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فرصتها چون اَبر در حرکتاند و اگر در بهترین شــرایط از آنها استفاده
نشوند ،ناپدید شده و از دست خواهند رفت .فرصت ایجاد تغییرات برای تحقق
شعار اقتصاد مقاومتی و بازگرداندن اقتصاد ایران به ریلهای پیشرفت نیز خارج
از این قاعده نیست .باید توجه کنیم که اگر از فرصت مطلوب کنونی استفاده
نکنیم ،معلوم نیست که تا چه آیندهای دوباره چنین فرصتی به دست خواهیم
آورد .در واقع اگر خوب نگاه کنیم ،متوجه میشویم که سیاستهای ابالغی
مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی ،خیلی پیش از این باید از ســوی
دولت پیشــین اجرا میشد و اگر چنین شده بود ،امروز با اقتصادی قدرتمند
مواجه بودیم که غربیها نیز زحمت تحریم این اقتصاد را به خود نمیدادند و یا
اگر هم تحریم میکردند ،ضربهپذیری کشور در برابر تحریم بسیار کم میبود.
اکنون زمان نبش قبر گذشته نیست .تنها راه برای اثبات نادرستی سیاستهای
گذشته ،اتخاذ سیاستهای درست اقتصادی از سوی دولت جدید است و اگر
چنین سیاستهایی اتخاذ نشود ،دولت جدید نیز در نگاه اعتماد جامعه و مردم
به سرنوشت قبلیها دچار خواهد شد.
چرا باید گفت که فرصت الزم برای اتخاذ سیاســتهای مناسب و کارا در
ت مناسب برای دولت
اقتصاد فراهم شده؟ نقاط قوت و ضعف و تهدید این فرص 
جدید در اجرای این اهدافش کدام است؟
اولین و شاید مهمترین ویژگی ،وجود عزم ملی است که در شعار ساالنه مقام
رهبری هم به آن اشاره شده است .این عزم ملی با درک عمیق مردم از تجربه
ناخوشایند اقدامات دولت پیشین است ،این عزم ملی خود را در نتیجه انتخابات
 ۲۴خرداد  1392متجلی کرد و اکنون نیز وجود دارد و همچنان چشم امید
آن به برنامهریزی مدیران و سیاستگذاران است تا توان بالقوه مردم و این عزم
ملی را فعلیت بخشند.
عنصر دوم ،تأکید رهبری نظام و حمایت همه جانبه ایشان از هر گونه اقدام و
ارادهای است که در جهت اجرای مقاومتی کردن اقتصاد اجرا شود .خوشبختانه
در این مورد خاص برنامههای نظارتی و ترویجی نیز در نظر گرفته شده است
تا اقتصاد مقاومتی به سرنوشت سند چشمانداز یا برنامه چهارم و پنجم توسعه
کشور در دولت پیشین دچار نشود.
وجود متن روشن و راهنما برای اقتصاد مقاومتی که از کلیات گذر کرده و

در برخی موارد وارد جزئیات نیز شده و از این نظر امکان تعبیر و تفسیرهای
شخصی را از میان برده است.
وجود دولت تدبیر و امید در راس اداره اقتصاد کشور و تشکیل گروه اقتصادی
به نسبت منسجم در این دولت که در ماههای اخیر نیز از هماهنگی بیشتری
برخوردار شدهاند ،دولتی که قادر است کلیه نیروهای متخصص و کارشناس،
که بزرگترین سرمایه کشور هستند ،را به دولت و گروه برنامهریز آن بازگرداند.
همراهــی و همدلی بخش خصوصی با برنامه اقتصاد مقاومتی و دولت که
بهترین نمونه آن حضور باالترین مقامات اتاق بازرگانی در دولت و هماهنگی
میان بخش دولتی و خصوصی است .بخش خصوصی که در  ۸سال گذشته
خود را در حاشیه میدید و مورد بیمهری قرار میگرفت ،اکنون خود را در برابر
دولتی میبیند که آمادگی همکاری و همراهی کامل با آن را دارد.
تواناییهای عظیم نیروی انســانی تحصیلکرده و جوان و آموزشدیده در
همه عرصههای اقتصادی ،یکی دیگر از نقاط قوت جامعه ماست که با وجود
بیکاری نسبتاً قابل توجه این نیروها ،فرصت جذب و بهکارگیری آنها در همه
حوزهها وجود دارد.
و باالخــره وضعیــت بینالمللــی نیز در یک ســال گذشــته تغییرات
چشــمگیری به نفع ایران کرده اســت .هرچند این وضعیت کماکان نقطه
ضعــف و تهدیدی جدی نیز محســوب میشــود ،ولی تحــوالت به وجود
آمــده در اوکراین ،ســوریه و از همه مهمتر تغییر تصویری کــه از دولت و
جامعه ایران ایجاد شــده ،شــرایط را به نسبت قبل مســاعدتر کرده است.
در کنار این موارد مثبت نباید از نقاط منفی و تهدیدات نیز غافل شد.
فساد اداری که ناشی از  ۸سال مدیریت فردی و غیرمبتنی بر دانش و عقل
جمعی و بدون نظارت بود ،بدترین میراثی است که برای دولت فعلی به ارث
رسیده است .به طوری که دستگاه اداری را زمینگیر کرده است .نه فقط فساد
که خروج نیروهای کارشناسی از بدنه دولت نیز بار مضاعفی را بر دوش مدیران
باال دستی تحمیل کرده است.
در کنار میراث اداری مذکور ،تور ِم رکودی ،میراث اقتصادی گذشته است.
خوشبختانه دولت توانسته در  ۹ماه گذشته روند تورم را کنترل کند و نوعی
ثبات نسبی برقرار سازد .ولی اکنون وقت خارج شدن از رکود است که جز از

طریق سرمایهگذاری و اشتغال این کار امکانپذیر نیست و اگر از رکود خارج
نشویم ،غول تورم دوباره بیدار خواهد شد.
ناهماهنگیهای سیاسی داخلی ،خطر دیگری است که اقدام برای اقتصاد
مقاومتی را تهدیــد میکند .بهویژه بروز ناهماهنگی میــان قوه مقننه و یا
نمایندگان با دولت و یا سایر قدرتهای حاضر در صحنه .بهعالوه فشارها به
دولــت در اموری چون مذاکرات  ۱+۵جز آن که ذهنیت دولت را از پرداختن
به مسأله اقتصاد منحرف و یا در مذاکرات اختالل ایجاد کند ،نتیجه دیگری
در بر ندارد.
تحریم همچنان به عنوان یک خطر بالقوه برای هرگونه برنامهریزی اقتصاد
خودنمایی میکند .اگرچه نباید برنامهریزی را موکول به حل نهایی این مسأله
کرد ،ولی واقعیت این است که سیاستهای ابالغی در زمینه اقتصاد مقاومتی با
حل این مسأله قابلیت اجرایی بیشتری پیدا میکند و البته این مسأله قابل حل
است و باید دولت را در این راه کمک کرد تا نتایج بهتر حاصل گردد.
علیرغم همه اینها مهمترین خطری که رســیدن به اقتصاد مقاومتی را
تهدیــد میکند ،ترس از اتخاذ تصمیم و تحریف در معنای اقتصاد مقاومتی
است .واقعیت این اســت که اتخاذ هر تصمیمی همراه با هزینههایی است.
تصمیمی که خیر مطلق و بدون عوارض باشد در اقتصاد وجود ندارد .در اقتصاد
موازنه میان هزینه و فایده هر تصمیم است که منجر به اتخاذ آن تصمیم یا
رویگردانی از آن میشــود .تصمیمات را باید کارشناسانه و پس از مشورت و
گفتوگو و مشارکت عقل جمعی اتخاذ کرد ،ولی هنگامی که برنامه و تصمیمی
نهایی شد ،باید با شهامت و بدون ترس آن را اجرا کرد و به نتیجه رساند.
تصمیمات را نمیتوان صرفاً بر حسب عوارض آنها ارزیابی کرد ،بلکه باید
سود و زیان را در کفه ترازو گذاشت و سپس درباره آن داوری کرد .از این رو دولت
باید ابتدا و پیش از هر چیز تکلیف خود را با این نکته مهم روشن کند .و ترس از
تصمیمگیری و مواجه شدن با عوارض الزامی سیاستها را از خود زایل نماید.
مشــکل و خطر بعدی تحریف معنا و مفهوم اقتصاد مقاومتی است .اگرچه
سیاســتهای ابالغی در این مورد به نســبت روشن است ،ولی جامعه ایران
این ظرفیت را دارد که به ســرعت تفســیر مندرآوردی از متن نماید و یک
جزء را برجســته و ســایر اجزا را آگاهانه فراموش کند و از این طریق متن را
تحریف نماید .بنابراین وظیفه دولت و سایر نیروهاست که مانع از این تحریف
شــوند و تفســیری مطابق با روح اقتصاد مقاومتی را به جامعه عرضه کنند.
خطر دیگری که اقتصاد مقاومتی را تهدید میکند ،تبدیل نشدن آن به یک
گفتمان روشن و مسلط است .برای تبدیل این مفهوم به یک گفتمان باید یک

ِّ
«دال مرکزی» در این گفتمان وجود داشته باشد تا همه موارد از جمله میزان
تحقق برنامهها با ارجاع به آن ِّ
«دال مرکزی» سنجیده شوند .پیشنهاد مشخص
میتواند «رشد اشتغال» یا «کاهش بیکاری» و نیز «افزایش بهرهوری» باشد.
در میان حوزههای گوناگون اقتصادی ،مبحث نفت و گاز و انرژی ،نقش محوری
در اقتصاد مقاومتــی را دارد و اگر دولت بتواند اهداف اقتصاد مقاومتی را در
این حوزه بسیار مهم تحقق بخشــد ،میتوان گفت که در سایر حوزهها نیز
موفق خواهد شد .و در غیر این صورت شکست خواهد خورد .برای نمونه در
سیاستهای ابالغی تأکید روشنی بر ضرورت کاهش شدت انرژی مصرفی در
ایران شده است .مطابق گزارش بانک مرکزی ،شدت انرژی در ایران بر حسب
تولید ناخالص داخلی اســمی ،حدود  ۷برابر اروپا و ترکیه اســت و بر حسب
قدرت خرید نیز حدود  2/5برابر آنهاست .این واقعیت هیچ تناسبی با اقتصاد
مقاومتــی ندارد .همان گزارش ثابت میکند که بهرهوری در مصرف انرژی با
قیمــت حاملهای انرژی ارتباط دارد و این ارتباط اگر در کوتاه مدت معنادار
نباشد در بلند مدت معنادار است ،ولی عجیب این که ترس از مخالفتها برای
اصالح این سیاست همواره بر روی میز تصمیمگیران سایه انداخته است .در
ایــن صنعت هر روز تأخیر در بهرهبــرداری از یک فاز پارس جنوبی ،حداقل
معادل  ۶میلیون دالر عدمالنفع دارد ،آن هم برای جامعهای که دانشآموزانش
به دلیل منفجر شدن بخاری ناقص ،راهی بیمارستان میشوند! اگر بهرهبرداری
هر فاز پارس جنوبی به دلیل سیاستهای غلط برای  ۵سال تأخیر افتاده باشد،
حداقل عدمالنفع آنها ،یکصد و بیســت میلیارد دالر است! تا این مسأله حل
نشود سخن گفتن از تحقق اقتصاد ملی و مقاومتی امری بیهوده است.
وضعیت برق نیز بســیار نگرانکننده اســت .صنعت بســیار مهمی که
تا ســال  ۱۳۸۴جان گرفته بود و در حال تبدیل شــدن به صنعتی مستقل
بود که میتوانســت به صادرات برق نیز مبادرت کند ،اکنون و فقط به دلیل
سیاستهای غلط قیمتگذاری در آستانه بحران قرار گرفته است و اگر دولت
جدید افزایش اخیر در قیمت برق را به این صنعت اختصاص نمیداد ،احتماال
در تابســتان شــاهد بحران در تولید برق میبودیم .هرچند این خطر هنوز
برطرف نشــده است .درباره آب نیز در سرمقاله شماره گذشته اشاره کردیم.
علیرغم تمامی این مشــکالت امیدواریم که دولت آقای روحانی با حمایت
مردم و همه عالقهمندان به کشور و با همکاری همه فعاالن اقتصادی و با تکیه
بر شجاعت کافی و بهرهگیری از تدبیر و عقالنیت مسیر ناهموار اقتصاد را از
سنگالخ و موانع موجود پاالیش نماید و برنامه اقتصاد مقاومتی را به بهترین
شکل ممکن به اجرا درآورد.

مهمترینخطری
که رسیدن به
اقتصادمقاومتی
را تهدید میکند،
ترس از اتخاذ
تصمیم و تحریف
در معنای شعار
اقتصادمقاومتی
است .از این رو
دولت باید ابتدا و
پیش از هر چیز
تکلیف خود را با
این نکته مهم
روشن کند.
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تحلیلها و گزارشهای ماه

خبرها و نظرها

در ضرورتایجاد صندوق ثباتساز
راهحلی برای عبور از شرایط تورم فزاینده
1

مسعود نیلی
مشاور اقتصادی
رییسجمهوری

نگر
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هفت سال باقیمانده تا سال  ۱۴۰۰به دو دلیل،
حیاتیترین سالهای پیش روی اقتصاد ایران است.
در این فاصله ما با دو مســاله مهم که یکی مساله
اشــتغال متولدین دهه  ۱۳۶۰و دیگری مشخص
شــدن وضعیت تحریمهاســت روبروییم که اگر
برای این دو مســاله برنامهریزی نکنیم با مشکالت
بسیاری روبهرو خواهیم شد .متولدین دهه ۱۳۶۰
با پایان تحصیالت خود وارد بازار کار میشــوند که
این مساله لزوم اشتغالزایی را مطرح میکند .در کنار
آن گامهای موثری نیز برای رفع تحریمها برداشته
شــده که در صورت نهاییشدن آنها بخش عمده
محدودیتهای اقتصادی ایران برداشــته میشود.

