثر سالمندان تحصیالت دبیرستانی دارند .بهرغم
تمام استداللهایی که مردم درباره این موضوع مطرح
میکنند که نظام بهداش��ت و درم��ان ایاالتمتحده
ناکارآمد اس��ت ،جمعیت ،با امید به زندگی در سطح
استاندارد جهانی ،نسبتا سالماند .بسیاری از ساکنان
بیش از شصت و پنج سال دارند و از خدمات بهداشتی
و درمانی بهرهمندند .این تنها یکی از خدمات فراوانی

اس��ت که دولت ارائه میکند که مردم آنها را بدیهی
میپندارد ،مانند برق ،تلفن ،شبکه فاضالب ،بهداشت
و درمان عمومی ،شبکه جادهای که آنها را به شهرهای
دیگر آن منطقه و س��ایر نق��اط ایاالتمتحده وصل
میکند و در نهایت قانون و نظم .مردم نوگالس آریزونا،
میتوانند ب��دون نگرانی درباره زندگ��ی یا امنیت به
فعالیتهای روزمرهش��ان بپردازن��د و دائما از دزدی،
سلبمالکیت یا سایر چیزهایی که سرمایهگذاری در
کسبوکارها و خانههایشان را به مخاطره میافکند در
هراس نباش��ند .موضوعی که به همیناندازه اهمیت
دارد این است که ساکنان نوگالس آریزونا ،این را بدیهی
میپندارند که دولت با وجود همه ناکارآییها و فساد

چرا کشورها
شکست میخورند؟
دارون عجم اوغلو
و جیمز رابینسون
ترجمه
پویا جبلعاملی
و محمدرضا
فرهادیپور
نشر دنیای اقتصاد
چاپ اول
1392
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آنچه کت��اب «اقتصاد فقیر» را
از انبوه کتابهایی که در حوزه
مب��ارزه با فق��ر متمایز میکند
رویکرد بسیار متفاوت آن است
که میتوان در این س��ه عبارت
خالصهاش ک��رد :ما نمیدانیم،
امیر کرمانی
ما میآزماییم و م��ا میتوانیم.
استاد اقتصاد در
نقطهآغازسفرتحقیقاتیدوفلوو
دانشگاهبرکلی
بنرجی و بسیاری از اقتصاددانان
یدانیم» .به این معنی
تجربی نسل جدید آن است که «ما نم 
کهتئوریاقتصادمکانیسمهایمتفاوتیراپیشنهادمیدهد
که بعضا منجر به سیاست گذاریهای متفاوتی میشود .ولی
یدانیمفلذا
اینکهکداممکانیسمدرواقعیتمهمتراسترانم 
«میآزماییم» .درواقع در این نگاه اقتصاددانان با استفاده
از تئوریهای اقتصادی موج��ود به طراحی آزمایشهایی
میپردازند که ب��ه آنان کمک کند که به مکانیس��مهایی
که در واقعیت عمل میکنند پی ببرند و سپس این نتایج
تجربیات است که بر تئوریهای موجود و طرز فکر ما راجع
به مساله تاثیر میگذارد .درواقع در این فرآیند علمی یک
رفتوبرگشت دائمی بین نظریه و تجربه وجود دارد .کتاب
اقتصاد فقیر حاصل بیش از یک دهه تجربه علمی اقتصادی
است که از نمیدانمها شروع شده و با آزمودنها به پاسخی
رسیده است .اما آن چیزی که شاید این کتاب را بیش از هر
کتاب دیگری متمایز کند آن است که هدف اصلی این کتاب
صحبت کردن راجع به سیاس��تهایی است که نهادهای
مردمی و غیردولتی قادر به انجام آن هس��تند .یا بهعبارتی
نویس��ندگان میخواهند بگویند حتی بدون کمک دولت
«ما میتوانیم» .شاید این رویکرد کتاب به نوعی برخاسته
از پیشینه دوفلو هم باشد .دوفلو پیش از آنکه دوره دکتری
اقتصاد خود را در دانش��گاه ام آی تی آغاز کند در نهادهای
غیردولتی فعال بوده اس��ت و دغدغه مبارزه با فقر را از یک
رویکرد پایین به باال دنبال میکرده است .در واقع طرز فکری
که دوفلو و بنرجی در پی گسترش آن هستند آن است که
حتیاگرمشکالتاصلییککشورمشکالتسیاستگذاری
کالن یا نهادهای ضعیف اقتصادی است ،همچنان کارهای
س��اده ای وجود دارد که از طرفی پرداختن به آنها در توان
نهادهای مردمی و غیردولتی اس��ت و از طرف دیگر تاثیر
بسیار عمیقی بر معیشت افراد کمدرآمد خواهد داشت .در
واقع آنها میخواهند نشان بدهند که کارهایی وجود دارد
که تکتک ما به عنوان اعضای یک جامعه میتوانیم انجام
دهیم و سهمی در مبارزه با فقر داشته باشیم .لذا این کتاب
کتابی است که نوشته شده تا تکتک اعضای جامعه بخوانند
و در حد توان خود در مبارزه با فقر به صورت مستقیم سهیم
باشند .بدینترتیب این کتاب را باید به صورت مکملی دید بر
کتاب اخیر عجم اوغلو« ،چرا کشورها شکست میخورند».
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كتابخانه