از ایــن رو دولت و جامعه بایــد با یک برنامهریزی
مناسب خود را برای این دو تغییر عمده آماده کنند.
اماسوال اینجاست که اگر تحریمها برداشته شوند
و ما دوباره به درآمدهای سرشــار نفتی برسیم آیا
دوباره میخواهیم مانند سالهای  ۱۳۸۵تا ۱۳۹۰
همان مســیر را طی کنیم؟ آیا باز هم با باال بردن
میزان واردات بحرانهای جدید را به اقتصاد کشور
تحمیل خواهیم کرد یا میخواهیم با اســتفاده از
تجارب موفق جهانی و راهاندازی صندوقهای ثروت
ملی ،از درآمدهای منابع طبیعی خود در حوزههای
بهبود زیرساختها و توسعه کشور استفاده کنیم؟
دوباره همان مسیر با

مسلم اســت که طی کردن
توجه به وضعیت بیکاری ممکن نیست و بنابراین
باید با عبرتگیری از گذشــته به سراغ صندوقها

برویم که نقش تعیینکنندهای در بهبود شــرایط
اقتصادی ما خواهند داشت .تجربه کشورهای آسیای
جنوب شــرقی و آمریکای جنوبی نشــان میدهد
که نقش مناطق آزاد در آزادسازی اقتصادی بسیار
باال بوده است و اگر بتوانیم صندوقهای نفتی را با
مناطق آزاد مرتبط کنیم ،شاید مانع از عواقب منفی
حاصل از افزایش قیمت نفت شویم .همچنین باید
با واردات تکنولوژی در روزگار خوش درآمد نفتی و
گسترش مناطق آزاد شرایطی را برای سرمایهگذاری
سرمایهگذاران فراهم کنیم .در کنار این موضوع نیز
باید سیاست پولی و مالی مناسبی در نظر گرفته و
انضباط مالی در پیش گرفته شــود .از طرف دیگر،
ما در مقابل تحریمها نیازمند شفافیت ،استقالل و
مصونیت صندوقهای نفتی هستیم چراکه استقالل
صندوق از استقالل بانک مرکزی مهمتر است.
2

پس از آنکه در ســال  ۱۳۸۷درآمد نفتی کشور
چند برابر شد و چندسالی گذشت ،یک سوال مهم
پیش آمد که چرا ما در این سالها که از درآمد نفتی
سرشاری برخوردار شدیم ،نتوانستیم رشد اقتصادی
خود را بهبود بخشیده و از تورم فزاینده رهایی پیدا
کنیم؟ حلقه مفقوده ما صندوقهای ثروت ملی بودند
و همچنانکه نتایج پژوهشها نشان داده هرچه یک
کشور صادرات منابع طبیعی خود را افزایش دهد،
از نظر رشد اقتصادی توان پایینتری خواهد داشت
و به همین دلیل در صورتی که مکانیزمهایی مانند
صندوق ثروت ملی وجود نداشــته باشد به وجود
آمدن بحرانهای اقتصادی در این کشــورها دور از
انتظار نخواهد بود .اگر مکانیزم صندوق وجود نداشته
باشد ،پول نفت مســتقیما به بانک مرکزی تزریق
میشود و وارد شدن این پول به بانک مرکزی یک
واکنش جدی دربردارد .اول اینکه عرضه ارز حاصل
از فروش نفت معموال برای جلوگیری از سقوط نرخ
ارزهــا از طرف بانک مرکزی بــا محدودیت روبهرو
میشود و این مساله ذخایر بانک مرکزی را افزایش
میدهد که درنهایت به باال رفتن بودجه دولت منجر
میشــود .از سوی دیگر این پول ارزش ارز کشور را
بــاال برده و به اینترتیب قیمــت واردات را کاهش
میدهد که این مساله نیز به کمشدن عمق تولید
در اقتصاد کشور صادرکننده نفت منجر خواهد شد.
در کنار اینها وقتی بودجه دولت باال رود ،تقاضای
کل جامعه نیز افزایش خواهد یافت که این امر منجر
به تورم میشود .چیزی که شبیه به آن را بارها در
اقتصاد ایران مالحظه کردهایم و اگر این رویه اصالح
نشود ،پایین بودن بهرهوری همواره در اقتصاد ایران
باقی خواهد ماند .از سوی دیگر در حالتی که درآمد
حاصل از نفت کاهش یابــد ،اگر اقتصاد به واردات
وابسته شود ،درآمد دولت و بنگاههای اقتصادی پایین
میآید و به اینترتیب آنها بخش قابل مالحظهای
از توان تولیدی خود را از دست میدهند .دولت نیز
به خاطر کاهش درآمد ،کسری بودجه خواهد داشت

که این کســری معموال با کنار گذاشتن طرحهای
عمرانی همراه میشود.
3

صنعت برق ایران گرفتار بحرانی ناخواسته است.
بحرانی چندســاله که با عملیاتی شدن و پیگیری
سیاستهای دولت جدید در این عرصه شاید بتوان
به گذر از آن امید داشــت .اما چه شــد که اقتصاد
صنعت برق گرفتار شــد؟ بحران فعلی از کجا آغاز
شد و چه روندی را طی کرد تا به این مرحله رسید؟
صنعت برق سالها بر منابع حاصل از فروش برق
متکی بود و میتوانست هزینههای مورد نیاز برای
تأمین برق کشــور و سرمایهگذاریهای مورد لزوم
برای توسعه شبکهها و احداث نیروگاههای جدید را
از محل درآمد حاصل از فروش برق تأمین نماید .این
مهم همهساله از طریق اصالح نرخ برق ،متناسب با
افزایش قیمتها و تورم حاصل میشد به این نحو که
تصمیم الزم در دولت اتخاذ میشد و بدون نیاز به
تصویب مجلس جامه عمل میپوشید.
در سال  ۱۳۸۳اصالحی در قانون برنامه چهارم
صورت گرفت که بر اســاس آن اختیار افزایش نرخ
خدمات از دولت گرفته شد و مقرر گردید هرگونه
تغییر نرخ با پیشــنهاد دولــت و تصویب مجلس
انجام پذیرد .بدینترتیب که در شــهریور هر سال
پیشــنهادات دولت برای ســال بعــد تنظیم و به
مجلس ارائه شــود و در صورت موافقت نمایندگان
اجرایی گــردد .این ماده بعدها بــه قانون تثبیت
قیمتها معروف شد ،هر چند که پیشنهاددهندگان
آن چنیــن هدفــی را دنبال نمیکردنــد و صرفا
میخواستند تا ضابطهای برای اصالح نرخها منظور
کنند تا از «تورم انتظاری» جلوگیری نمایند .آنها
معتقد بودند افزایش هر ســاله در نرخ حاملهای

انرژی ،عالوه بر تورم واقعی متناسب با آن ،موجب
نوعی تورم میشود که مردم هر ساله انتظار دارند که
اتفاق بیفتد .به این ترتیب در ابتدای ســال ،۱۳۸۴
دولت نتوانست تغییر را در نرخها اعمال کند که این
امر از سوی بعضی از نمایندگان ،بهعنوان «عیدی
مجلس به مردم» خوانده شد .با تغییر دولت که در
تیرماه همان سال اتفاق افتاد ،دولت نهم میبایست
اصالح نرخها را در شــهریور  ۱۳۸۴به مجلس ارائه
میکرد اما در عمل از ارائه هرگونه پیشنهاد افزایش
نرخ خــودداری کرد و در حقیقت خود نیز به صف
طرفداران تثبیت نرخها پیوست.
در نتیجه ،علیرغم خواست سازمانهای مسئول
هیچ اقدامی برای اصالح نرخها صورت نگرفت و این
موضوع در سال  ۱۳۸۵نیز تکرار شد .یعنی نرخ برق
طی سالهای  ۱۳۸۴و  ۱۳۸۵به همان قیمت سال
 ۱۳۸۳باقی ماند و در بودجه سال  ۱۳۸۶نیز تغییری
پیشنهادشد.
مسئوالن وزارت نیرو در جریان بحثهای خود
در کمیسیونهای مجلس بر ضرورت اصالح نرخها
متناســب با افزایش هزینهها تأکید داشــتند ،اما
کمیسیونهای مجلس خواستار دریافت پیشنهاد
دولت بودند و حاضر نبودند به درخواســت وزارت
نیرو ،اصالح نرخها را خودشان انجام دهند.
صنعت برق در یکی دو سال توانست سختیها را
تحمل کند و فشار کاهش درآمد نسبت به هزینهها
را از محل موجودیها و داراییهای خود تأمین کند،
ولی با تداوم این شرایط و به دلیل افزایش بدهیهای
صنعت برق به پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات
برقی ،کل مجموعه صنعت برق ،شامل بخش دولتی
و طیف وسیعی از پیمانکاران و صنایع مرتبط ،گرفتار
شدند.
حاصل ســالها تالش در رفع وابستگی صنعت
برق کشور ،احداث و راهاندازی صدها واحد صنعتی،
پیمانکاری و مهندســین مشــاور بــود که تالش
میکردند این صنعت را بینیاز از ســایر کشورها و

محمدعلی وحدتی
مدیرعامل سابق
توانیر و مدیرعامل
فعلی شرکت
انرژیگستر جم

صنعت برق در
یکی دو سال
توانست فشار
کاهش درآمد
نسبت به هزینهها
را از محل
موجودیها و
داراییهای خود
تأمین کند ،ولی با
تداوم این شرایط
کلمجموعه
صنعت برق
گرفتارشدند.

نگر
آینده

* متن تلخیص و تقریر شده یک سخنرانی
در موسسه آموزش و پژوهش در مدیریت و
برنامهریزی

چه شد که اقتصاد صنعت برق گرفتار شد؟
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پس اگر بخواهیم دریابیم که چرا اقتصاد ایران از
ســال  ۱۳۵۱تاکنون همواره تورم و نرخ بیکاری دو
رقمی را تجربه کــرده ،باید ببینیم درآمد حاصل از
فروش نفت طی این ســالها چه تاثیری بر اقتصاد
داشته اســت .خواهیم دید که این بحرانها همواره
یا با افزایش درآمد حاصل از نفت همراه بوده اســت
یــا با کاهش آن .همچنانکه در ســال  ۱۳۹۱وقتی
به دلیل افزایش تحریمها واردات کاهش یافت ،این
مساله به ســرعت خود را در تولید نشان داد و این
بخش بیشترین ضربه را از تحریمها دریافت کرد .اکثر
کشــورهای صاحب نفت در طول سالهای گذشته
راهاندازی صندوقهای ثروت ملی را در دســتور کار
قرار دادهاند که از این طریق مانع ایجاد مجدد بیماری
هلندی شوند تا جایی که در حال حاضر  ۶۰درصد
از منابع مالی این صندوقها در جهان از طریق پول
نفت وگاز تامین میشــود .جالب آنکه  ۷۵درصد از
این کشــورها در خاورمیانه و آسیا قرار گرفتهاند .در
این عرصه کشور نروژ با ثروتی معادل  ۸۰۰میلیارد
دالر پیشــتاز است و کشــورهای همسایه ما مانند
امارات و عربســتان نیز کارهای بســیاری کردهاند.
بنابراین استقالل بودجه دولت از درآمد نفت ،ایجاد
قاعده مالی مناسب ،حفظ اقتصاد از بیماری هلندی،
جلوگیری از کاهش درآمد دولت و البته حفظ سهم
نسل آینده مهمترین اهدافی است که در راهاندازی
این صندوقها مدنظر قــرار میگیرد .صندوقهای
ثروت ملی انواع مختلفی دارنــد .در حوزه کاالهای
مصرفــی هدف اصلــی این صندوقهــا واردکردن
دانش و تکنولوژی است چراکه این دو مقوله تاثیری
محسوس بر اقتصاد کشــور دارد .صندوق ثباتساز
معموال برای رفع اثر نوســانات قیمتی به کار گرفته
میشود ،صندوق توسعه ملی به زیرساختها توجه
ویژه دارد و صندوق سرمایهگذاری خارجی هم نوعی
دیگری از این صندوقها است که نمونههای مختلفی
از آنها در کشورهای جهان تاسیس شده و در حال
فعالیت هستند .اولین تجربه ما در حوزه صندوقهای
توسعهای مربوط به برنامه سوم توسعه است که در آن
بحث حساب ذخیره ارزی مطرح شد؛ اما متاسفانه به
دلیل نبود قاعده مالی مناسب و فراهم نبودن شرایط
الزم برای استقالل بودجه از پول نفت هیچگاه شرایط
فعالیت مناسب این صندوق ایجاد نشد و استقالل آن
نیز از نظر قانونی فراهم نشد .با توجه به این تجربه در
ایران اولویت نخست با «صندوق ثباتساز» است که
هدف اصلی این صندوق نیز باید واردات تکنولوژی
باشــد و البته برای مناسب شــدن کارکرد چنین
صندوقی به یک قاعده مالی مناسب نیاز داریم .

بحرانناخواسته

7

تحلیلها و گزارشهای ماه

خبرها و نظرها

خوشبختانه
دولت جدید
تصمیم گرفته این
افزایشقیمت
را به طور کلی
به صنعت برق
اختصاص دهد
و از درآمدهای
این صنعت برای
پرداخت یارانه
نقدیاستفاده
نکند.
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بصورت خودکفا اداره کنند اما در این شرایط همه
این مجموعهها سخت در مضیقه قرار گرفتند.
در صنعت برق به دلیــل زمانبر بودن طرحها،
خصوصــا طرحهای احداث نیروگاههــای بزرگ و
خطوط انتقال طوالنی که از عدم ســرمایهگذاری
مناسب رنج میبرند ،معموال پس از چند سال آثار
و نتایج کار نمایان میشود ،در نتیجه کسانی که به
این صنعت آشنا نباشــند با مقداری تأخیر ،نتایج
تصمیمات را متوجه میشوند.
با ارائه الیحه بودجه ســال  ۱۳۸۶به مجلس که
در آن نیز افزایش نرخ برق پیشبینی نشــده بود،
مسئوالن وزارت نیرو و صنعت برق با هماهنگیهایی
که در مجلس انجام دادند ،چاره را در این دیدند تا
کمبود درآمدهای برق را با استفاده از یکی از مواد
قانون برنامه جبران کنند .بر اساس این ماده هرگاه
دولت (یا مجلس) نــرخ تکلیفی فروش خدمات را
کمتر از قیمت واقعی (قیمت تمامشده) آنها تعیین
نماید ،مکلف است مابهالتفاوت قیمت واقعی با قیمت
تکلیفی را خود از منابع عمومــی پرداخت نماید.
مجلس نیز با این موضوع موافقت کرد.
به این ترتیب برای نخستینبار در قانون بودجه
سال  ۱۳۸۶پرداخت این مابهالتفاوت برای بخش برق
پیشبینی شد .الزم به توضیح است که همزمان گام
مهمی نیز در واقعیکردن قیمت حاملهای انرژی
حداقل در روابط بین وزارتخانههای نفت و نیرو هم
برداشــته شد .بدین معنی که قیمت سوخت مایع
مصرفی نیروگاهها را همان قیمتهای جهانی (فوب
خلیج فارس) مشــخص و قیمت برق را هم بر آن
اساس محاسبه کردند .در این صورت هر چقدر که
نیروگاهها سوخت مایع کمتری مصرف میکردند،
درآمد بیشتری را برای صنعت برق ایجاد مینمودند.
با توجه به اینکه نیروگاهها بزرگترین مصرفکننده
سوخت کشور هستند ،تالش آنها برای صرفهجویی
در مصرف سوخت (بهرهبرداری بیشتر از نیروگاههای
با راندمان باالتر) تأثیر زیادی در اقتصاد ملی دارد.
بــا این اقدام هم صنعت برق توانســت تا اندازه
زیادی تراز منابع -مصــارف خود را اصالح نماید و
هم ســرمایهگذاری در جهت افزایــش راندمان در
نیروگاههــا و کاهش مصرف ســوخت توجیه پیدا
کرد ،چرا که تحویل سوخت با قیمت بسیار اندک
به نیروگاهها هیچ انگیزهای را برای صرفهجویی در
مصرف باقی نگذاشته بود.
الزم بــه ذکر اســت که این موضــوع علیرغم
محاسنی که داشــت ،در الیحه پیشنهادی دولت
برای سال  ۱۳۸۷دیده نشد ولیکن با هماهنگیهایی

که مجددا در مجلس صورت گرفت ،عینا در قانون
بودجه آن سال گنجانده شد .مبالغ مابهالتفاوت که
در سال  ۱۳۸۷بایستی توسط دولت پرداخت میشد
خیلی بیشتر از سال  ۱۳۸۶بود ،چرا که قیمت برق
همچنان ثابت بود ،در حالیکه هزینهها افزایش یافته
بود .اما با این وجود در نهایت تا پایان ســال ۱۳۸۷
مطالبه صنعت برق از بابت مابهالتفاوت قیمتهای
واقعی و تکلیفی به طور کلی پرداخت نشد و تاکنون
هم تسویه نشــده است .در ســال  ۱۳۸۸موضوع
پرداخت مابهالتفاوت در قانون بودجه پیشبینی نشد
و با ثابت نگهداشتن قیمت برق و افزایش هزینهها،
همچنان این عدم تراز منابع و مصارف صنعت برق
رو به افزایش گذاشت و فشار مالی به صنعت برق را
بیش از گذشــته کرد .در سال  ۱۳۸۹بحث اجرای
قانون هدفمندی یارانهها بهانهای شد تا همچنان نرخ
برق را ثابت نگه دارند تا به گفتۀ مســئوالن دولتی
همراه با اجــرای فاز اول هدفمندی یارانهها در این
مورد تصمیمگیری شود.
تأثیر اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانهها
بر صنعت برق

اواخر ســال  ۱۳۸۹یعنی در  ۲۷آبان این سال،
اجرای قانون هدفمندی یارانهها آغاز شــد و در این
مرحله اصالحــی در نرخ برق صــورت گرفت اما
متاسفانه این افزایش نرخ به صنعت برق تخصیص
نیافــت و اینبار از آن بــرای پرداخت یارانه نقدی
اســتفاده شد .آثار ناشی از اجرای قانون هدفمندی
یارانههــا در افزایش نرخها به صنعت برق تحمیل
شد اما هیچ یک از بخشهای این صنعت درآمدی
حاصــل از اجرای قانون دریافــت نکرد .با توجه به
مشــکالتی که از پیش از اجرای قانون هدفمندی
هم دامان اقتصادی برق را گرفته بود ،بحران در این
صنعت روز به روز جدیتر شد.
در این بین برخی عملکردها از سوی مسئوالن
دولتی بر ابعاد این بحران افزود ،از آن جمله زمانی
بود که در یک مرحله بــرای جبران منابعی که از
صنعت برق برای یارانه نقدی برداشــت شده بود،
سوخت تحویلی به نیروگاهها را بدون قیمت محاسبه
کردند که این مســأله کامال بــا بحث هدفمندی

مغایرت داشــت .چرا که قرار بود حاملهای انرژی
با قیمتهای نزدیک به قیمت واقعی عرضه شود تا
تالش برای صرفهجویی در مصرف آنها معنی پیدا
کند.
بنابراین آنچه از اجرای مرحله اول هدفمندی به
صنعت برق رسید ،افزایش هزینهها و ثابت ماندن
تقریبی درآمدها بود .در این مرحله با افزایش ناگهانی
نرخ ارز ،بار دیگر فشار مضاعف به این صنعت وارد
گردید ،به گونهای که به یکباره حجم گســتردهای
از بدهیهای کالن بر دوش صنعت برق بار شــد.
پر واضح اســت که با ادامۀ سیاستهای پیشین در
دولت ،طی سالهای  ۱۳۹۰و  ۱۳۹۱نیز هیچگونه
تحولــی در رابطه با درآمدهای صنعت برق حاصل
نشد و تغییری در نرخ برق صورت نگرفت .در کنار
اینها دولت در اجرای اصل  ۴۴بعضی نیروگاههای
کشــور را نیز واگذار کرد امــا درآمد حاصله از این
واگذاریها نیز به ســازمانهای دیگر تعلق گرفت،
در حالیکه صنعت بــرق از بابت احداث آنها هنوز
به سیستم بانکی بدهکار بود .در قانون بودجه سال
 ،۱۳۹۲مجلس با اطالع از وضعیت نابسامان مالی
در صنعــت برق افزایــش  ۳۸درصدی قیمتها را
پیشبینی کرد که دولت میبایســت با مصوبهای
آن را اجرایی میکرد .اما متاســفانه دولت دهم این
افزایش در نرخ برق را اجرایی نکرد و اجازهای را که
از مجلس داشت ،استفاده نکرد.
با شــروع بــه کار دولــت یازدهم ،مشــکالت
بیشماری پیش روی دولت وجود داشت که از همه
مهمتر نرخ بسیار باالی تورم در کشور بود .به خاطر
همین شرایط بود که بحث افزایش نرخ برق تا اواخر
ســال  ۱۳۹۲به تعویق افتاد و از اول اسفند ۱۳۹۲
که اجرایی شد ،تنها  ۲۴درصد افزایش اعمال شد.
خوشــبختانه دولت جدید تصمیم گرفته این
افزایــش قیمت را بــه طور کلی بــه صنعت برق
اختصــاص دهد و از درآمدهــای این صنعت برای
پرداخت یارانه نقدی اســتفاده نکند .همچنین در
قانون بودجه ســال  ۱۳۹۳پیشبینی شــده است
که بخشــی از بدهیهای وزارت نیرو به پیمانکاران
و تولیدکنندگان برق بخش خصوصی که از دولت
گذشته باقی مانده است ،با طلب دولت از آنها تهاتر
شــود .عالوه بر این برای اجرای طرحهای افزایش
راندمان نیروگاهها نیز پیشبینی شــده تا سوخت
صرفهجویی شــده از این کار به مدت دو ســال در
اختیار اجراکنندگان طرحهای مزبور قرار گیرد.
امید اســت با اقدامات پیشبینی شده در قانون
بودجه سال  ۱۳۹۳صنعت برق از وضعیت نابسامان
مالــی خارج شــود و با اجــرای بهموقع طرحهای
توسعهای در این صنعت ،آمادگی الزم برای توسعه
در بخشهای دیگر صنعتی در کشــور نیز فراهم
گــردد ،چرا که خروج واحدهــای صنعتی از رکود
مستلزم تأمین برق کافی برای آنهاست و با توجه به
زمانبر بودن طرحهای صنعت برق بایستی هر چه
سریعتر این شرایط محقق شود.

آیندهنگر:صادرات محصوالت و کاالهای ایرانی به کشورهای هدف صادراتی مسئلهای مهم در روند رشد کسبوکار در ایران است .از این رو
دستیابی به اطالعات بازارهای کشورهای هدف صادراتی و آگاهی از فرصتها و تهدیدهایی که در آنها وجود دارد همواره مورد عالقه بازرگانان
و فعاالناقتصادی و همچنین کارگزاران دولتی بودهاست .به همین دلیل مجله آیندهنگر تصمیم گرفتهاست بخش جداگانهای را به این موضوع
اختصاص دهد و روندهای موجود در بازارهای کشورهای هدف صادراتی را با اولویت همسایگان ایران و بهخصوص شرکای اصلی تجاری
کشورمان واکاوی کند .گزارشی که در ادامه میخوانید فتحبابی است بر این امر که به بررسی کلی وضعیت صادرات ایران به کشورهای همجوار
میپردازد .در شمارههای آینده مجله نیز قصد داریم با همکاری رایزنان بازرگانی کشورمان در بازارهای همجوار و همچنین اتاقهای مشترک
ایران و کشورهای طرف همکاری و دیگر مقامات ذیربط جمع بندیهای کاربردی مفیدی را در این خصوص به مخاطبانمان عرضه داریم.

گزارش آیندهنگر از چهارمین همایش رایزنان بازرگانی ،صنعتی و معدنی ایران

در ضرورت بهینهسازی صادرات

رایزنان بازرگانی ایران سهبرابر خواهندشد تا صادرات ایران افزایشیابد
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همایش امسال رایزنان بازرگانی ،صنعتی و معدنی ایران اگرچه برای چهارمین
سال متوالی برگزار میشــد اما تفاوت مهمی با سالهای پیشین داشت .امسال با
روی کار آمدن دولت جدید و امید باال به بهبود روابط ایران و غرب و از میان رفتن
تحریمها ،گوشهای صادرکنندگان ایرانی برای شنیدن گزارش رایزنان تیزتر شدهبود.
حضور رایزنان در تهران بهقدری خبرســاز بود که از چشم رسانههای خارجی نیز
دور نماند .چنانکه خبرگزاری آسوشیتدپرس خبر افزایش تعداد رایزنان بازرگانی
ایران از  11به  30را مخابرهکرد و آن را نشــانه جدیدی از رویکرد دولت اعتدالگرا
تفسیرکرد .شاید مهمترین خبر اعالمشــده در حاشیه حضور رایزنان بازرگانی در
تهران هم همین افزایش تعداد آنها بود. هرچند که  11رایزن بازرگانی برای مثبت
شــدن تراز تجاری ایران تالش میکنند ،اما واقعیت این است که این تعداد رایزن
برای بهبود وضعیت تجارت خارجی ایران بهویژه افزایش صادرات کافی نیست .ایران
در حال حاضر در کشورهای قزاقستان ،آذربایجان ،افغانستان ،عراق ،عمان ،امارات،
هند ،ترکیه ،ونزوئال ،الجزایر و ارمنستان رایزن بازرگانی دار د که این آخری یکی دو
ماه اســت به محل ماموریت خود اعزام شدهاست .در ماههای آینده رایزنان ایران به
کشورهای چین،لبنان،آلمان اسپانیا،ایتالیا و صربستان اعزام خواهندشد .اسامی این

کشورها را حمید زادبوم مدیرکل دفتر امور نمایندگیهای سازمان توسعه تجارت در
حاشــیه دیدار رایزنان بازرگانی با فعاالن اقتصادی اعالمکرد.رایزنان بازرگانی ایران
در کشورهای مختلف در یکی از اصلیترین بخشهای همایش چهارروزهشان روز
یکشنبه14اردیبهشتماه ،میزبان فعاالن اقتصادی کشور در سالن اجتماعات سازمان
توسعه تجارت در نمایشگاه بینالمللی تهران بودند .آنها به این سالن آمدهبودند تا
ضمن تشریح وضعیت کشورهای محل ماموریتشان ،فعاالن اقتصادی ایرانی را به
حضور در کشورهای همسایه ترغیبکنند و البته پاسخگوی سواالت بیشمار آنها
نیز باشــند .این جلسه در سه بخش مختلف برگزارشــد و در هر بخش گروهی از
رایزنان بازرگانی با فعاالناقتصادی،خبرنگاران و دانشجویان حاضر در محل همایش
توشنود پرداختند .اگرچه در سواالتی که پس از سخنان هر یک از رایزنان از
به گف 
سوی فعاالناقتصادی مطرح میشد بحث چگونگی عملیات بانکی در کشور مقصد
و راهکار رقابت با شرکتهای چینی و ترک بحث ثابت بود اما رایزنان بازرگانی نیز
ی میکردند بازرگانان را به حل مشکالت بانکی با لغو تحریمها
در سخنان خود سع 
امیدوار کرده و آنها را به حضور فیزیکی بیشتر در بازار برای رقابت با ترکیه و چین
ترغیبکنند.
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تحلیلها و گزارشهای ماه

خبرها و نظرها

افغانستان :سیمان و کابل در صدر صادرات

تراز تجاری دو و نیم میلیارددالری ایران و افغانستان نشان از آن دارد که این کشور بعد
از عراق رتبه دوم در صادرات غیرنفتی ایران را به خود اختصاص دادهاست .بهنظرمیرسد
افغانســتان بازار خوبی برای صدور محصوالت صنعتی ،ساختمانی و همچنین خدمات
فنی و مهندسی ایران باشــد .صادرات فعلی ایران به افغانستان را در شش گروه کاالیی
تقســیم میکنند :مواد غذايي ،مصالح ساختماني ،شويندهها ،دارو ،پالستيك و فراورده
هاي سوختي اين اقالم را تشكيل ميدهند .مهدی جوانمرد قصاب رایزن جوان و پرانرژی
بازرگانی ایران در افغانستان دراین نشست گفت« :بازار این کشور همسایه ظرفیت و فرصت
بسیار مناسبی برای تجار ایرانی است.با این وجود تجار ایرانی از این ظرفیت استفاده بهینه
نمیکنند .اگرچه در سال  1392حجم صادرات ما به افغانستان اندکی کاهش یافته اما به
جرات میتوان گفت که یکسوم بازار افغانستان در دست محصوالت ایرانی است و انتظار
داریم بعد از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حجم صادرات ایران به این کشور از دو
نیم میلیارددالر فعلی به بیش  4میلیارددالر برسد».
در ادامه جوانمرد قصاب به محصوالت ایرانی که در صادرات به افغانستان موفقبودهاند
پرداخت ،به گفته او« :کیفیت باال و قیمتمناسب سیمان ایران بازار افغانستان را به خود
اختصاص داده و نسبت به سیمان سایر کشورها از موقعیت بهتری برخورداراست .ازدیگر
سو محصوالت صنایع برق از جمله سیم و کابل ایرانی بازار افغانستان را در دست دارد».
جوانمرد البته از افزایش عوارض صادرات بیمناک بود و گفت« :نباید با برخی اقدامات مانند
افزایش عوارض ،هزینه صادرات را باال ببریم و با دست خودمان به صادراتضربه بزنیم ،این
در حالی است که برخی کشورهای همسایه افغانستان به سبب نداشتن ضوابط صادراتی
کاالهایشان بدونعوارض وارد آن کشور میشود لذا میتواند ارزانتر عرضه شود چراکه
بسته بودن مرز
بازار میدان رقابت است و باید با کیفیت و مناسب بودن قیمتها توان رقابت باال در این
ارمنستانبا
میدان را داشته باشیم.»

ترکیه و جمهوری
آذربایجان و
تنشایجادشده
با اوکراین و
احتمالکاهش
صادرات اوکراین
بهارمنستان
از فرصتهای
موجود برای
سرمایهگذاری در
ارمنستاناست.

نگر
ه شماره بيست و ششم  /خرداد 93
آیند
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قزاقستان :وضعیت مناسبی نداریم!

ایــران رتبه هجدهم را در صادرات به جمهوری قزاقســتان دارد .رقم صادرات ما به
بزرگترین جمهوری استقالل یافته از شوروی بعد از روسیه تنها  300میلیوندالر است.
این آماری بود که مهدیپور رایزن بازرگانی ایران در قزاقستان اعالم کرد .مهدیپور دالیل
صادرات ضعیف ایران به قزاقستان را در عدم حضور بازرگانان ایرانی در این کشور دیدهبود.
به گفته مهدیپور« :سهمشرکتهای ایرانی از حضور در نمایشگاههای بینالمللی کشور
قزاقستان صفر است .اکثر شرکتهای ما حاضر نیستند هزینه تبلیغات را بپردازند.» وی با
اشاره به اینکه ساالنه  62نمایشگاه در کشور قزاقستان برگزار میشود ،یادآوری کرد« :سهم
ایران از این نمایشگاههاصفر است و هیچ شرکت ایرانی در این نمایشگاهها حضور ندارد».
بهاین ترتیب مهدیپور از جمله رایزنانی بود که با صراحت با فعاالن اقتصادی حاضر در
همایش سخنگفت و آنها را به تبلیغ در قزاقستان برای حضور در بازار این کشور فرا خواند.
او البته به مشکالت عمده صادرات کاالهای ایرانی از جمله مشکالت بانکی نیز اشاره کرد
و گفت« :شرکتهای ایرانی برای حضور جدی در بازار قزاقستان و شرکت در مناقصهها به
ضمانتنامههای بانکی نیاز دارند که تحریمهای بانکی مانعی در راه صدور این ضمانتنامهها
است.به گفته مهدیپور تا زمانی که تبلیغات و حضور ما در بازار قزاقستان کم است ،نباید
انتظار داشتهباشیم سهم عمدهایاز بازار این کشور را در دست بگیریم .مهدیپور در این
خصوص به حضور پرقدرت شرکتهای چینی در قزاقستان اشاره کرد و گفت« :چینیها
عالوه بر حضور قدرتمند در نمایشگاههای قزاقستان تبلیغات فراوانی روی محصوالت خود
میکنند ».مهدیپور کشور ترکیه را از دیگر کشورهایی دانست که برای حضور در بازار
قزاقستان برنامههای موفقی را اجرا کردهاست.
ارمنستان :تعرفههای گمرکی باید حذف شود

ایران سال گذشته دو میلیون دالر برای توسعه زیرساختهای گازی ارمنستان کمک
کرده اما ســهم صادرات غیرنفتی ما به ارمنســتان باید افزایش یابد .این نکتهای بود که
آوادیس رایزن بازرگانی ایران در ارمنستان برای فعاالن اقتصادی ایرانی عنوان کرد .بهگفته
او صادرات ایران به ارمنستان بسیار بیشتر از کشورهای آفریقایی است اما باید از فرصت
سرمایهگذاری در صنایع تعطیل و نیمهتعطیل ارمنستان استفادهبرد زیرا یکی از عوامل
مهم بهبود وضعیت اقتصادی ارمنســتان رشد سرمایهگذاریهای خارجی در آن کشور