مربوط به آن ،کارگزار آنها اس��ت .آنها میتوانند برای
تغییر شهردار ،نماینده کنگره و سناتورهایشان رای
دهند؛ در انتخابات ریاس��تجمهوری رای میدهند
و تعیین میکند چه کس��ی کش��ور آنها را اداره کند.
زندگی در جنوب حصار ،تنه��ا چند قدم آنطرفتر،
تاحدی متفاوت اس��ت .درحالیکه ساکنان نوگالس
سونورا ،در بخش نس��بتا پررونقي از مکزیک زندگی
میکنن��د ،اینجا درآمد خانوار متوس��ط حدود یک
سوم خانوار متوسط در نوگالس آریزونا است .بیشتر

سالمندان در نوگالس سونورا ،تحصیالت دبیرستانی
ندارند و بسیاری از نوجوانان به مدرسه نمیروند .مادران
نوزادان هس��تند .شرایط نامساعد

نگران مرگومیر
بهداشت و درمان به اینمعنا است که چندان تعجبآور
نیستکهساکناننوگالسسونورا،برخالفهمسایگان
شمالیش��ان عمر طوالني ندارند .آنه��ا همچنین به
بسیاری از امکانات رفاهی عمومی دسترسی ندارند.
جادهها در جنوب حصار ش��رایط بدی دارند .قانون و
نظم در شرایط بدتری است .جرم و جنایت زیاد است

مصائب چینی به روایت دو استاد اقتصاد
کشورهازمانی
توسعهمییابند
و پیشرفت
میکنندکهبتوانند
نهادهایاقتصادی
و سیاسیای
برپاکنندکه
پتانسیل کامل هر
شهروند را آزاد و
تقویت کرده و از
آن حمایت کنند
و این پتانسیل
را برای ابتکار ،
سرمایهگذاری
و توسعه به کار
گیرند

نگر
آینده
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به بهانه کتاب «چرا کشورها شكست مي خورند»

مشغولمطالعهكتابيامباعنوان«چراکشورها شكستميخورند».هرچهبيشتر
میخوانمش بيشتر به اين نتيجه ميرسم كه ما در افغانستان دنبال نخود سياه بودیم
و چقدر بايد بالسرمان بيايد تا بفهميم كه بايد چارچوب كلي و استراتژي كمكهاي
مالي خارجي خود را تغيير دهيم .اما شايد جذابترين بخش اين كتاب هشدارهايي
باشد كه نويسندگان درباره هر دو كشور امريكا و چين مطرح كردهاند .در اين كتاب
كه توسط یک اقتصاددان ارشد ام اي تي و یک دانشمند اقتصاددان هاروارد نوشته
توماس فريدمن شده به اين مساله پرداخته شده كه كليديترين عامل تفاوت گذار ميان كشورها
«نهادها» هستند .ملتها زماني پيشرفت ميکنند كه بتوانند نهادهاي اقتصادي و
سياسي فراگير تاسيس كنند و زماني شكست مي خورند كه اين نهادها «استخراجي» شده و قدرت و فرصتها
در دستان عدهاي خاص متمركز شود .طبق نوشته اين نويسندگان «نهادهاي اقتصادي فراگير كه اجرا كننده
حقوق مالكيت هستند پديد آورنده يك ميدان فعاليتي يكدست و يكنواخت بوده و جذب سرمايه آنها در فناوري
ها و مهارت هاي جديد براي تداوم رشد اقتصادي در مقايسه با نهادهاي اقتصادي استخراجي كه ساختارشان بر
اساس استخراج منابع خاص طرح ريزي شده ،سودمندتر و اجرايي تر است ».همچنین به نوشته آنها «نهادهاي
اقتصاديفراگيرتوسطنهادهايسياسيفراگيرحمايتشدهوازآنهاحمايتنيزميكنندكهاينشيوهحمايتي
دوسويه به توزيع گسترده قدرت سياسي در يك روش كثرت گرايانه كمك مي كند و موجب مي شود كه ميزان
تمركز سياسي براي احراز قانون و تضمين امنيت در حقوق مالكيت و ايجاد بازار اقتصادي فراگير افزايش يابد».
عجمآوغلو در مصاحبهاي توضيح ميدهد كه هدف اصلي آنها در اين كتاب آن بوده كه بگويند :كشورها زماني
توسعه مييابند و پيشرفت ميکنند كه بتوانند نهادهاي اقتصادي و سياسياي برپا كنند كه پتانسيل كامل هر
شهروند را آزاد و تقويت كرده و از آن حمايت كند و اين پتانسيل را براي ابتكار ،سرمايهگذاري و توسعه به كار
گيرد .براي درك بهتر اين موضوع مي توان به مقايسه عملكرد خوب اروپاي شرقي پس از سقوط كمونيسم و
كشورهاي پس از فروپاشي شوروي سابق همچون گرجستان و ازبكستان پرداخت يا كردستان را با عراق مقايسه
كرد .تمامي اينها به عملكرد نهادها بس��تگي دارد .طبق نظريه اين نويسندگان درسي كه از تاريخ مي گيريم
آن است كه در صورت عدم تحقق حقوق سياسي نمي توان به حقوق اقتصادي دست يافت .براي همين است
كه اين دو نويسنده با اين ايده كه چين براي تركيب كنترل سياسي و رشد اقتصادي به يك فرمول سحرآميز
دست يافته ،مخالف هستند .چین ،از اسطوره های زمانه ماست .این کشور که زمانی امپراتوری با شکوهی بود
در سدههای  18و  19راه زوال پیمود و از سال  1949و در پی انقالب سوسیالیستی به رهبری مائو ،بار دیگر به
سوی بازسازی قدرت گام برداشت .تجربه نخست چین در روزگار سوسیالیستی اش ،شکست تمام عیار بود و
فقر و نابسامانی این کشور را تشدید کرد؛ اما تجربه بعدی اش که با اصالحات اقتصادیِ دنگ شیائوپینگ آغاز
شد ،قرین کامیابی بود .چین در سه دهه اخیر همواره رو به رشد بود و امروزه از جنبه «اندازه اقتصادی» یا همان
تولید ناخالص داخلی ،شانه به شانه آمریکا و ژاپن پیش می رود .این رشد شتابان موجب شگفتی و تحسین بسیار
شده است؛ اما پا به پای ستایش ها ،تردیدهایی جدی نیز درباره استمرار رشد اقتصادی در چین وجود دارد .مهم
ترین تردید را دارون عجم اوغلو و رابینسون در کتاب« چرا کشورها شکست می خورند» مطرح کرده و پیش
بینی کرده اند چین بار دیگر به راه زوال خواهد افتاد .طبق گفته عجم اوغلو «تحليل ما آن اس��ت كه چين در
حال تجربه رشد در سايه نهادهاي استخراجي و تحت كنترل و نظارت سياسي حزب كمونيست است :حزبي كه
توانسته قدرت را منوپوليزه کند اما منابع را به ميزاني كه براي شكوفايي و رشد اقتصادي نياز است موبيليزه كند».
اما به گفته او اين شيوه دائمي و پايدار نخواهد بود .او مي پرسد تصور كنيد آيا يك جوان  20ساله ترك تحصيل
كرده از كالج در چين اجازه دارد شركتي تاسيس كند كه بتواند تمامي بخشهاي شركتهاي دولتي چين كه از
سوي بانكهاي داخلي اين كشور تامين اعتبار شده اند را به چالش بكشد؟ عجم اوغلو همچنین ابراز نگراني مي
كند كه رشد چشمگير نابرابري هاي اقتصادي فراگير بودن نهادهاي امريكايي را تحت الشعاع قرار داده است.

کسب وکار فعالیتي پرخطر است .نه
و راهانداختن یک 
تنهاخطردستبردوجوددارد،بلکهگرفتنهمهمجوزها
و چربکردن سبیل افراد برای راهاندازی کسبوکار،
کار آسانی نیست .ساکنان نوگالس در ایالت سونورا،
هر روز با فس��اد و بیکفایتی سیاستمداران زندگی
میکنند .چگونه است که دو نیمه این شهر میتوانند
تا این حد متفاوت باش��ند؟ هیچ تفاوتی در جغرافیا،
آبوهوا یا انواع بیماریهای ش��ايع در منطقه وجود
ندارد ،چراکه میکروبها با هیچگونه محدودیتی سر
مرزهای ایاالتمتحده و مکزیک روبهرو نیستند .البته،
شرایط بهداشت و درمان کامال متفاوت است ،اما این
امر ارتباطی با محیط بیمار ندارد؛ بلكه بهاین دلیل است
که افراد جنوب مرز با ش��رایط بهداشتی نامطلوب و
فقدان مراقبتهای بهداشتی و درمانی مطلوب زندگی
میکنند .اما شاید ساکنان نیز خیلی با هم متفاوتند .آیا
موضوع میتواند این باشد که ساکنان نوگالس آریزونا،
نوادگان مهاجرانی از اروپا هستند ،درحالیکه ساکنان
جنوبنوادگانآزتکها  هستند؟اصالاینطورنیست.
پیشزمینههای افراد دو طرف مرز تقریبا یکی است.
بعد از اس��تقالل مکزیک از اسپانیا در  ،1821منطقه
اطراف «لوس دوس نوگالس » بخشی از ایالت مکزیکی
ویجا کالیفرنیا  بود و حتی بعد از جنگ1848-1846
آمریکا و مکزیک نیز بخشی از آن باقی ماند .درواقع،
بعد از  1853بود که مرز ایاالتمتحده به این منطقه
گسترش یافت .این «لیوتنانت ان .مایکلر»  بود که ،در
ش برداری ،به وجود «دره نسبتا زیبای لوس
حال نق 
نوگالس» پی ب��رد .اینجا ،از هر طرف مرز ،دو ش��هر
رشد کردند .اهالی نوگالس آریزونا و نوگالس سونورا،
نیاکان مشترک دارند ،از یک جور غذا و موسیقی لذت
میبرند و شاید بتوان گفت «فرهنگ» مشابهي دارند.
البته ،توضیح خیلی ساده و صریحي برای تفاوتهای
میاندونیمهنوگالسوجودداردکهاحتماالخیلیوقت
است که ش��ما آن را حدس زدهاید« :اهالی نوگالس
آریزون��ا ،به نهادهایی اقتصادی دسترس��ی دارند که
آنها را قادر به انتخاب آزادانه مشاغل ،کسب تحصیل
و مهارتها میسازد و کارفرمایان را به سرمایهگذاری
در بهترین تکنولوژی تش��ویق میکن��د که منجر به
دستمزدهای باالتر برای آنها میشود .آنها همچنین
به نهادهای سیاسی دسترسي دارند که به آنها اجازه
مش��ارکت در فرآیندی دموکراتیک ب��رای انتخاب
نمایندگانش��ان و تعویض آنه��ا را میدهد .خالصه
اینکه ،سیاستمداران خدمات پایهای (از بهداشت و
درمان عمومی و جادهها گرفته تا قانون و نظم) را که
شهروندان متقاضي آنها هستند فراهم میکنند .اما
اهالی نوگالس سونورا ،آنقدرها خوششانس نیستند.
آنها در جهانی متفاوت زندگی میکنند که با نهادهای
متفاوت ش��کل گرفته اس��ت .این نهادهای متفاوت
انگیزههای نامتجانسی برای اهالی دو نوگالس و برای
کارآفرینان و کسبوکارهای مایل به سرمایهگذاری
در آنجا ایجاد میکنند .این انگیزههای ایجاد ش��ده
توسط نهادهای متفاوت دلیل اصلی تفاوتهای رونق
اقتصادی در دو طرف مرز هستند.