اســت .آوادیس افزود« :تاسیس بانکهای خارجی مختلف ،پرداخت تسهیالت بانکی به
سرمایهگذاران و فعاالن تجاری ،معافیت چندساله از پرداخت مالیات برای سرمایهگذاری
در بخشهای تولیدی نیز از عوامل دیگر این پیشــرفت است ».او در ادامه ریز صادرات و
واردات ایران و ارمنستان را برشمرد و گفت«:گاز ،کاشی و سرامیک ،نفت ،اقالم پالستیکی،
قیر ،فوالدهای آلیاژی ،سولفورها ،شیشه ،کودهای شیمیایی ،لولههای فلزی ،شویندهها،
سازههای فلزی ،پلیمرهای اتیلنی ،مرغ و جوجه یکروزه ،پلیمرهای وینیل کلراید ،میوه
و ســبزیجات ،روغن نباتی و حیوانی و مصالح ساختمانی اغلب کاالهای صادراتی ایران
به ارمنستان به شــمار میآیند .از دیگر سو دامزنده ،ماشینآالت ،نرم افزار الکترونیکی،
ضایعات مس ،نیروی برق ،ضایعات آلومینیوم ،مدارهای چاپی ،ضایعات آهن ،کاغذ و مقوا،
ضایعات باطری و تجهیزات پزشکی عمده محصوالتی هستند که از ارمنستان به ایران وارد
میشــوند ».وی وجود روابط سیاسی حسنه بین دو کشور و نزدیکی جغرافیایی و وجود
مرز مشــترک را از جمله نقاط مثبت میان ایران و ارمنستان عنوان کرد و سهولت اعزام
و پذیرش هیاتهای تجاری و بازاریابی ،وجود کاالهای تولیدی دارای مزیت و پتانســیل
صادراتی به آن کشور و وجود منطقه آزاد تجاری  -صنعتی ارس در مجاورت مرز را از دیگر
مزایای تجارت با ارمنستان خواند .آوادیس وجود اتحادیه تجار ایرانی در ارمنستان و نیز اتاق
بازرگانی مشترک را از دیگر مزیتهای موجود در این کشور ارزیابی و ضعف توان رقابتی
اغلب کاالهای ایرانی از لحاظ کیفیت و قیمت را مشکالت موجود برای تجار عنوانکرد.
وی با بیان اینکه ارمنستان بهزودی وارد موافقت نامه گمرکی با روسیه میشود ،از تالش
روسیه برای غلبه بر کشورهای حاشیهای خود خبر داد .آوادیس با بیان اینکه ایران باید
هر چه سریعتر تعرفههای تجاری میان دو کشور را کاهش داده و موافقتنامه تجاری امضا
کند ،این اقدام را تالشی ضروری برای از دست ندادن بازار ارمنستان عنوانکرد .آوادیس
بســته بودن مرز ارمنستان با ترکیه و جمهوریآذربایجان و تنش ایجادشده با اوکراین و
احتمال کاهش صادرات اوکراین به ارمنستان را از دیگر فرصتهای موجود در این کشور
عنوانکرد و وجود زمینههای مساعد برای همکاری در بخشهای مختلف و توافق برای
اتصال خط آهن دو کشور و امکان توسعه همکاریهای ترانزیتی را از دیگر زمینهها برای
گسترش همکاری اقتصادی میان دو کشور خواند.
عمان :محصوالت کشاورزی مناسب برای صادرات

رایزن بازرگانی ایران در عمان گفت« :این کشور پادشاهی ظرفیتهای زیادی برای
ورود تجار کشورمان در بخشهای مختلف بهویژه کشاورزی دارد که باید برنامهریزی الزم
در این زمینه صورت گیرد ».به گفته طاهری مهر« :پایان یافتن دخایر نفتی این کشور
در  15سال آینده موجب شده که عمان توسعه دو صنعتتوریسم و شیالت را جایگزین
ذخایر نفتی کند.»
بهعقیده رایزن بازرگانی کشورمان ،عمان محتاج واردات کشاورزی است و صادرات گچ،
سیمان وسرامیک ،قیر و فرآوردههای نفت خام ،میوه و صیفیجات و انواع غذاها بهویژه
غذای کودک از جمله مزیتهای صادراتیایران در بازار عمان است .به گفته او با توجه به
وابستگی 90درصدی کشور عمان به واردات محصوالت کشاورزی باید تجار کشورمان از
این فرصت به بهترین نحو استفادهکنند زیرا هماکنون میوههای یخزده استرالیا و نیوزلند
با هزینههای زیادی در عمان بهمصرف میرسد ولی تجار کشورمان به دلیل فاصله کم با
عمان میتوانند بازار فروش آن را در اختیار بگیرند .با این حال به عقیده طاهری مهر یکی
از مشــکالت ما برای ورود محصوالت کشاورزی به عمان ،حمل و نقل مستقیم و منظم
دریایی است.
به گفته طاهری مهر« :اگر چه عمان در زمینه معدن ،معادن گستردهای ندارد اما در
بخش مس ،ســنگ گچ ،کرومیت ،زغال سنگ و طال معادنی را به صورت نقطهای دارد
که اکنون ســرمایه گذارانی از کانادا ،استرالیا و انگلیس در نوار ساحلی شمال این کشور
به اکتشاف اقدام میکنند.از اینرو این کشور بهشدت نیازمند واردات محصوالتمعدنی و
سرمایهگذاری در این زمینه است که همین موضوع میتواند فرصت مناسبی را برای ایران
به وجود آورد ».طاهری مهر ،در ادامه به مزیتهای صادراتی ایران در بازار عمان اشــاره
کرد و گفت« :مواد اولیه تولید سیمان ،ورق آهن ،فوالد ،مصالح ساختمانی مانند سنگ و
کاشی و سرامیک ،مواد غذایی بویژه غذای کودک و میوه ،گاز ،خدمات فنی و مهندسی در
زمینه مشاوره ،مهندسی و مدیریت پروژه از مهمترین نیازهای این کشور حوزه خلیج فارس
است» .وی ادامه داد «:تامین شیرخشک مورد نیاز در کشور عمان در دست ایران است و

هیچ کشور خارجی نتوانسته در این زمینه جایگزین کشورمان شود».
عراق :از اقلیم کردستان به مرکز عراق بیایید

حجم صادرات ایران به کشور عراق در دو سال گذشته بین  5تا  6میلیارد دالر بوده
و کشــورمان جزو ســه صادرکننده اصلی کاال و خدمات به عراق است .این رقم نشان از
آمادگی بازار عراق بــرای حضور بازرگانان ایرانی دارد .با این حال ابراهیم محمدرضازاده
رایزن بازرگانی ایران در عراق بازرگانان ایرانی را به حضور جدیتر در بازار همسایه غربی فرا
خواند و خطاب به آنها گفت« :عراق نزدیک به  95درصد از کاال و خدمات مورد نیاز خود
را وارد میکند.پس اگر کاالی شما دارای قیمت مناسب و متناسب با الگوی مصرف مردم
عراق باشد میتوانید سهم مهمیدر این بازار داشتهباشید ».به گفته رایزن ایران ،وضعیت
صادرات ما به عراق نسبت به یک دهه گذشته بسیار مطلوبتر است زیرا حجم صادرات
ایران به عراق بعد از سقوط صدام  24برابر شدهاست.
رایزن کشورمان در عراق به صدور  70درصد صادرات ایران به اقلیم کردستان اشارهکرد
و گفت 17« :تا  20درصد مصرف بازار عراق در اقلیم کردســتان این کشــور است و 80
درصد مربوط به بازارهای منطقه جنوبی این کشور میشود و بر این اساس صادرکنندگان
ایرانــی باید صادرات خود را به مبادله از طریق مرز خالصهنکنند و بهصورت فیزیکی در
بازارهای این کشور حضور یابند .اگرچه نزدیک به  70درصد از صادرات ایران به عراق به
بخشهای کردی میرود و این در حالیاســت که این منطقه تنها  20درصد از اقتصاد
عراق را شامل میشود .به گفته محمدرضازاده اگرچه برندهای ایرانی در بازار و خیابانهای
عراق دیدهمیشــوند،اما برای معرفی کاالهای ایرانی نیاز به تبلیغات گستردهتری است.
رایزن ایران با انتقاد از عدم حضور فیزیکی بازرگانان ایرانی در بازار عراق گفت«:بسیاری
از تولیدکنندگان و کارخانهداران ایرانی منتظر هستند عراقیها پشت کارخانه آنها صف
بکشــند وکاالهای ایرانی را بخرند ،در حالی که حضور گستردهتر در بازار عراق نیازمند
تبلیغات بیشتر اســت ».او با اشــاره به آمار باالی تقلب و جعل برند در کشور عراق ،از
شرکتها خواست قبل از حضوردر بازار عراق حتما شرکت خود را بهثبت برسانند .وی
برگزاری اجالسهای مشــترک را از جمله راهکارهای افزایش تبادالتتجاری بین ایران
و عراق دانست که البته باید زمینههای آن فراهم شود .رایزن ایران همچنین به بررسی
وضعیت رقبای تجاری ایران در بازار عراق پرداخت و گفت «:در سال  2012ترکیه با 11
میلیارد دالر صادرات بزرگترین شریک تجاری عراق محسوب میشد و کشورهای ایران و
چین به ترتیب با  6و  5میلیارد دالر جایگاههای بعدی را به خود اختصاص دادهبودند اما در
سال  2013جایگاه ایران و چین در این بازار تغییر یافتهاست .به گفته او«:ترکیه همچون
ایران با عراق مناسبات زبانی و فرهنگی گسترده دارد ،تنها تفاوت ما در این است که ما
طول مرز بیشتر با عراق داریم اما قدرت صادرات ما یک پنجم ترکیه است».
از اروپا چه خبر؟

راهکارهای مقاومسازی اقتصاد
آیندهنگر :ابالغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ،توسط رهبر انقالب در بهمن ۱۳۹۲
حاوی نکات بسیار مهمی چون توجه جدی به کارآفرینی ،تاکید بر نیروی انسانی به
عنوان مهمترین سرمایه اجتماعی ،پیشتاز شدن اقتصاد دانشبنیان ،محوریت رشد
بهرهوری در اقتصاد جهت ارتقا شاخصهای عدالت اجتماعی ،افزایش قدرت مقاومت
و کاهش آسیبپذیری اقتصادی و جلوگیری از فعالیتهای فسادزا و نیز موارد مهم
دیگر است .به دنبال ابالغ این سیاســتها ،رییس اتاق تهران طی نامهای از روسای
کمیسیونها درخواســت کرد که نحوه اجرای این سیاستها را در کمیسیونهای
هشــتگانه اتاق مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و فهرســت عناوین پژوهشی و
راهبردهای پیشنهادی صاحبنظران کمیسیون مربوطه را ارائه کنند .اینچنین بود که
اعضای کمیسیون امور اجتماعی و تشکلهای اتاق تهران در شانزدهمین نشست خود
در راستای نامه یحیی آلاسحاق ،بررسی سیاستهای «اقتصاد مقاومتی» را کلید زدند
اما در عین حال قرار بر این شــد که به منظور جلوگیری از موازیکاری تاکید خود را
بیشتر بر سیاستهای مرتبط با اهداف و برنامههای کمیسیون قرار دهند .بر همین
اساس تعدادی از بندهای مرتبط با حیطه فعالیت کمیسیون شامل بندهای یک ،چهار،
پنج و  ۱۹با رای اعضای کمیسیون برای بررسی و دستیابی به راهکارهای اجرایی انتخاب
شد  .در این جلسه همچنین اعضای کمیسیون هریک به بیان دیدگاههای خود دربارۀ
این ابالغیه پرداختند.
رحمان پورقربان ،دبیرکل انجمن صادرکنندگان صنعتی ،معدنی وخدمات مهندسی:
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اجرای تمام بندهای این ابالغیه برای بهبود وضعیت اقتصاد کشــور ضروری است .اما
شاید الزم باشد ،در مورد برخی از سیاستها اولویت قائل شویم .اگر وضعیت اقتصاد را
به وضعیت یک انسان تشبیه کنیم ،انسانی که برای زنده ماندن نیازمند تامین یکسری
نیازهای اولیه است تا زمانی که این نیازهای او پاسخ داده نشود ،نیازهای ثانویهاش بروز
نخواهد کرد.
پرویزحسابی ،عضو کمیسیون :با توجه به اینکه هر یک از این بندها احتماال با قوانین
موجود در کشور ارتباط دارد؛ بهتر است این قوانین متناظر را یافته ،نقاط ضعف آنها
را مورد بررسی قرار دهیم و برای اصالحشان اصالحیهای به مراجع قانونگذار ارائه کنیم.
احمد پورفالح ،عضو کمیسیون :پیشنهاد من این است که از هر کمیسیو ن تخصصی
اتاق تهران ،یک کارگروه تعریف شــود و این کارگروهها با تشکیل دو جلسه در هفته
این مباحث را مورد بررســی قرار دهند و راهکارهای اجرایی را بیابند .کمیســیونها
خواستههای خود را تحت این کارگروهها همگن میکنند تا از موازیکاری و همپوشانی
نیز جلوگیری شود.
حسین ساسانی ،کارشناس کمیسیون :میتوان آن دسته از بندهایی را که با ماموریت
اتاق همخوانی دارد استخراج کرده ،برای آنها شاخصهای اندازهگیری تعیین کنیم و
البته میتوان نقشه راه آن را نیز ترسیم کرد .در واقع اتاق میتواند ،اجرای بخشی از این
سیاستها را بر عهده گیرد و در فواصل یکسان گزارش آن را نیز ارائه دهد .این عملیاتی
است که در  ۳۰سال گذشته انجام نشده است.
محمد عیدیان مدیر امور تشکلهای اتاق تهران ۷۰ :تا  ۷۵درصد این سیاستها دارای
پیشینه قانونی است .مشکل اصلی عدم اجرای قوانین است .چنانچه به سهم بخشهای
مختلف در بودجه کشــور نگاهی بیندازیم ،درمییابیم که از  ۸۰۳هزار میلیارد تومان
بودجه رسمی کشور ۵۹۷ ،هزار میلیارد تومان مربوط به شرکتهای دولتی است .در این
اقتصاد که  ۷۰تا  ۷۵درصد آن دولتی است ،بخش دولتی حدود  ۴۹۰۰میلیارد تومان
مالیات میپردازد که این رقم  ۵۶صدم درصد تولید ناخالص ملی کشور است .اما بخش
خصوصی  ۶۱۰۰۰میلیارد تومان (باقیمانده مالیات در بودجه مصوب سال  )۱۳۹۳که
هفت درصد تولید ناخالص داخلی اســت ،پرداخت میکند .لذا این بخش خصوصی و
تشکلها هستند که باید نقش مهمی در تصمیمگیریها ایفا کنند .اگر تشکلها وضع
موجود و آنچه مطلوب است را ترسیم میکردند و برای دستیابی به وضع مطلوب موانع
و نیازها را شناسایی میکردند ،امروز برنامهای جامع ،کاربردی و با جزییات کارآمد در
دست بود که میتوانست نقشه راه اقتصاد مقاومتی را به فعلیت برساند.

اگرتشکلها
وضع موجود و
آنچهمطلوب
است را ترسیم
میکردند و برای
دستیابی به وضع
مطلوب موانع و
نیازها را شناسایی
میکردند ،امروز
برنامهایجامع،
کاربردی و با
جزییاتکارآمد
در دست بود
کهمیتوانست
نقشه راه اقتصاد
مقاومتی را به
فعلیتبرساند.
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در جلسه رایزنان بازرگانی با فعاالن اقتصادی خبری از رایزنان اروپایی نبود .بااین حال
از میان  19رایزن جدیدی که بهزودی به محل ماموریتهایشان خواهندرفت  5رایزن به 5
کشور اروپایی یعنی آلمان ،ایتالیا ،صربستان ،اسپانیاو سوئیس اعزام خواهندشد ،تا حجم
روابط تجاری ایران با آن کشورها افزایشیابد .بر اساس گزارش ساالنه گمرک  ،سهم قاره
اروپا در صادرات ایران طی ســال  1391تنها کمی بیش از  ۵درصد بودهاست .همچنین
واردات ایران از اروپا طی سال  1392با بیش از  ۲۸درصد کاهش مواجه شد .سهم اروپا
از کل واردات ایران در سالگذشته کمتر از  ۳۰درصد بود .در رابطه با پنج کشور اروپایی
که رایزنان به آنها خواهند رفت ،طبق گزارش ســاالنه گمرک  ،آلمان در سال گذشته
۳۳۵میلیون دالر واردات و حدود دو و نیم میلیارددالر صادرات به ایران داشتهاست .ایتالیا
 ۲۰۰میلیون دالر واردات و  ۸۵۰میلیوندالر صادرات ،همچنین اسپانیا  ۱۱۴میلیون دالر
واردات و  ۲۵۰میلیوندالرصادرات به ایران داشتهاند .طی سال گذشته سوئیس جزو ۵۰
کشــور عمده مقصد کاالهای ایرانی نبود ،اما دو میلیارد و  ۳۳۰میلیون دالر صادرات به
ایران داشتهاست .صربستان نه از لحاظ صادرات و نه واردات در لیست  ۵۰شریک عمده
تجاری ایران قرار ندارد .با این وجود آخرین گزارش ماهانه گمرک ایران نیز که دوشنبه
 ۱۵اردیبهشــت منتشر شده ،حاکی از افزایش  ۱۵درصدی ارزشصادرات ایران به اروپا
در فروردین ماه سال جاری نسبت به فروردین  1392است .به این ترتیب با امید به پایان
تحریمها امید به رونق دوباره در روابط بازرگانی ایران و اروپا نیز افزایش یافتهاست.

در اتاق تهران بررسی شد
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اقتصاد مقاومتی و طالی سیاه
پروندهای درباره نسبت اقتصاد مقاومتی با حوزه نفت و انرژی

مقاومتها در برابر چالشها
در ضرورت طرحریزی برای مشارکت
در توسعه صنایع پاییندستی و قسمتی از باال دستی صنعت
هیدروکربور ایران توسط بخش خصوصی

نرسی قربان

نیاز به
سرمایهگذاری در
طرحهای انرژی
طی دو سال آینده
بطور کلی بیش از
 ۷۰میلیارد دالر
پیشبینیمیشود
که از این مقدار
حدود  ۶۰درصد
آن میباید برای
توسعهمیادین
نفت و گاز و
تزریق به میادین
نفتی هزینه شود و
بقیه برای صنایع
پاییندستی.
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صنعت نفت مهمترین بخش اقتصادی کشور در
چند دهه گذشته بوده و باالترین نقش را در ایجاد
درآمد ارزی برای کشور داشته است .با توسعه منابع
گاز در سه دهه گذشته و اهمیت آن در سبد انرژی
کشــور بدون شــک صنعت هیدروکربور و صنایع
وابسته به آن در حال حاضر نقش اصلی را در توسعه
اقتصادی ایران دارند ،عالوه بر این مهمترین عامل
چانهزنی در سطح منطقه و بینالمللی برای حفظ
منافع استراتژیک و اقتصادی ایران نفت و گاز است
و بنابراین میتوان نتیجه گرفت که موتور محرکه
اقتصاد ایران صنعت نفت و گاز است .توسعه نفت،
گاز و پتروشــیمی در حال حاضــر با چالشهای
عمدهای روبروست که اگر با درایت و نگاه درازمدت
به آن پرداخته نشــود بنیاد این صنعت و به دنبال
آن توسعه اقتصادی ایران و رسیدن به اهداف سند
چشمانداز را با مخاطره روبرو خواهد ساخت.
دسترسی به بهترین تکنولوژیهای موجود در
جهان و نیاز به سرمایهگذاری های الزم ،دو چالش
اصلی صنعت هیدرو کربور در ایران هستند .دسترسی
به تازهترین و بهتریــن تکنولوژیهای روز فقط از
طریق تعامل با جهان امکانپذیر اســت و این مهم
حتی در پیشرفتهترین کشورهای جهان نیز صادق
است .در نتیجه سرانجام موفقیتآمیز مذاکرات با
 ۱+۵کلید حل دسترسی به تکنولوژی در صنایع و
بهخصوص در صنعت هیدرو کربور ایران خواهد بود.
از طرف دیگر ،توسعه بزرگترین ذخایر گاز جهان و
چهارمین ذخایر نفت جهان نیاز به بکارگیری بهترین
شرکتهای شناختهشده جهان در این حوزه دارد.
اگر در سایه بکارگیری تکنولوژیهای پیشرفته ،فقط
یک درصد برداشت بیشتر از ذخایر نفت کشور میسر
گردد در شــرایط فعلی حدود  ۵۰۰میلیارد دالر به
درآمد کشور افزوده خواهد شد .هرچند دسترسی
به بهترین تکنولوژیهای روز مستلزم روابط خوب
با جهان پیشرفته است اما جذب بخشی از سرمایه
مورد نیاز در شــرایط کنونی نیــز در صورت اتخاذ
سیاستهای درست امکانپذیر است.
صنعت هیدروکربور کشــور علیرغم کســب
بیشترین درآمد نفتی در هفت سال گذشته حتی در
زمان جنگ تحمیلی هم با شرایطی مشابه وضعیت
فعلی که زاییده تصمیمگیریهای اقتصادی غلط
گذشته است ،روبرو نبوده است .از طرفی واضح است
احتمال آنکه شرایط نامساعد اقتصادی و تحریمها در
چند ماه آینده کامال برطرف شود ضعیف است .در

چنین شرایطی درآمد سالهای  ۱۳۹۳و  ۱۳۹۴به
مخارج اضطراری خواهد رسید و نمیتواند به اندازه
الزم برای سرمایهگذاری در توسعه منابع بکار گرفته
شــود .درآمد حاصل از افزایش قیمت حاملهای
انرژی نیز بر مبنای قوانین موجود به پرداخت یارانهها
اختصاص یافته و نمیتواند برای سرمایهگذاریهای
الزم در این صنعت بکار گرفته شود .بنابراین ما برای
تامین اعتبار در این بخش به راهکارهای جدیدی
نیاز داریم که سرمایهگذار داخلی و خارجی را جذب
نماید.
مهمترین سیاستی که توسعه صنعت هیدروکربور
کشور را طی چهار دهه گذشته تحت تأثیر قرار داده،
عدم حمایت و باز نکردن راه قانونی برای مشارکت
بخش خصوصی در صنعت هیدروکربور ایران بوده
اســت .پس از سقوط کمونیســم ،جهان با شتاب
بیشتری به طرف خصوصیســازی گام برداشت و
حتی بســیاری از شرکتهای دولتی در کشورهای
غربی نیز به بخش خصوصی سپرده شدند .اما این
روند متاسفانه در ایران و باالخص صنعت نفت و گاز
کشــور هرگز دنبال نشد و در نتیجه کنترل کامل
در دست دولت باقی ماند .بازنگری اصل  ۴۴قانون
اساسی اجازه مشارکت در صنایع پاییندستی نفت
و گاز را بــه بخش خصوصــی داد ،ولی عدم وجود
ســازوکارهای الزم و فضای کســبوکار مناسب
نتوانست این مهم را در بخش صنایع پاییندستی
نفت و گاز محقق نماید .بخش باالدســتی هم که
اساسا شامل این قانون نبود.
اگر قبول کنیم که مالــک اصلی ذخایر نفت و
گاز کشور شــهروندان فعلی و نسلهای آینده این
مرز و بوم هستند ،مشــارکت آنها در توسعه این
صنعت امری طبیعی است ولی دولتها همواره به
بهانه حفاظت از این ذخایر با مشارکت ایرانیان در
درآمد طرحهای نفت و گاز موافق نبودند ،در حالی
که خارجیها در شرایط ویژهای میتوانستند از آن
بهرهمند شوند .نیاز به سرمایهگذاری در طرحهای
انرژی طی دو ســال آینده بطــور کلی بیش از ۷۰
میلیارد دالر پیشبینی میشــود که از این مقدار
حدود  ۶۰درصد آن میباید برای توســعه میادین
نفت و گاز و تزریق به میادین نفتی هزینه شود و بقیه
برای صنایع پاییندستی ،صنایع گازبر ،پتروشیمی و
نیروگاهها و انرژیهای نو بکار گرفته شود .احتمال
جذب این حجم سرمایهگذاری در شرایط فعلی از
طرف شرکتهای خارجی دور از انتظار است .از آنجا
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اقتصاد مقاومتی ،نفت و انرژی

پرونده ویژه

مقاومت در مقابل
تحریمهایک
راه حل موقت را
میطلبد ،در حالی
که مشارکت
بخشخصوصی
در صنعت
هیدروکربور
کشور به یک
سیاستگذاری
دراز مدت نیاز
دارد که با وضع
قوانینجدید
سرمایهگذاری،
ایرانیان را در این
صنعتقانونمند،
حمایت و تشویق
نماید.

نگر
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که بسیاری از طرحهای نیمهتمام فعلی را میتوان
در کمتر از دو سال به بهرهبرداری رسانید ،اهمیت
ســرمایهگذاری فوری در این طرحها برای تکمیل
آنها و ایجاد درآمد روشن است .اگر قسمتی از این
نیاز بتواند از مشارکت ایرانیان در این طرحها بدست
آید منافع ذیل را به دنبال خواهد داشت:
 -۱کمک به جلوگیری از فرار سرمایه از کشور
 -۲جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور
 -۳جذب سرمایه از حوزه خلیج فارس
 -۴کمــک به جلوگیری از افزایــش تورم به علت
ســرازیر شدن ریالهای ســرگردان به بخشهای
غیرتولیدی
 -۵افزایــش درآمد خزانه از طریق مالیات بر منافع
این سرمایهگذاریها و بیمههای مربوطه
 -۶تســریع در اجرای طرحهای توسعه نفت و گاز
ایران
طرحهای توســعه نفت و گاز سود کالنی را به
دنبال دارد .در گذشــته دولت اجازه داده است که
سود شــرکتهای نفتی از این طرحها سالیانه بین
 ۱۱تا  ۲۲درصد باشد .سود واقعی طرحها به مراتب
بیشتر اســت .مث ً
ال در توسعه هر فاز پارس جنوبی
که احتماالً در حال حاضر حــدود  ۴میلیارد دالر
هزینــه دارد ،روزانه  ۴۰هزار بشــکه مایعات گازی
تولید میشــود که ارزش آن بر مبنای قیمتهای
فعلی (نفت  ۱۰۰دالر) روزانه ۴میلیون دالر است.
اگر  ۲۵میلیون متر مکعــب گاز تولیدی را هم بر
مبنای  ۱۰ســنت هر متر مکعــب در نظر بگیریم
ارزش گاز حاصله نیز در روز برابر  ۵.۲میلیون دالر
خواهد بود .با در نظر گرفتن ارزش گازهای تولیدی
دیگر مانند اتان ،پروپان ،بوتان و تولید گوگرد ارزش
حاصله از بهرهبرداری هر فاز پارس جنوبی حدود ۷
میلیون دالر در روز و یا حدود  ۳.۲میلیارد دالر در
سال خواهد شد .مدت زمان مورد نیاز برای احداث
ســکوها ،حفر چاهها و پاالیشگاه گاز حدود  ۴سال
اســت .پس از شــروع تولید در کمتر از سه سال
اصل وام و ســود مربوطه قابل پرداخت خواهد بود.
بدینترتیب عالوه بر آنکه وامدهندگان سود مناسبی
در رابطه با این مشارکت به ارز دریافت خواهند کرد،
شرکت ملی نفت نیز موفق به افزایش تولید نفت و
گاز میگردد و دولت هــم پس از بازپرداخت وام و
سود آن کلیه منافع طرح را در اختیار خواهد داشت.
موارد کلی برای فاینانس طرح که از طریق مشارکت
ملی میباید در نظر گرفته شود به شرح ذیل خالصه
میشود:
-۱فاینانس طرح از طریق خرید اوراقی که بصورت
ارزی قابل خرید باشد با تضمینهای الزم به مدت
هفت سال با اولویت خرید به ایرانیان داخل کشور و
در صورت کمبود تقاضا به مشتریان خارج از ایران
ارائه شــود .نرخ تبدیل ریال بــه ارزهای مختلف و
بالعکس در مدت طرح یا ثابت نگاه داشتهشود و یا
طبق جدولی از قبل اعالمگردد.
-۲سود  ۱۲درصد هر ساله به حساب وامدهندگان

داخلی و خارجی به صورت ارزی واریز شود.
-۳وامدهندهبتواند در صورت نیاز سود سالیانه را در
بانکهای کشور به ریال تبدیل نماید.
-۴این اوراق قابل انتقال بوده و امکان اســتفاده از
آن برای تضمینهای مورد نیــاز برای طرحها و یا
فعالیتهای اقتصادی در نظر گرفته شود.
-۵در پایان ســال هفتم کل مبلغ به اضافه سود به
حساب وامدهنده منتقلگردد.
-۶ســود این مشارکت حدود  ۱۲درصد (با در نظر
گرفتــن دالر و یا یورو) خواهد بود .برای تشــویق
اشــخاص حقیقی و حقوقی در ایران میتوان سود
مشــارکت برای خارج از کشور را چنددرصد کمتر
تعیین نمــود و بدینترتیب مشــارکت از طریق
بانکهــای داخلی را رونق بخشــید .این رقمها با
در نظر گرفتن شــرایط زمانی پیشنهاد گردیده و
در حــال حاضر چندین درصد باالتــر از روند بازار
خارج از کشور است ولی جاذبه الزم را برای جذب
سرمایههای داخل و خارج دارد.
-۷ســود حاصله از این وامها منافع اشــخاص
حقیقــی و حقوقی خواهد بود که شــامل قوانین
مالیاتی کشور میگردد.
راهکارهای الزم برای رسیدن به این اهداف نیاز
به بررسی دقیق و بعضاً قانونگذاری دارد که به شرح
ذیل است:
-۱طرحهای توســعه فازهای پــارس جنوبی و یا
میادین نفتی که مورد نظر است هر کدام به صورت
یک پروژه جدا بررســی شود و هزینه و سود آن در
طول زمان بهرهبرداری تخمین زده شود.
-۲بر مبنای این برآوردها نیاز ارزی طرحها برآورده
شده و قســمتی از آن که شرکتهای خصوصی و
یا اشــخاص حقیقی میتوانند در آن شریک شوند
اعالم گردد.
-۳به شرکتهای خصوصی و اشخاص حقیقی اجازه
داده شود که ریال خود را در بانکهای کشور برای
سرمایهگذاری در این طرحها به ارز تبدیل نمایند.
-۴مکانیزمهای شفاف برای هزینههای طرح ،نحوه
اجرا و مدیریت طرح میباید تدوین شود.
-۵سود حاصله میباید به مراتب جذابتر از امکان
بدست آوردن منافع مشابه در خارج از ایران باشد .در
غیر این صورت جذب سرمایهگذاریها موفق نخواهد
بود( .مث ً
ال  ۱۲درصد سود سالیانه در شرایط فعلی
برای ارزهای خارجی با در نظر گرفتن آنکه از مالیات
معاف است مناسب است)
-۶دولت اصل پول ســرمایهگذاران به ارز و حداقل
سود پیشبینی شده را از طریق بانکهای داخلی و
بینالمللیتضمیننماید.
در آینده شــاید بتوان عالوه بر مشارکت بخش
خصوصی در فاینانس ،سرمایهگذاری مستقیم مردم
ایران در طرحهای مشخصی را پیگیری نمود که در
قالب یک شرکت و با سرپرستی شرکت ملی نفت
ایران باشد .در چنین شرایطی سرمایهگذاران ریسک
توســعه منابع نفت و گاز را نیز خواهند داشت ولی

در عوض در طــول عمر طرح ،منافع قابل توجهی
را بدســت میآورند .این به معنای سهم داشتن در
ذخایر زیرزمینی نفت و گاز توسط اشخاص حقیقی
و حقوقی نمیشود چون طبق قوانین ایران بخش
خصوصی صرفاً در منافع تولید منابع میتواند شریک
باشد نه در ذخایر.
اگر سرمایه الزم برای توسعه میادین نفت و گاز
ایران از این طریق تأمین شود دولت منابع مالی خود
را میتواند به طرحهای زیربنایی مانند بهداشــت و
آمــوزش اختصاص دهد و ایرانیــان نیز میتوانند
همزمان از منافع ایجاد شــده در توسعه نفت و گاز
کشورشان بهرهمند شــوند .برای به انجام رساندن
این مهم تغییر ساختارهای موجود و وضع قوانین
جدید الزم است .واضح است که مطالب فوق که به
صورت یک ایده کلی ارائه گردیده اســت میباید با
نظر کارشناسان مالی و مقامات مسئول بررسی شود.
بطور کلــی مقاومت در مقابــل تحریمها یک
راه حل موقت را میطلبد ،در حالی که مشــارکت
بخش خصوصی در صنعت هیدروکربور کشــور به
یک سیاستگذاری دراز مدت نیاز دارد که با وضع
قوانین جدید ســرمایهگذاری ،ایرانیــان را در این
صنعت قانونمند ،حمایت و تشــویق نماید .در این
قانون باید از رقابت دولت در قالب شــرکتهای به
ظاهر خصوصی جلوگیری به عمل آید .شاید بهتر
بود که واگذاری صنایع پاییندســتی نفت و گاز به
شــرکتهای نیمهدولتی و اشخاص حقیقی انجام
نمیگرفت و به عوض آن از بخش خصوصی حمایت
میشد که پاالیشــگاهها ،واحدهای پتروشیمی و
نیروگاههای جدید تاسیس نمایند .در حال حاضر
برنامهریزی برای تعمیرات و ســرمایهگذاری برای
توسعه این واحدها با سهامدارانی که در این حوزه
تجربه ندارند و اولویت آنها هم متفاوت اســت با
مشکل مواجه است.
البته این راهکارها به معنای ســپردن یکباره
صنعت نفت و گاز حتی در قســمت پاییندستی
به بخش خصوصی نیســت ،چنیــن تصمیمی با
چالشهای جدی روبرو خواهد بود .شــاید بهترین
راهکار طرحریزی برای مشارکت در توسعه صنایع
پاییندستی و قسمتی از باال دستی آتی توسط بخش
خصوصی باشد و طبق قانون اجازه سرمایهگذاری و
کسب درآمد از توسعه منابع نفت و گاز به ایرانیان
داخل و خارج کشور داده شود .در صورت موفقیت
این طرحها ،بخش خصوصی از توان مالی الزم برای
شرکت در طرحهای بیشتری برخوردار خواهد شد.
اگر جذب سرمایهگذاری از بخش خصوصی بشرح
فوق عملی گردد قدرت چانهزنی ایران را در مذاکرات
بــا قدرتهای جهانی باال خواهد بــرد و میتوان با
درایت به حل مسائل سیاسی موجود با کشورهایی
که به تحریمها دامــن میزنند پرداخت و همزمان
از حضور بخش خصوصــی در صنعت هیدروکربور
کشور که ضامن موفقیت درازمدت این صنعت است
حمایت نمود .حتی اگر همه تحریمها لغو شوند.