اخالق مديران

چگونه اخراج نکردم؟

نام شرکت :هانیول
تأسیس1985 :
دفتر مرکزی :نیوجرسی
تعدادکارکنان132000:

دیوید کوت ،مدیرعامل هانیول از چگونگی مقابلهاش با اخراج کارگران میگوید :هنگامی که رکود
اقتصادی بزرگ رخ داد ،شرکتهای بزرگ کارگران بسیاری را از کار بیکار کردند .در این میان «هانیول» با
درخواست از کارکنان برای گرفتن مرخصیهای بدون حقوق ،وضعیت خود را بازیابی کرد.

تعدیل نیرو در دوران رکود اشتباه است

نگر
آینده

وقتی وارد شرکت شدم ،به نظرم تعداد کارکنان زیاد
بود .برای همین هم طی پنج سال بعد حتی زمانی که
فروش با متوسط رشد سالیانه  10درصد افزایش یافت،
تعداد کارکنان را ثابت نگه داشتم و با نظارتهای اجرایی
س��ختگیرانهتر و پر نکردن جای خالی کارکنانی که به
طور عادی دوران کاریشان به پایان میرسید ،برخی از
کارکنان با عملکرد پایینتر را کنار گذاشتیم .وقتی رکود
شد ،شمار افراد ما آنقدری که باید ،کم نبود ،اما به جای
اخراج مرخصی دادن را ترجیح دادیم .خواس��ت ما این
بود که به محض آغاز دوره بهبود آماده بازیابی باشیم،
و مرخصیها راه��ی بود برای تثبیت موقعیت ما برای
جلوگیری از هرگونه مشکل و پیامد بعدی.
اس��تدالل خودمان را هم داشتیم .در تعدیل نیرو. ،
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وقتی سال  2002وارد هانیول شدم ،شرکت دورا 
ن
پرچالشی را پشتسر گذاشته بود .در سال  1999با دو
شرکت دیگر تلفیق شده بود که به واقع این سه هرگز
یکپارچه نشدند ،هانیول بارها درآمد از دست داده بود
و عالوهبراین با بیش از  100س��ال س��ابقه در صنایع
شیمیایی ،مس��ئولیتهای زیست محیطی انباشتهای
هم داش��ت که به آنها رسیدگی نکرده بود .هانیول در
عرض  4سال ،سه مدیرعامل عوض کرده بود و تغییرات
بنیادی بسیاری نیز در سطوح مدیریتی آن رخ داده بود.
اما درواقع مدیران سرمایههای شرکت را برای افزایش
سود خود هدر داده بودند .در  5سال نخست مدیریتم
تالش کردم تا بس��یاری از مش��کالت قبلی را برطرف
کنم .ما حسابداری محافظهکارانهتری را آغاز کردیم و
مس��ئولیتهای زیست محیطیمان را مورد توجه قرار
دادیم .در کاالها و خدمات جدید سرمایهگذاری کردیم
و کارمان را به خارج از کش��ور گس��ترش دادیم .سهم
درآم��د ما که از خارج از ای��االت متحده میآمد از 41
درصد در س��ال  2002به  54درصد در س��ال 2012
افزایش یافت .قدرت تی��م مدیریتیمان را به نقطهای
رس��اندیم ک��ه در آن از  85تا  90درصد پس��تهای
خالی س��طح باالی ما توس��ط داوطلبهای داخلی پُر
میش��د ،درحالی که در گذشته این میزان  50درصد

ب��ود .از همه مهمتر ،فرهنگی به ن��ام «یک هانیولی»
را پایه گذاش��تیم که در آن روی شم مدیریتی ،توجه
به مش��تری ،و وفای به عهد تمرکز میکنیم .در پایان
س��ال  2007که اعتبار خود را با س��رمایهگذاران از نو
پایهریزی کردیم ،قیمت سهم ما بیش از دو برابر شده
بود .ناگفته نماند که در این میان در سال  ،2008شاهد
ی��ک تغییر جهت دیگر هم در کس��بوکارمان بودیم.
ناگهان سفارشها ،کنسل میشدند ،و سفارشهای تازه
نیز جای آنها را نمیگرفتند .به زودی روش��ن شد که
اقتصاد ایاالت متحده دچار رکود ش��ده و ما ،به عنوان
یک ش��رکت صنعتی بزرگ ،به س��متی میرفتیم که
گویی باید خود را ضعیف ببینیم .کسبوکار ما دو نوع
هزین ه عمده دارد :هزین ه م��واد اولیه و هزین ه افراد .در
رکود ،هزین ه مواد اولیه (هزینههای مس��تقیم) به طور
طبیعی افت میکند .از آنجا که سفارشها لغو میشوند،
شما هم مواد خام کمتری میخرید .همچنین با کاهش
هزینههای غیرمستقیم از جمله س��فرها و خرجهای
نامربوط به کار اصلی ،مشکالت را دور میزنید .کاهش
هزین ه افراد ،که در یک شرکت صنعتی به طور معمول
 30ال��ی  40درصد هزینهها را در ب��ر میگیرد ،البته
کاری دش��وار است .شرکتها معموالً در برابر «تجدید
ساختار» واکنش نشان میدهند .برای تجدید ساختار