سياستهايكلي اقتصادمقاومتي

ابالغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری ،آغازگر موجی از بحث ،گفتوگو و مطالعه در باب بندهای مختلف آن در میان فعاالن
بخش خصوصی با هدف اجرایی کردن و تحقق اهداف این سند ملی شد .آنچه در پی میآید ،نمایی کلی از آن دسته از بندهای ابالغیه است که در پروندۀ این
شمارۀ آیندهنگر از سوی کارشناسان و فعاالن اقتصادی به آنها پرداخته شده است.
حســن مرادی:مدیریت مصــرف و اصالح الگوی
آن جز با عزم و اراده دولتمردان و بســیج امکانات
کارخانجات و نیروهای مردمی میسر نخواهد شد.
ِ
مدیریت اقتصاد
مسئله اصلی ،اولویت دولت برای
مقاومتی در بخش انرژی اســت .تجربه سالهای
دفاع مقدس به ما آموخته که اگر مردم ما باور کنند
که از آرمانهایشان دفاع میشود ،تا پای جان قیام
خواهند کرد ،چه رســد به صرفهجویی در انرژی و
حاملهای آن و تغییر الگوهای مصرف.
غالمحسین حسنتاش:راه نجــات کشور از شرایط
رکود تورمــی را توجه ویژه به امر بهرهوری در همه
زمینهها و اتکاء ویژه به رشد ناشی از ارتقاء بهرهوری
(در مقابل رشد ناشی از سرمایهگذاریهای جدید)،
میدانم و در این مسیر بخش انرژی بیشترین اولویت
را داراست چراکه هم در خود بخش و هم در محصول
آن پتانسیل عظیم و زودبازدهی برای بهرهوری وجود
دارد که آثار مثبت زیستمحیطی نیز دارد.
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اسداهلل قرهخانی :در هدفمندی یارانهها و توزیع یارانهها میتوان کارهایی با بازده بسیار باالتری انجام داد و
رقمهای بیشتری از  ۴۵هزار تومان به اشکال دیگر به مردم کمک کنیم که پایدار و درازمدت باشد ،و پولی
که از فروش نفت خام به دست میآوریم را مستقیما به جامعه تزریق نکنیم .این پول باید بهرهوری داشته
باشد ،به بخش تولید برود ،ارزش افزوده داشته و مولد باشد.
ســید مهدی حسینی :ارتقای شــاخصهای عدالت
اجتماعی همان تامین اجتماعی است .یعنی به جای

اینکه به مردم پول نقد بدهیم ،تامین اجتماعی را رشد
دهیم تا بیکاری و بازنشستگی مردم را بتوانیم پوشش
دهیم .به نظرم شاید ابالغ این سیاستها ،فرصتی باشد
تا دولت بتواند اساسا فکر و طرح هدفمندسازی یارانهها را
زیرورو کند و جرات و شهامت داشته باشد و این کار را در
کانال منطقی آن قرار دهد تا از این باتالق بیرون بیاید.

4

اســتفاده از ظرفيــت اجــراي
هدفمندســازي يارانههــا در جهت
افزايش توليد ،اشتغال و بهرهوري ،كاهش
شدت انرژي و ارتقاء شاخصهاي عدالت
اجتماعي.

عباس ملکی:ایران باید به ایجاد ظرفیت اضافی در
اســتحصال نفت و گاز اهتمام جدی داشته باشد.
اینک ایران بهعنوان چهارمین صادرکننده نفت اوپک
بــا اولین صادرکننده فاصلهای عمیــق دارد که در
آینده با توجه به رشد مصرف داخلی در ایران ممکن
است این شکاف بیشتر شــود .رسیدن به ظرفیت
پنجمیلیون بشکهای در روز در  ۲۰۱۰و  6/8میلیونی
در  ۲۰۳۰از اهداف ســند چشمانداز بود .اکنون نیز
بهتر است بهجای تالش برای تولید بیشتر ،تالش
کنیم تا ظرفیت اضافی برای تولید را محقق کنیم.
تحقق این کار نیاز به سرمایهگذاری مالی ،انسانی و
سیاسی خاص خود دارد.

14

مديريت مصرف با تأكيــد بر اجراي
سياســتهاي كلي اصــاح الگوي
مصرف ،تشويق ســرمايهگذاري خارجي
براي صادرات و استفاده از ديپلماسي در
جهت حمايت از هدفهاي اقتصادي.

افزايش ذخاير راهبردي نفت وگاز
كشور به منظور اثرگذاري در بازار
جهاني نفت و گاز و تأكيد بر حفظ و توسعه
ظرفيتهاي توليد نفــت و گاز ،بويژه در
ميادينمشترك.

حمايت همه جانب ه هدفمند از صادرات
كاالها و خدمات به تناسب ارزش افزوده
و با خالص ارزآوري مثبت از طريق:
 تشويق سرمايه گذاري خارجي براي صادرات. -برنامهريزي توليد متناسب با نيازهاي صادراتي
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نرســی قربان :صنعت هیدروکربور کشور علیرغم
کسب بیشترین درآمد نفتی در هفت سال گذشته
حتی در زمان جنگ تحمیلی هم با شرایطی مشابه
وضعیت فعلی که زاییده تصمیمگیریهای اقتصادی
غلط گذشته است ،روبرو نبوده است .درآمد سالهای
 ۱۳۹۳و  ۱۳۹۴به مخارج اضطراری خواهد رسید و
نمیتواند به اندازه الزم برای سرمایهگذاری در توسعه
منابع بکار گرفته شــود .درآمد حاصــل از افزایش
قیمت حاملهای انرژی نیز بر مبنای قوانین موجود
به پرداخت یارانهها اختصاص یافته و نمیتواند برای
ســرمایهگذاریهای الزم در این صنعت بکار گرفته
شود .بنابراین ما برای تامین اعتبار در این بخش به
راهکارهای جدیدی نیاز داریم که سرمایهگذار داخلی
و خارجی را جذب نماید.
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افزايــش قدرت مقاومــت و كاهش
آسيب پذيري اقتصاد كشور از طريق:
 استفاده از ديپلماسي در جهت حمايت ازهدفهاي اقتصادي و استفاده از ظرفيتهاي
سازمانهاي بينالمللي و منطقهاي.
قدرت اهلل سوری :اقتصاد مقاومتی محدود به دوران
تحریم نیســت .اقتصاد مقاومتی نباید معنی اقتصاد
ریاضتی و نظایر آن را در جامعه القاء کند .به نظر من،
اقتصاد مقاومتی توسعه پایدار کشور در شرایط سخت
و با در نظر گرفتن محدودیتهای فراوان است .برای
توسعه کشور یکی از مهمترین چالشها که بایستی
از سر راه برداشته شود تعامل با دنیا است و این اصل
مهم بایستی با درایت و شجاعت شکل واقعی و عینی
به خود بگیرد.

مقابله بــا ضربه پذيــري درآمد
حاصل از صــادرات نفت و گاز از
طريق مشــاركت دادن بخش خصوصي
در فــروش و افزايش صــادرات گاز ،برق،
پتروشيمي و فرآوردههاي نفتي.
سید حمید حسینی :اکنون بحث اوکراین
یک مساله چالشی ســخت بین غرب و
شــرق اســت که به نظر نمیرسد قابل
حل باشد چراکه نه روسها و نه غربیها
نمیتوانند در ایــن زمینه کوتاه بیایند و
جنگ سرد دیگری باقی خواهد ماند که
دقیقا برای ما فرصت است .بعد از جریان
اوکراین که شرایط منطقه را برهم ریخته
و اصال امکان استفاده از بنادر دریای سیاه
وجــود ندارد ،اگر عاقل باشــیم در بحث
صدور نفت خام به ســرعت اشتباهمان را
جبران میکنیم .اکنون فرصتی استثنایی
ایجاد شده که دوباره بتوانیم در این زمینه
جذب سرمایهگذاری کنیم.

اقتصاد مقاومتی ،نفت و انرژی

پرونده ویژه

افزایش «بهرهوری» ،راه نجات کشور
خ به پرسشهای «آیندهنگر»
پاس 

1

با درنظر گرفتن ضرورتی به نام مقاومتی
کردن اقتصاد ایران ،وضعیت حوزه انرژی
کشور را چطور ارزیابی میکنید و نقاط قوت و
ضعف آن را که در راستای مقاوتی کردن اقتصاد
باید به آنها توجه ویژه داشت چه میدانید؟
غالمحسین
حسنتاش
کارشناس انرژی و
عضو هیات علمی
انجمن اقتصاد
انرژی ایران

در بخش نفت
اینکهبرخی
پروژههای
غیر اولویتدار
متوقف شده و
اولویت به میدان
پارسجنوبی
داده شده امر
مثبتی است اما
در مورد سایر
میادینمشترک
و از جمله الیه
نفتیپارسجنوبی
نیز اقدامات
جدیتری مورد
نیاز است.
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واقعیت این است که بخش انرژی کشور وضعیت
مطلوبــی ندارد .این بخش فاقد ســتاد حاکمیتی
برای سیاستگذاری و برنامهریزی یکپارچه انرژی
و کنترل و نظارت بر تحقق آن اســت .نتیجه این
اســت که نه تولید و عرضه انرژی در کشور بهینه
است و نه تقاضا و مصرف آن .شاخص شدت انرژی
که بازتابدهنده وضعیت مصرف انرژی کشور است
بســیار نامطلوب و جزء بدترینهای جهان است.
حدود یک میلیون بشــکه معادل نفتخام تلفات
در بخــش تولید و انتقال و عرضه انرژی وجود دارد
و حدود یک میلیون بشکه معادل نفتخام تلفات
یــا بدمصرفی ،در طرف تقاضا و مصرف وجود دارد.
زیربخشهای انرژی نیز برنامه روشن و اولویتهای
روشــنی ندارند .حال آنکه منابع انرژی یک مزیت
مهم در اقتصاد ایران اســت .این مزیت میتوانسته
و میتواند به موتور محرکه رشد و توسعه ملی بدل
شود اما متاســفانه عامل تبدیل اقتصاد به اقتصاد
تکمحصولی شــده و اقتصاد را آسیبپذیر کرده
است .برای خروج از این وضعیت نگاه به منابع انرژی
به عنوان یک ثروت که تنها میتواند و باید به گونه
دیگری از ثروت تبدیل شود ،اجتنابناپذیر است .در
کنار این ،دو اتفاق مهم دیگر نیز باید رخ دهد :اول
ارتقاء بهرهوری انرژی و جلوگیری از تلفات آن و دوم
پیوند دادن نهادینه بخش انرژی با سایر بخشهای
صنعتی و خدماتی کشور و قرار دادن بخش انرژی
در نقطه کانونی اقتصاد ملــی بهعنوان لوکوموتیو
توســعه و انتقال از اقتصاد وابسته به درآمد نفت به
اقتصاد مبتنی بر نفت و انرژی .و اینکه با اســتفاده
از مزیت و منابع داخلی به سمت صدور تجهیزات
و خدمات و دانش انرژی حرکت کنیم .تجربه نشان
داده اســت که یک اقتصاد توسعهنیافته نمیتواند
یک اقتصاد مقاوم در مقابل بحرانها و شــوکهای
داخلی و خارجی باشد .همچنین یک اقتصاد وابسته
به درآمد نفت نمیتواند یک اقتصاد توســعهیافته
باشد .بنابراین راهحل مشکالت در حرکت در مسیر
توسعه همهجانبه است .از سویی تجربیات عظیم و
ادبیات غنی توسعه نشان میدهد که طبقه متوسط
و گسترش آن بیشترین نقش را در رساندن جامعه

به توسعه دارد ،بنابراین مخالفت با توسعه در لفظ
و محتــوا و ســمتگیری در جهت تضعیف طبقه
متوسط ،به توسعه و در نتیجه به مقاومسازی اقتصاد
کمکی نمیکند و نتیجهای جز تشدید وابستگی به
درآمد نفت ندارد.
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ش پیش
اگر بخواهیــد اصلیترین چال 
روی حوزه انــرژی درایران را که محتاج
یک بررسی و آسیبشناســی آیندهنگرانه
باشد برشمارید ،این اصلیترین چالش را چه
میدانید و فکر میکنید چه راه حلهایی برای
رفع آنها وجود دارد؟

اصلیترین چالش بخش انرژی نگرش یکپارچه و
علمی و تخصصی به این بخش و تقویت حاکمیت
(به مفهوم سیاستگذاری و کنترل و نظارت) در این
بخش است .طبق قانون قرار بوده است که شورای
عالی انرژی جهت یکپارچهسازی و ساماندهی این
بخش شکل گیرد که متاسفانه قانون اجرا نشده و
بخش کماکان فاقد ســتاد حاکمیتی است و البته
شورا نیز تنها با تکیه به یک دبیرخانه مستقل قوی و
کالننگر در موضع انرژی ،میتواند موفق شود و غیر
از این شاید عدم تشکیل آن بهتر از تشکیل آن باشد.