در حالی که تیمی به رهبری من ش��روع به بررس��ی
انتخابهای پیشرو کرد ،بارها به ایده مرخصیها فکر
کردم :کارگران مرخصیهای بدون حقوق میگرفتند اما
در استخدام شرکت باقی میماندند .این کار را کردیم
و اگرچ��ه فرایند به صورت عالی پیش نرفت اما درکل،
تصمیم ما برای اس��تفاده از مرخص��ی به جای اخراج،
موفقیتآمیزبود.
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اخالق مديران
کارگران
مرخصیهای
بدون حقوق
میگرفتند اما در
استخدامشرکت
باقیمیماندند.
این کار را کردیم
و اگرچه فرایند
به صورت عالی
پیش نرفت اما
درکل،تصمیم
ما برای استفاده
از مرخصی به
جای اخراج،
موفقیتآمیزبود

نگر
آینده
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هر فرد اخراج ش��ده ،به طور متوس��ط ،به اندازه شش افرادی که قرار بوده از کار بیکار ش��وند نبودهاند ،پس مواجه بودند چون تقاضا همچنان کاهش مییافت.
ماه حقوق انفصال از خدمت و خدمات بیکاری دریافت این فداکاری کمکم به مذاقشان خوش نیامد .همچنین بههرحال ،با وجود فروش ک��م در  2008تا ،2009
میکند .پس بهطور خالصه ،ش��ش ماه طول میکشد وقتی که مدیران اجرایی سطح باالی ما احساس کردند ش��رکت به میزان باالیی سودآور باقی ماند و حاشیه
تا شرکت بتواند پول ذخیره کند .بحرانها معموال  12که آنها نیز باید به عنوان یک حرکت نمادین مرخصی س��و ِد بخشهای مختلف خود را حفظ کرد .در سه
ت��ا  18ماه طول میکش��ند .در پی افزایش تقاضا پس بگیرند ،ما با چالش دیگری روبرو شدیم .به نظر من این ماه آخر  2009پیشبینیهای فروش ما دیگر پایین
از این دورهها یک ش��رکت به طور معمول حدود یک کار یک همبستگی اشتباه و کوتهبینانه بود .به آنها گفتم نیام��د ،و در ژانوی��ه  ،2010من و گروهم مش��غول
کارهای بازیابی ش��دیم .وقتی وضعیت س��فارشها
س��ال بعد از تعدیل نیروی بزرگ خود دوباره شروع به ما در شرایطی نیستیم که رهبرانمان غایب باشند.
تا تابستان  2009همچنان تا حدودی نگران بودیم .رو به بهتر ش��دن نهادند ،واضح بود که در مقایس��ه
جذب نیرو میکند .بدینترتیب تمام پولی را که از شش
ماه قبل ذخیره کرده هزینه میکند .تصور کنید سراغ همچن��ان به فکر تعدیل نیرو نیفتادیم ،اما ش��روع به با رقیبانمان بس��یار آماده بودیم :زمانبندیهای ما
کارفرمای خود بروید و بگویید«:میخواهم  10میلیون بررسی هزینههای مزایا کردیم تا دریابیم که آیا میشود در تحویل و نگه��داری کاال در انبار بهتر بودند ،و از
دالر روی یک کارخانه جدید سرمایهگذاری کنم .شش بدون بیکار کردن افراد ،راهی جهت ذخیره پول بیشتر آنجا که نیروی کار خود را نگه داشته بودیم ،موفقیت
ماه وقت الزم اس��ت تا دخل و خرجمان جور ش��ود ،و پیدا کرد یا نه .س��عی کردم هم ب��ه کارکنان و هم به در ش��رایط جدید برای ما آسانتر بود .در حالی که
میخواهیم شش ماهه از آن بهرهبرداری کنیم و همان مدی��ران رده باال توضیح دهم که ما س��ه حوزه از افراد اقتصاد تجدید قوا میکرد ،ما تغییرات خود را به دقت
موق��ع باید کارخانه را تعطیل کنیم ».هرگز این کار را ذینفع داریم که الزم است منافعشان را متوازن کنیم :رصد کردیم .ما از س��ال  2002خوشسابقه بودیم،
نخواهید کرد .هرچند وقتی نوبت به هزینههای تعدیل مشتریان ،س��رمایهگذاران و کارکنان .تاوان گرفتن از کارکنان زیادی داش��تیم که به آنچه انجام میدادیم
نیرو میرس��د ،همه خیال میکنند که این کار ،کاری مشتریان انتخاب قابل قبولی نبود ،و برنامههای تولید ایمان داشتند ،و این موضوع را به شکلی واضح به آنان
منطقی و مقرون به صرفه است .وقتی مدیران با رکود محص��والت باید پی��ش میرفتند .پس ض��رر و زیان انتقال دادیم .افراد قادر بودند تا ببینند همه چیز قرار
ِ
بازگشت اندک نیست برای همیشه بد بماند ،پس ماندند.
مواجه میشوند ،سخت است که آنچه در پیشرو دارند میبایست میان سرمایهگذاران (به شکل
اما اگر کس��ی بخواهد تجربه ما را تکرار کند باید
را به درس��تی ببینند .اگر نگران این مسئله باشید که س��رمایه) و کارکنان (به صورت حقوق کاهش یافته)
رکود قرار اس��ت تا ابد ادامه داشته باشد ،ممکن است تقسیم میشد .رسیدن به توازن صحیح ،کاری دشوار بدان��د که ما در اجرای برنام��ه مرخصی دادنها دو
اش��تباه کردیم .در اوایل رک��ود ،تصمیم گرفتم که
باور کنید که صرفهجوییهای ناشی از تعدیل نیرو نیز بود .اما فکر میکنم ما به این هدف دست یافتیم.
برای سال  2009هیچ پاداشی دریافت نکنم .در آن
همیشگی اس��ت .ولی در واقعیت اینگونه نیست .من
زمان ،پاداش س��االنه من حدود  4میلیون دالر بود
چگونه آمادگی کامل برای بازیابی داشتیم؟
طی س��ه دوره رکود ،در رأس امور شرکت بودهام و در
بیش��تر ماههای سال  ،2009اقتصاد در وضعیتی که مبلغی چشمگیر به حساب میآمد .وقتی کارکنان
سالهای  2008و  2009بر این نکته تأکید میکردم:
بازیابی آغاز خواهد شد و الزم است برایش آماده باشیم .بیثب��ات باق��ی ماند .در  9م��اه اول س��ال ،مدیران در جلس��ات از من میپرس��یدند ک��ه رکود چگونه
تعدیل نیرو هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت برای واحده��ای م��ا ب��رای پیشبینی فروش با مش��کل روی پ��اداش م��ن تاثیر میگذارد ،همیش��ه جوابی
سیاس��تمدارانه و محافظهکارانه میدادم:
یک سازمان زیانبار است .حتی کارکنانی که
میمانند هم کام ً
«تصمیم با من نیس��ت ،با هیئت مدیره
ال حواسشان پرت است ،زیرا
ها
ت
تبلیغا
عموم
شکست
دلیل
سه
است ».اما اگر گفته بودم که از قبل تصمیم
دوستان و همکارانشان را از دست دادهاند و از
گرفتم پاداشم را دریافت نکنم ،برای همه
طرفی نگران شغل خود هستند.
اگر شیوههای معرفی محصول و ترغیب برای فروش
رضایت بخشتر بود .دومین اشتباه ما این
خستهکننده و بیزرقوبرق باشد -که عموما اینگونه هستند-
بود که به واحدهای جداگانه اجازه دادیم
چالشهایی که مرخصیها ایجاد کرد
محصولتان چندان موفق نخواهد بود .در اینجا برای جلوگیری
که مقدار مرخصی مورد نیازش��ان را خود
ما به ش��رکتهای تجاری زیرمجموعه
از این امر به سه اشتباه متداول اشاره میشود
تعیین کنند .میبایس��ت برایشان روشن
خ��ود گفتی��م که از ه��ر کارگ��ر بخواهند
میکردیم که نباید برای کسبوکارش��ان
هفتههای��ی را در نیم��ه اول س��ال 2009
1
مرخصیهای همگون و یکجور قرار دهند.
مرخصی بدون حقوق بگیرد .تعداد هفتهها
برای مث��ال ،بعضی واحدهای ما در چین
بوکار متفاوت بود .متوسط
بس��ته به کس�� 
اطالع��ات بیش از اندازه :هر ی��ک از محصوالت خود را با جزئیات
به کارگران مرخصی دادند درحالی که در
مرخصیها س��ه تا پنج هفته بود .این روش
دقیق ش��رح ندهید .هیچکس توجه نمیکند .مش��تریان آیندهنگر
آنجا سود همچنان رو به رشد بود .کارکنان
مش��کالت خود را داش��ت .برخ��ی ایالتها
میخواهند بدانند کدام راهحل شما به زندگیشان معنا میدهد .پس
در بازارهای نوظهور فرصتهای بسیاری
قوانین سختگیرانهای درباره مشاغل دارند .در
برای ایجاد تأثیری هیجانانگیز تالش کنید.
دارند ،و دستور مرخصی در بازاری که در
بعضی کشورهای خارجی ،شرایط و مقررات
2
دولت��ی اص ٌ
حال رش ِد سریع است ،برخی مشکالت در
ال به ما اجازه مرخص��ی دادن را
منابع انسانی و نگرانیهای سازمانی ایجاد
نمیداد .اما دستکم در ابتدای امر ،در اکثر
دیدگاه نادرست :چنانچه تعریف و توصیف شما دارای حکایتیاست
کرد که میتوانستیم از آنها بپرهیزیم .از
مناطق برنامه به گون��های روان پیش رفت.
درباره اینکه چهمدت در این کس��بوکار بودهاید و فهرس��تی کلی از
این نکات ک��ه بگذریم تصمیم ما مبتنی
در اولین یا دومین هفته بازخورد مناس��بی
مشتریها ،به کلی دارید اشتباه میکنید .به جای آن ،با صحبت درباره
ب��ر مرخصی دادن به ج��ای تعدیل نیرو،
دریافت کردیم :افراد نسبت به این فداکاری
نقطهنظر مشتریهایتان ،با آنها ارتباط برقرار کنید.
تصمیم درستی بود و موفق شدیم تا 90
احساس خوبی داشتند ،چون میدانستند به
3
درص��د این برنامه را درس��ت اجرا کنیم.
حفظ مشاغل کمک میکنند .شاید هم شغل
امیدوارم هرگز مجبور نباشیم دوباره دست
خود ،یا ش��غل یک همکار .در هر صورت با
همان حرفهای نخنما :در صورتی که نمیتوانید تفاوت میان خود و
به انجام چنین کاری بزنیم .اما اگر اینگونه
ادامه یافتن مرخصیها ،رفتار آنها دستخوش
رقبایتان را به روشنی توضیح دهید ،مشتری آیندهنگر چرا باید شما را
ش��د ،مطمئنم که  100درصد کارمان را
تغییر ش��د .برخی اف��راد ش��کایت کردند.
برگزیند؟ درباره آنچه شما بهتر از هر کس دیگر انجام میدهید سخن
درست انجام خواهیم داد.
بعضی دیگر به این نتیجه رسیدند که جزو
بگویید و برای اثبات آن مثالهایی بیاورید.