3

به نظر شــما رویکرد دولت یازدهم در
حوزه انــرژی چقدر با تحول همراه بوده
اســت؟ و اولویت دولت در حوزه انرژی را در
شرایط اقتصاد مقاومتی ،چه میدانید و فکر
میکنید در این راســتا چه اقدامی ضرورت و
فوریت دارد؟

متاسفانه میراث گذشته و شرایط تحریم وضعیت
دشــواری را برای بخش انرژی بهوجود آورده است
ت و پنجه نرم میکند.
که مدیریت جدید با آن دس 
اما هنوز به اتفاق ویژهای در این حوزه نیفتاده است،
هنوز مقوله بســیار مهم بهرهوری انرژی بهای الزم
داده نشده اســت ،هنوز ســرمایهگذاری بر تولید
بیشتر انرژی ،به ســرمایهگذاری بر ارتقاء بهرهوری
آن ترجیح داده میشود .در بخش نفت اینکه برخی
پروژههای غیر اولویتدار متوقف شــده و اولویت به
میدان پارسجنوبی داده شده امر مثبتی است اما
در مورد سایر میادین مشترک و از جمله الیه نفتی
پارسجنوبی نیز اقدامات جدیتری مورد نیاز است.
در زیر بخشهای انرژی ،سازمانهای ناکارآمد و پر
هزینه زیادی وجود دارند که باید مورد رســیدگی

جدی قرارگیرنــد .در چنین شــرایطی راه نجات
کشور از شــرایط رکود تورمی را توجه ویژه به امر
بهــرهوری در همه زمینهها و اتکاء ویژه به رشــد
ناشــی از ارتقاء بهرهوری (در مقابل رشــد ناشی از
سرمایهگذاریهای جدید) ،میدانم و در این مسیر
بخش انرژی بیشترین اولویت را داراست چراکه هم
در خود بخش و هم در محصول آن پتانسیل عظیم
و زودبازدهی برای بهرهوری وجود دارد که آثار مثبت
زیستمحیطی نیز دارد و میتواند برای بقیه اقتصاد
الگو شود.
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یکی از مهمترین مسائل ما باال بودن شدت
مصرف انرژی است .با توجه به تاکیدی که
بر ضرورت فرهنگسازی و  ...در این خصوص
طی سالهای گذشته شده و در کنار آن شاهد
افزایش قابل توجه قیمــت حاملهای انرژی
بودهایم اما همچنان مصرف انرژی در کشــور
ما چند برابر اســتانداردهای جهانی است .آیا
به نظر شما تنها راهحل در این زمینه ،تبلیغات
فرهنگی است یا میتوان سناریوهای دیگری را
هم درنظر گرفت؟  

متاســفانه فرهنگ بهرهوری در همه مصارف در
کشور ما ضعیف است و فرآیندها و تجهیزات انرژیبر یا
قدیمی هستند و یا سازندگان داخلی آنها استانداردها
را رعایت نمیکننــد و تجهیزات ناکارا و پرمصرف را
تحویل مردم میدهند .سازوکارهای حمایت از طرحها
و پروژههای بهینهسازی و صرفهجویی هم (علیرغم
در اختیار بودن قوانین مناســب) ،فراهم نشده است
و مشــکالت دیگری نیز وجــود دارد .اما بهنظر من
مشــکل اصلی عدم توجه و عنایت نهادینه و جدی
دولت به مقوله بهــرهوری و از جمله بهرهوری انرژی
و عدم درک عمیق از اهمیت آن است .مشکل دیگر
اینکه یک تفکر خاص اقتصادی دائما این را القاء کرده
است که حل همه مشکالت فرهنگی و فنی در این
ت حاملهای انرژی
زمینه ،تنها مستلزم افزایش قیم 
و دستکاریهای قیمتی است .در صورتیکه نتایج
مرحله اول برنامه موسوم به هدفمندی ،بهخوبی نشان
داد که حداقل در شــرایط اقتصاد ایران دستکاری
قیمتها به تنهایی مشــکل را حل نمیکند .دولت
تنها صادرکننده انحصاری منابع انرژی اســت و لذا
ارزش انرژی برای هیچکس مانند دولت و دولتمردان
ملموس نیست ،پس اگر دولت عزمی در این زمینه
نکند ،از دیگران چه انتظاری میتوان داشت؟

توسعه اقتصاد ملی از مسیر نفت میگذرد
«نفت و اقتصاد ملی» در بستر اقتصاد مقاومتی

رضا پدیدار
رییس هیات مدیره
انجمن سازندگان
تجهیزات صنعت
نفت ایران
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امسال در شرایطی سال نو را آغاز کردیم که اراده
ملی بر تقویت اقتصاد ملی است و برای تحقق این
مهم نیاز به توجه همهجانبه به مهارتهای فکری
داریم .در ایــن صورت بهرهگیــری از قابلیتها و
توانمندیهای آحاد جامعه که حاصل تالش و درد
و رنج پیشینیان بوده است میتواند زمینهساز خوبی
برای رشد و باروری خالقیتها باشد .میتوان گفت
خالقیت در گرو آزادســازی ،بــه حرکت درآوردن
و کنترل ذهن اســت و این امر ممکن نیست مگر
بهوسیله «فکر» و تغییر سبکهای فکری ،به همین
دلیل پیامبر اکرم (ص) فرمودهاند «یک ساعت تفکر
بهتر از  ۷۰ســال عبادت است» و حضرت علی (ع)
نیز در حکمت  ۳۱نهجالبالغه فرمودهاند ،یقین چهار
شعبه دارد:
 -۱دقت در فهم
 -۲دریافت حکیمانه واقعیتها
 -۳پند گرفتن از گذشت زمان
 -۴پیمودن راه درست پیشینیان
در ایــن صورت میباید به ابعــاد کار حاصل از
تفکر انسانی در بستر جامعه ارزش واالیی قائل شد،
چراکه با وجود عناصر بسیار در فرهنگ آرمانی دینی
که در آن به کار ارزش بســیار داده میشــود و نیز
با وجود ســنت امامان در ارج نهادن به کار و تاکید
بیشتر بر ارزش اکتسابی تا انتسابی ،هنوز ارزشهایی
در جامعــه غلبه دارد که اخــاق کار و به تبع آن
کارآفرینی را تضعیف میکند.
اکنــون که بــه همــت همــگان و در تداوم
ارزشآفرینیهای سال گذشته مسیر «تدبیر و امید»
را برای توسعه همهجانبه کشور انتخاب کردهایم باید
بدانیم که توسعه اقتصاد ملی از مسیر نفت میگذرد
و اگر بخواهیم به این توسعه جامه عمل بپوشانیم،
هموغم خود را برای کسانی که در سال
باید تمامی ّ
اقتصاد مقاومتی نقشآفرینــی میکنند مصروف
کنیم ،بهطور کلی هســته مرکزی اقتصاد کشور را
به سازندگان و تولیدکنندگان اختصاص دهیم و از
آرمانگرایی به واقعنگری در شرایط جدید با توجه
به تمامی جوانب و چالشها و فرصتهای بدســت
آمده توجه کنیــم و برای آنان یک نقش راهبردی
در نظر بگیریم.
نفت همچنان در یک دهه آینده و در سرفصل
تمامی اقتصادهــای بزرگ جهانــی نقشآفرینی
میکند ،چراکه هم در ابعاد خلق ارزش و کارآفرینی
و هم در تامین نیاز اولیه انسان در ایجاد کار و تالش
یعنی انرژی حرف اول را میزند .اما توجه داشــته
باشیم این شــرایط کوتاهمدت است؛ نفت بهزودی

جایگاه خــود را تغییر یافته خواهد دید و این ماده
حیاتــی و اثرگذار در ردههــای بعدی فعالیتهای
اقتصادی قرار خواهــد گرفت .امروز میتوانیم اراده
ملی را برای تحقق حماسه اقتصادی به کار فرهنگ
اقتصادی معطوف داشته و تمام امکانات و برنامهها
را در یک برنامهریزی منسجم به تولید و سازندگان
اختصاص دهیم و نتایج مطلوب آن را تا پیش از آنکه
از اولویت خارج شود بهدست آوریم.
یکی از موسسههای مرجعســنجی در آمریکا،
 ۱۰صنعت اصلی آمریکا را به نظرسنجی گذاشت تا
استقبال یا مخالفت افکار عمومی را با آنها بسنجد،
جالب اســت بدانید که در این نظرسنجی فناوری
اطالعات اول شد ،تکنولوژی ماهوارهای و داروسازی
در ردههــای بعدی قرار گرفتند و صنعت نفت نهم
و دخانیات دهم شد .پس باید گفت در عرصه ملی
خیلی زمان نداریم که از این ثروت ملی و خدادادی
به نحو احسن بهره بگیریم و خلق ارزش کنیم .امروز
کشــور به یک اتحاد راهبردی در جلب و حمایت از
ســازندگان صنعت نفت نیاز دارد تا بتواند بستری
امن برای توســعه همهجانبه کشور فراهم آورد .اگر
بخواهیم به این مهم بها بدهیم و ضمن اولویتبخشی
به تولید و سازندگی ،نگاهی عمیق به سرمایههای
مادی و معنوی شکل گرفته در صنعت نفت بیاندازیم
و آگاهیهــای الزم را در تمامی زمینههای تحول
اقتصادی حاصل از تغییرات سیاستهای اقتصادی
[بهویژه برای تولیدکنندگان و سازندگان] به مردم
بدهیم ،خواهیم دید ما مردمی آگاه و هوشمند داریم

که حاضرند برای اعتالی همهجانبه کشور ،آرمانهای
کوتاهمدت را به پای دوام و بقای کشور در آینده فدا
کنند .این شرایط فقط به دست توانای صنعتگر ایرانی
و سازندگان پرتالش آن ،آن هم در صنایع نفت ،گاز،
پتروشیمی و پاالیش فراهم میشود .خواسته ما از
دولت یازدهم آن است که در سال اقتصاد مقاومتی
با دعوت از فعاالن بخش خصوصی به تعطیلی بیش
از چهار هزار کارخانه که در ســالهای اخیر بوجود
آمده است پایان دهد تا قادر باشد طوفان اقتصادی
رکود را مهار کند و تالش خود را برای نجات جامعه
بیکار بیش از  ۳میلیونی و حجم نقدینگی سرگردان
 ۵۵۰هزار میلیارد تومانی و بهطور کلی حل مشکل
عــدم تعــادل در بازارهای مهم مثــل ارز ،انرژی و
کار ،ناتوانی بانکها در پرداخت تســهیالت ،بخش
خصوصی بیانگیزه ،تحریمهای کمرشکن و فضای
آشفته کسب و کار قرار دهد و با پاسخگویی به امید
شکلگرفته به تدبیرش ،برای میلیونها ایرانی عاشق
کار ،برنامه ارائه کند .باید از تجربه تلخ دولت گذشته
نیز درس بگیریم ،به بخش خصوصی اعتماد کنیم و
آنان را در حلقه قوی و منسجم توسعه اقتصادی قرار
دهیم بخصوص آنان که در حلقه پایه اقتصادی کشور
یعنی نفت و گاز قرار دارند.
توسعه اقتصاد ملی از مسیر نفت میگذرد و اگر با
تدابیر منسجم دولت در بستر اقتصاد مقاومتی همراه
شود ،میتواند ریشههای فقر و آسیبهای اجتماعی
ناشی از بیکاری در جامعه را بخشکاند و سرآغاز رشد
و تحول اقتصادی در کشور باشد.
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اقتصاد مقاومتی ،نفت و انرژی

پرونده ویژه
عكس :اميد ايرانمهر

دیپلماسی انرژی را جدی بگیرید
نفت و اقتصاد مقاومتی در میزگرد آیندهنگر
با حضور سیدحمید حسینی ،سیدمهدی حسینی و اسداهلل قرهخانی

نگر
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عظیم محمودآبادی :بحث اقتصاد مقاومتی اکنون بیش از دو سال است که در رسانهها
و از زبان مسئوالن کشوری ساری و جاری است« .آیندهنگر» نیز د ر همان اوان طرح
این بحث  -دو سال پیش -پرونده مفصلی را به بررسی این موضوع اختصاص داد.
در آخرین شماره سال گذشته نیز پس از ابالغ سیاستهای آن توسط مقام معظم
رهبری مطالبی را در این زمینه با ارزیابی موقعیت کنونی اقتصاد کشورمان منتشر
کردیم .اکنون نیز بنا داریم این بحث را در حوزههای مختلف اقتصادی دنبال کنیم.
بیتردید حوزه نفت و انرژی از مهمترین حوزههای اقتصادی کشــورمان محسوب
میشود که سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز میتواند نقش تعیینکنندهای داشته
باشــد .برای این منظور اقدام به برگزاری میزگردی با حضور سید مهدی حسینی

رییس کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی ،سید حمید حسینی عضو هیات رییسه
اتاق بازرگانی تهران و همچنین اسداهلل قرهخانی عضو سابق کمیسیون انرژی مجلس
شورای اسالمی و همچنین مشاور فعلی کمیسیون انرژی اتاق تهران کردیم .سید
مهدی حسینی که زمان دولت اصالحات معاون امور بینالملل وزارت نفت بود و در
حال حاضر مسئولیت کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی را بر عهده دارد ،معتقد
است برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید ابزار دیپلماسی انرژی را فراهم کنیم .سید
حمید حسینی هم معتقد است که دولت باید مجال حضور بخش خصوصی در صنعت
نفت را فراهم کند .قرهخانی نیز با تاکید بر ظرفیت نیروی انسانی در این بخش معتقد
است که میتوان از این ظرفیت در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاوتی استفاده کرد.

بحث ما در مورد اقتصاد مقاومتی در حوزه
انرژی است .برای شروع بحث بهتر است ابتدا
تعریفی از اقتصاد مقاومتی ارائه کنید .با توجه به
آنچــه از متن ابالغیه مقــام معظم رهبری یا
اظهارات ایشان و دیگر مســئوالن برداشت
کردید ،چه درکی از این طرح در ذهنتان دارید؟
حمیدحسینی :اقتصادمقاومتیرامیتوانیماقتصادی

دفاعی ،ترمیمی و تهاجمی بنامیم که ترکیبی از این
سه مورد اســت .هم به نوعی باید بر خود اتکایی و
استفاده حداکثری از منابع داخلی تاکید دارد و هم بر
پوشاندن نقاط ضعف اقتصاد کشور که در این سالها
نتوانستیم آن را ترمیم کنیم .در حقیقت در چارچوب
این سیاستها باید نقاط ضعف و آسیبدیده اقتصاد
کشــور را شناسایی و ترمیم کنیم .از طرف دیگر به
نوعی اقتصاد تهاجمی است و صادرات و بحث سهم
در بازارهای جهانی و روابط خارجی را مطرح میکند
و همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند اقتصادی
درونزای و برونگراست .این برای نخسنینبار است
که در کشور ما اقتصاد را بر سیاست ترجیح میدهیم.
نکته مهم در بحث اقتصاد مقاومتی این اســت که
قرار شــده همه چیز حول و حوش موضوع اقتصاد
تصمیمگیری شــود و سیاست نیست که بر اقتصاد
حکومت میکند و این اقتصاد اســت که میخواهد
کارها را مدیریت و سازماندهی کند و تصمیمات را
در چارچوبهای اقتصادی اتخاذ کند .اگر این جنبه
اقتصاد مقاومتی جدی گرفته شود و بپذیریم که با
توجه به نامگذاری امسال این اقتصاد و فرهنگ است
که زیرساختهای اقتصاد را تشکیل میدهد به نظر
میرسد که شالوده کار بستر بسیار عظیمی را برای
نخستینبار در کشور فراهم میکند و اتفاق نظر در
همه کارشناسان ،سیاستمداران و بخش خصوصی
وجــود دارد که در کمتــر موضوعی اینچنین بوده
است.
اولویتهای ما برای تحقق اهداف اقتصاد
مقاومتی در حوزه نفت و انرژی چیست و رویکرد
فعلی دولت و سمت وسویی که اتخاذ کرده را
چقدر در جهت تحقق این اهداف موثر میدانید؟
مهدی حســینی :اجازه بدهید در ارتباط با سوال

مهدیحسینی:
اکنون که بین
شعار و شعور
غوطهوریم و باید
فاصلهایبین
اینها ایجاد شود،
این سند ،فضایی
کامالدانشبنیان
و علمی را برایمان
ترسیممیکند
که میتوانیم در
چشمانداز به
سمت آن پیش
برویم.