چهار روش
برای شادتر بودن
در محل کار
بیشتر ساعات بیداری شما
در محیط کار سپری میشود،
پس چرا تالش نمیکنید تا این
ساعات را دلپذیرتر کنید؟
1

خود را بیش از اندازه متعهد نکنید:این بسیار
خوب اس��ت که سرش��ار از اشتیاق باشید ،اما
دادن وعدههایی که شما یا گروهتان نمیتوانید
به طور معقول به آنها برسید فقط راهی است
به سوی شکست و ناامیدی.
2

خود را ب��ا دیگران مقایس��ه نکنید :به هر
ترتیب همه ما از جایی شروع کردهایم ،و سیر
هر کسی از مرحلهای به مرحله دیگر منحصر به
فرد است .مقایسه خود با دیگران به کلی وقت
تلف کردن است.
3

4

کارکن��ان هر ش��رکتی پ��س از فائ��ق آمدن بر
چالشه��ای پی��شرو و بهرهمن��دی از ح��دی از
موفقیت ،ش��روع میکنن��د به درمیان گذاش��تن
تصوراتشان درباره جهان درون و بیرون شرکت ،و
مطرح کردن اصولشان .در چنین موقعیتی مدیران
اجرایی ش��رکت پی میبرند که اصالح این ابعاد از
الگوی فرهنگی شرکت فوق العاده دشوار است ،چون
تغییر درست و ماندگار نیازمند نهادینه کردن تغییر
در سطح فردی است .چنانچه هر فرد پنداشتهای
بنیادی ،اصول و عادات خود را تغییر ندهد ،آنگاه در
اصل چیزی در الگوی فرهنگی شرکت بهطور گروهی
تغییر نخواهد کرد .بسیاری از مدیران اجرایی با ایجاد
تغییری بیش از حد جاهطلبانه در دستور کار ،یعنی
ا ِعم��ال تغییرات بیش از اندازه در یک زمان ،فرایند
سختتری را طی میکنند .سایر مدیران با تنظیم
جدول زمانی واهی یا به عبارت دیگر با داشتن توقع
اصالحات در زمانی بسیار کوتاهتر از آنچه باید صرف
ش��کلگیری این الگوی فرهنگی ش��ود مشکالت
بیش��تری را اضافه میکنند .برقراری ارتباط با تمام
افراد و استخدامش��ان در یک س��ازمان ،کار بسیار
دش��واری اس��ت و اگر اکثریت کارکنان شما جزو
نسل هزارهها یا همان نسل ایگرگ باشند این وظیفه
پیچیدهتر نیز میش��ود .مدی��ران اجرایی و مدیران
منابع انس��انی برای استخدام این گروه میتوانند از
چهار روش استفاده کنند:

نخست آگاهانه و سپس به طور ناخودآگاه ،افراد از
آنچه که برای شرکت ارزشمند است با خبر میشوند
و آنگاه از خط مشیها ،مقررات و آییننامهها پیروی
میکنند .سیاس��تهای بازبینی مرت��ب مقررات،
و طراح��ی مجدد س��ازمان و فراینده��ا به منظور
حصول اطمینان از اینکه در مسیر اصالحات مورد
نظر هس��تند الزم به نظر میرس��د .نس��ل ایگرگ
علیالخصوص نسبت به تناقضات حساس است .پس
راهی مستقیم برای دریافت بازخورد آنان نسبت به
این تناقضات و اصالح مقررات و فرایندها پیدا کنید.

1

4

میل به سبقت گرفتن

افراد معموالً میل چندانی ب��ه تغییر ندارند .اما
همگی ما میلی طبیعی به پیشی گرفتن از یکدیگر
داریم .چه بسا که در نسل ایگرگ ،که نسل هزارهها
نیز نامیده میش��وند ،چنین میلی بیشتر است .با
ایجاد سهولت برای کارکنان در دسترسی مستقل
دانش روز از میل و انرژی آنها
به اطالعات صحیح و ِ
به پیش��رفت و س��بقت از دیگران ،بهرهمند شوید.
برای کارکنانی که از نسل ایگرگ هستند شیوهها و

امکاناتی فراهم کنید تا خودشان را بررسی و ارزیابی
کنند.
2

کار جمعی

افراد به طور معمول میخواهند در جهت جریان
آب حرک��ت کنند .اما درمقابل ،نمیخواهند بیرون
از فرایند باش��ند .پس گروه��ی از افراد را با منافعی
مشترک به سوی وضع نهایی مطلوب ترغیب کنید
نه فرد فرد را به صورت جداگانه .در چنین مسیری،
نفرات زبده را شناسایی و تشویق کنید و بدینترتیب
از تمایالت خودشیفتگی نسل هزارهها بهره بگیرید.
3

اصالح تناقضات

همراهیپیشکسوتها

اگ��ر از اف��راد در م��ورد تج��ارب یادگی��ری
ارزشمندشان سوال کنید ،عموماً تجاربی که از مدیر
سابقشان گرفتهاند را به یاد خواهند آورد .پس میان
کارکنان نسل هزارهها و کارکنان ارشد و پرسابقه که
میتوانند به عن��وان مربی و الگو ایفای نقش کنند
ارتباط برقرار کنید .با ترفندهای مربیگری و مشاوره
به پیشکسوتها جان دوباره ببخشید ،آنگاه مرتب از
تبادل نظ ِر رودررو اطمینان حاصل کنید.

اندرو تانی

تحلیلگرمدیریتدر
مجلهفوربس

میانکارکنان
نسل هزارهها و
کارکنانپرسابقه
ارتباط برقرار
کنید .با ترفندهای
مربیگری و
مشاوره به
پیشکسوتها
جان دوباره
ببخشید،آنگاه
مرتب از تبادل نظرِ
رودررو اطمینان
حاصلکنید
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خودت��ان را خیلی ج��دی نگیرید:توانایی
خندی��دن ب��ه نقط��ه ضعفهایتان ن��ه تنها
ش��ما را ش��ادتر میکند؛ بلکه از ش��ما فردی
دوستداشتنیترمیسازد.

ارتباط با تمام افراد و استخدامشان در یک سازمان
کار بسیار دشواریست

نگر
آینده

س��عی نکنید در هر بح��ث و جدلی پیروز
ش��وید :برخی کش��مکشها ارزش جروبحث
ک��ردن ندارن��د ،و افراد بس��یاری وقتی خیال
میکنند در بحث پیروز شدهاند آسانتر مهار
میش��وند .آنچه مهم اس��ت بُرد نیست بلکه
چیزیست که قصد دارید در آینده انجام دهید.

نسل هزارهها
و ضرورت تحول سازمانی

73

اخالق مديران

شیکپوشی یک مدیر
چرا مدیران باید به ظاهر خود هم اهمیت بدهند؟
ِ
صنعت طراحی پوش��اک ،در
ام��روزه تأثی ِر هنر و
زندگی روزمره و کس��بوکار ،غیر قابل انکار اس��ت.
بیتردید نوع پوش��ش افراد ،چه در گردهماییهای
تجاری (برای معرفی ش��رکت ی��ا محصولی جدید)
و چه در جلس��ات کاری کوچک ،نقش بهسزایی در

اثرگذاری روی مخاطب یا طرف قرارداد ایفا میکند.
از آنجا که نوع پوش��ش افراد نش��انگر گوش��های از
روحیات و ویژگیهای ش��خصیتی آنهاس��ت ،پس
انتخاب لباسهای مناسب و برازنده به کمک طراحان
انتقال شخصیت مؤثر است .از این
لباس ،در ایجاد و
ِ

کارآفرین تقدیر
جوزف اِبود :این طراح لباس و
ِ
شده ،برند خود را در سال  1986روانه بازار کرد
و در حال حاضر مدیر ارشد هنری شرکت
 Men’s Wearhouseدر امریکا ست.

رو ،چهرههای سرشناس در عرصههای تجاری و حتی
سیاس��ی توجه خاصی به این مسئله دارند .در اینجا
نمونهای از طراحی لباس را مشاهده میکنیم که البته
به طور آزمایشی توسط دو طراح با سابقه برای مایک
دوک ،مدیر عامل کمپانی والمارت ،انجام شده است.

کارلی کوشنی :کوشنی لباسهای میشل اوباما ،سالما هایک،
ریس وایدرسپون و آلیشیا کیز را طراحی کرده است.
پوشاک طراحی شده توسط او در  60فروشگاه در سراسر
جهان از جمله برگدورف گودمن و ساکس فروخته میشود.

پیش از طراحی

پس از طراحی

مرحله آخر

جوزف اِبود :با این
لباسها الغر و
متناسببه
نظر میرسد.
یقهاش بهتر است
و دستمال جیبی کتاش
کم و کاستی ندارد .زیبا
و برازنده ست.
کارلی کوشنی :ظاهر تازه خیلی
بهتر است .این لباسها او را
جوانتر نشان میدهد.
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کراوات
کارلی کوشنی :این
کراوات باریک
باال تنه او را بلند
و متناسب نشان
میدهد.

پیراهن
جوزف اِبود :رنگ
تیره این پیراهن به
او شخصیت میدهد،
رنگ زیبایی که به
لباسهایشمیآید.

کت
کارلی کوشنی :چندان طرفدار
کتهای سه دکمه نیستم،
ولی این یکی برایش مناسب
است و ظاهری برازنده به او
میدهد.

کراوات
جوزف اِبود :طرح و
رنگ و اندازه کراواتی
که او انتخاب کرده
است خیلی به چشم
میزند.

شلوار
جوزف اِبود :این
شلوار بیش از
اندازه باالتر از
کمر او ایستاده
است.

کت
کارلی کوشنی :با اینکه
راهراههای سرمهای رنگ
زیبا است ،اما این گونه به
نظر میرسد که انگار این
کت برای مردی با دو برابر
قد او طراحی شده است.

ديدگاهها و نظرات خود را با ما در ميان بگذاريد

researchcenter@tccim.ir
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