حتی در بخش تکنولوژی؟
قرهخانی :بله ،به خیلی از قســمتهای تکنولوژی

نگر
آینده

دست پیدا کردهایم .موضوع سوم ،مدیریت کار است.
ما تجربه مدیریتی بســیار عظیمی داریم ،از جمله
در قسمت پاالیشگاهسازی ،طرح توسعه پاالیشگاه
آبادان و بنزینسازی که در سالهای اخیر شاهد آن
بودهایم .همچنین در تولید گازوئیل یوورو ۴و کاالهای
پتروشیمی نیز به پیشــرفتهای خوبی رسیدهایم
و پروژه عســلویه که به عنــوان نمادی از توانمندی
مدیریت فنــی و دانش در حوزه نفــت و انرژی ما
شناخته میشود هم دستاوردهای مهمی داشته است.
موضوع دیگر پذیرش بینالمللی است .ما را به عنوان
کشــوری که برند نفت و گاز هستیم ،میشناسند.
شــاید مثال در بخش صنایع خودرو و سایر سازهها،
آنچنان شناخته شده و برند نباشیم اما در بخش نفت
و گاز هر جای دنیا که بروید بیتردید ایران را به عنوان
کشوری که صاحب منابع غنی ،قدمت باال و نیروهای
تحصیلکرده است ،میشناســند .ما آنچه به عنوان
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اولتان نکتهای را بگویم .اگر بخواهم تعریفی از اقتصاد
مقاومتی و سیاستهای کلی اعالم شده در یک جمله
داشته باشم باید بگویم که این سند ،سند مقاومسازی
اقتصاد کشــور است .اقتصاد مقاومتی با تعریفی که
ابتدا به ذهن انســان میرسد که کشوری دور خود
دیواری بکشــد و با کم و کاستیهای خود بسازد و
اینگونه سربلند از زیر فشار دشمنان و سایر گروهها
بیرون بیاید ،سازگار نیست .این سند در حقیقت سند
مقاومســازی اقتصاد است .بهطور کلی معتقدم این
سند بسیار مهمی اســت ،نه صرفا به دلیل اینکه از
سوی مقام معظم رهبری مطرح شده بلکه چون یک
آسیبشناســی بسیار دقیق از اقتصاد کشور است و
مواردی در آن دیده شده که الزمه اصالحات اقتصادی
ماست .کارشناسان زیادی روی این طرح کار کردند و

سند راهبردی بسیار خوب و مهمی ارائه شده است.
در این ســند بر محورهایی تکیه شده که مبتنی بر
اصول ،تغییر اساسی و ساختاری در نگرش مدیریتی
را دنبال میکند و میتوانم بگویم که این سند بیشتر
به دنبال تحولی فرهنگی است .ما در  ۳۵سال گذشته
مرتبا به حالت سعی و خطا در همه امور کار کردیم
و این سعی و خطا ما را وادار کرده که در بسیاری از
موارد تصمیماتمان تحتالشعاع فضاهای شعاری قرار
گیرد .این فضاهای شعاری کار کارشناسی را مختل
کرده است .اکنون که بین شعار و شعور غوطهوریم
و باید فاصلهای بین اینها ایجاد شــود ،این ســند
فضایی کامال دانشبنیان و علمی را برایمان ترسیم
میکند که میتوانیم در چشمانداز به سمت آن پیش
برویم .وقتی بندهــای مختلف را مطالعه میکنیم،
در جایجای آن بر دانشبنیان بودن اقتصاد کشور،
حرکت و حتی مقام اول شــدن در منطقه تاکید و
بر توسعه ظرفیتهای انســانی در جهت آموزش و
ارتقای آنها تکیه شده اســت .تکیه بر تولید برای
آنکه در کشور درآمد ایجاد شود و اقتصاد رشد کند و
رقابتپذیری اقتصاد صورت گیرد .اصالح ساختارهای
مالی برای حمایت از تولید ،صادرات ،کاهش وابستگی
به بودجه نفت و توسعه صندوق توسعه ملی .با نگاه به
این موارد درمییابیم که تمام زیربنا و زیرساختهای
علمــی و دانشبنیان ارائه میشــود و میگوید در
فرهنگ اقتصادیمان باید نگاهی جدید داشته باشیم.
همانگونه که دکتر حمید حسینی هم اشاره کردند،
فرهنگ به اقتصاد توان میدهد تا اقتصاد به گونهای
سیاست را مدیریت کند نه اینکه سیاست ،اقتصاد را.
گرچه معتقدم که هم سیاست و هم اقتصاد بالهای
پرواز ما هستند و سیاست ما باید در اختیار اقتصاد
باشــد و اقتصاد در خدمت سیاست که بتوانیم پرواز
کنیم .امروز میگوییم که اقتصاد و سیاســت همراه
هم هستند چراکه حتی اگر زمینه همه کارها فراهم
شــود باید سیاستها درست تنظیم شده باشد و اال
در فضای تحریمهای فلجکنندهای که امروز شــاهد
آن هستیم ،کماکان رشد اقتصادی اتفاق نمیافتد.
بنابراین هر دو باید با هم حرکت کنند و این سند را
سندی راهبردی ،اقتصادی و بیشتر فرهنگی میبینم
در جهت تغییر نگاه و نگرش ما .نگاه ما به افقهایی
که باید در جهت آنها حرکت کنیم.
قرهخانی :کشــور ما کشوری انقالبی است که دارای
دستاوردهایی در عرصه فرهنگ و آرمانهایی است
که در انقالب پیدا و ایجاد شــد و تا امروز میبینیم
کــه در عرصه جهانی ،جایگاه بســیار خوب و قابل
قبولی را برای خود احراز کرده اســت .از طرف دیگر
کشــورهایی که خواهان استیال بر جهان هستند و
تفکر و آرمانهــای ما را نمیپذیرند ،قطعا به دنبال
جنگ نرم ،هجمههــای فرهنگی ،جنگ تحمیلی،
تالش برای تفرق جامعه ،منع کردن از دستیابی ما
به دانشها و تکنولوژیهای جدید هستند که البته در
هیچیک از این موارد موفق نبودهاند .در سالهای اخیر
نیز در قالب تحریمها و وضع قوانین ظالمانه اقداماتی

را انجام دادهاند و به منظور رســیدن به اهدافشــان
سراغ اقتصاد ایران آمدهاند تا کشور زمینگیر شود.
مــا وظیفه داریم مقابل زمینگیر شــدن اقتصاد به
مقاومســازی آن بپردازیم تا اقتصادمان تحت تاثیر
تصمیمات داخلی و خارجی و حرکتها و تنشها از
مدار و میل خود خارج نشــود .به منظور آنکه خود
را در این بخش مقاوم کنیم ،دو کار میتوانیم انجام
دهیم؛ یک راه این است که مثل برخی از کشورهایی
که انقالب هم کرده بودند مانند کوبا ،کره شــمالی،
ویتنام ،شوروی سابق و چین که از نزدیک نیز برخی
از اینها را دیدهام ،دور خود حصار بکشیم که اتخاذ
این شــیوه در دنیای امروزی مقدور نیست چراکه
کشــورها از یکدیگر اثرپذیــری دارند و دانش میان
کشورها مبادله میشــود و استفاده از ظرفیتهای
یکدیگر رواج دارد و همه دنیا به هم وابسته هستند.
اما چه کنیم که هم در مقابل وزشهای سنگینی که
به سمت ما میآید و بعضا مسموم یا هدفمند است،
بتوانیم ایستادگی کنیم و هم جامعه خودمان را با نگاه
پیشرفت و توسعه و مقاومسازی بسازیم و بتوانیم به
افق سند چشمانداز بیستساله برسیم؟ سند اقتصاد
مقاومتی به ما میگوید باید اقتصادمان را مقاوم کنیم.
آنها تمام سعی و برنامهریزیشان را روی اقتصاد ما
هدفگذاری کردهاند و مــا میخواهیم کاری انجام
دهیم که اقتصادمان مقاوم شود و روی پای خودمان
بایســتیم .اما در حوزه نفت و انرژی عوامل اثرگذار
چیســت که میتواند اقتصاد را مقاوم کند؟ در وهله
اول نیروی انسانی است .خوشبختانه دانشگاههای ما،
دانشــگاههایی که مرتبط با نفت و وزارت نیرو بوده
است یا سایر دانشــگاهها اعم از دولتی و غیردولتی
نیروهای بســیار خوبی را تربیت کردند .پس امروز
میتوانیم ادعا کنیم که نیروی عملیاتی ،کارکشته و
باسواد را در اختیار داریم .قسمت دوم ،دانش فنی و
تکنولوژی است .نمیخواهم بگویم به همه موارد اما به
خیلی از آنها که مورد نیاز است ،دست پیدا کردهایم.
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اقتصاد مقاومتی ،نفت و انرژی

پرونده ویژه

زمینه ،بستر و قابلیت الزم است داریم اما در عرصه
روزآمدی و عملیاتیکردن ظرفیتها در ســالهای
اخیر حرکتمان کند بوده اســت .آنچنان که باید و
شــاید درآمدهای نفتی را در این بخشها متمرکز
نکردیم و در حالی که مثال امروز باید  ۲۴فاز عسلویه
را به پایان میرساندیم ،متاسفانه موفق نبودیم .بهرغم
اینکه در کمیته انرژی مجلس قبل حضور داشتم و
مجلس هشتم انصافا اراده خوبی در این زمینه داشت
که اگر قوانین بودجههای سنواتی و برنامه پنجم را
نگاه کنید پی به این اراده میبرید ،اما از طرف دیگر
درآمدهــای نفت که باید در ارتبــاط با خود نفت و
سرمایهگذاری درازمدت نفتی هزینه میشد ،متاسفانه
به قسمتهای دیگر شیب پیدا میکرد .عالوه بر اینکه
ما از نظر نفت و گاز دارای قابلیتهای ویژهای هستیم
که ما را در ســطح جهان ،حائز مقام اول کرده است.
اکنون آنچه میتواند اقتصاد ما را مقاوم کند ،نگاه به
سمت نفت ،گاز ،پتروشــیمی و انرژی است .اگر در
این عرضه موفق شویم ،آنگاه میتوانیم به فرهنگمان
برسیم و از هنجارها و آرمانهای انقالب صیانت کنیم،
در عرصه بینالملل و پشت میز مذاکرات حرفی برای
گفتن داشته باشیم و از دستاوردهایمان دفاع کنیم.
حمیدحسینی :اساس اقتصاد مقاومتی در همین بخش نفت و گاز
است.

از دنیا عقب
هستیمچراکه
اقتصادمان
مبتنی بر دانش
و نوآوری نیست
اما سطح دانش
وتکنولوژیمان
در سطحی
است که بین
کشورهایمنطقه،
ازهمسایگانمان
بهتر هستیم و در
میانکشورهای
نفتخیز
غیراروپایی نیز از
همه بهتر هستیم.

نگر
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آیند
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آقای قرهخانی معتقدند که ما هم در حوزه
نیروی انســانی و هم در بحــث تکنولوژی و
روزآمدی آن موقعیــت قابل قبول و خوبی در
عرصه نفت و انرژی داریم .به نظر شما هم آیا ما
در بخش نیروی انســانی کارآمد و همچنین
برخورداری از تکنولوژی روز دنیا مشــکلی
نداریم؟ اگر اینگونه است بنا بر چه عللی بازیافت
نفت ما به میزان قابل توجهی کمتر از ســایر
کشورهای نفتخیز است؟
مهدی حسینی :باید یک نگاه کلی به ظرفیتهای

داخل کشور داشته باشیم تا بدانیم پتانسیلهایمان
چگونه است؟ واقعیت این است که به رغم تحریمها
و گرفتاریهایی که داشتیم اقتصاد کشورمان یکی
از اقتصادهای پویا و بزرگ دنیاســت .امروز بیست
و هفتمین اقتصاد دنیا هســتیم و میتوانید آن را با
اقتصاد کشورهایی مانند آرژانتین و تایلند که در حال
توسعه و نسبتا رشدیافته هستند ،مقایسه کنید .از
طرف دیگر نیروی انسانی تحصیلکرده بسیار زیادی
داریم که از ظرفیتهای ما در این خصوص محسوب
میشــود .از طرف دیگر مــا از موقعیت جغرافیایی
بسیار بینظیری نیز برخورداریم و بین روسیه ،اروپا
و بازارهای آسیایی قرار گرفتهایم که چنین موقعیتی
را کمتر کشوری در اختیار دارد ۱۵ .همسایه داریم
که شــاید تعدادشان گاهی محدودیتهایی برای ما
ایجاد کند اما واقعیت این است که این کشورها همه
میتوانند بازارهای ما باشند و فرصتهای زیادی را
ایجادمیکنند.
ظرفیتهــای اقتصادی زیادی داریــم که آمادۀ
بالفعلشدن هستند .تولید ناخالص داخلیمان حدود

 ۵۰۰میلیارد اســت .بورس ما در سال گذشته یکی
از رکورددارهای بورس در دنیا بوده اســت .هرچند
سهم سرمایهگذاری خارج بورس ما بیش از نیمدرصد
نیست اما سال گذشته در بورس رشد  ۵۰درصدی
داشتیم .اینها از جمله بخشهای مثبتی است که
پتانســیلهایی برایمان ایجاد میکنند اما وقتی در
بخش نفت و گاز وارد میشویم همانطور که آقای
قرهخانی اشــاره کردند ،مجموعــه نفت ،با توجه به
افزایش قیمت نفت و گاز فضای بسیار بزرگی هم در
دنیا و هم در کشور برای پیشرفت دارد .حدود  ۲۰سال
پیش که درمورد پارس جنوبی کار میکردیم ،قیمت
گاز زیر یک دالر بود .اما طی سالهای اخیر مخصوصا
 ۲ســال گذشــته که تحریمها لطمات زیادی را به
اقتصاد ما وارد کرده و از نظر اعتبارات مالی نمیتوانیم
عملکرد خوبی داشته باشیم چراکه سیستم بانکی در
تحریم بوده اســت ،نفت هم آنقدر در حصار تحریم
بوده که شرکتهای نفتی حتی از نوشتن یک نامه
هم واهمه دارند .چنین شرایطی قاعدتا آثاری برای
ما داشته است ،اما فراموش نکنیم مدیریتی که طی
سالهای گذشته اعمال کردیم به صنعت نفت آسیب
زیادی رساند .این آسیبها به لحاظ عدد و رقم قابل
اندازهگیری نیست و شاید به صدها میلیارد دالر برسد.
به عنوان مثال؛ برنامهریزیای که در بخش گاز حدود
 ۱۰سال قبل شــده بود این بود که در سال ۱۳۸۴
تولیدمان از پــارس جنوبی پس از افتتاح فازهای ۴
و  ،۵با قطر برابر شــود و یا حتی انتظار داشتیم که
کمی هم بیشتر از آن شود .ما  ۹۵میلیارد مترمکعب
فوب در روز ظرفیتسازی و تولید میکردیم و متوقف
نبودیم .براساس برنامهریزی قرار بود وقتی پروژههای
قطر تکمیل میشــود ما هم به آنها برسیم و عقب
نیفتیم و سال  ۲۰۱۲حتی میزان تولیدهایی که قبال
در قطر انجام شده را بگیریم .فراموش نکنیم که قطر
 ۱۰ســال قبل از ما تولید خودش را شــروع کرد و
ما با مقادیر کمتر از یک میلیارد شروع کردیم .برای
اینکه بتوانیم به رقبای خودمان از جمله قطر برسیم
فازهــای  ۱۱تا  ۲۸را طراحی کردیم و قراردادهایش
شروع شــد .اما از فاز دهم به بعد به دستانداز عدم
مدیریت مبتال شــد .امروز مدیریــت به عنوان یک
فناوری و تکنولوژی در دنیا شــناخته میشود .باید
قبول کنیم که در مجموعه اقتصاد کشور و نه فقط در
نفت به لحاظ تکنولوژی مدیریتی و فناوری مدیریتی،

ضعیف هستیم .فناوریهای جدید را نمیدانیم و به
شیوه سازماندهی مدیریتهای جدید کمتر آگاهی
داریم .بنابراین راندمانمان پایین است و از این زاویه
آســیبهای میلیاردی میخوریم .اگر بخواهیم به
صورت تفکیکشده بررسی کنیم که آیا نیروی انسانی
کارآمد داریم ،بله داریم .مهندسین نفت ،مهندسین
زمینشناســی و اقتصاددانهای خوبی داریم اما اگر
بخواهند در سازمان و تشکیالتی با هم حرکت کنند،
شبیه فوتبالمان میشــود .به همین دلیل معتقدم
بیشتر از آن چیزی که نیاز مالی داریم ،نیاز به فناوری
داریــم .ما هم در فناوری بخش نرمافزار و تکنولوژی
مدیریت و هم فناوری ســختافزار عقب هســتیم.
مدتی اســت از یک طرف رابطه درست و تعاملی با
دنیا نداریــم و از طرف دیگر بحث اینکه اقتصادمان
باید اقتصادی شعوری شود ،نبوده یا کمتر و کمرنگ
بوده است .ما نتوانستیم تعاملی منطقی برقرار کنیم و
آنها هم برایمان برنامهریزی کردند .مجموع اینها ما
را به جایی که میبینیم رسانده است .ما االن ذخایر
نفتی داریم که به خاطر ضعف تکنولوژی در زیر زمین
حبس است .ما نباید اجازه دهیم ثروت ملی ما به این
شکل هدر برود .به هر قیمتی باید تکنولوژیها را به
ایران بیاوریم .درمجموع اگر بخواهم بگویم در زمینه
تکنولوژی جلو آمدهایم اما این پیشرفت کافی نیست.
حدود  ۱۹ ،۱۸سال قبل وقتی شرکتهای خارجی را
آوردیم و  ۵۰میلیارد دالر سرمایه آوردند ،تکنولوژی
مدیریت و از جمله رشد صنایع و ظرفیتهای داخلی
در کنار آنها وارد کشور شد .با این تکنولوژی از یک
طرف برایشان کار ایجاد شد و در پروسه کار بود که
رشد کردند و از طرف دیگر برای ما نیز دستاوردهایی
بــه یادگار ماند .به یاد دارم وقتی فاز  ۴و  ۵را افتتاح
میکردیم خدمــت رئیسجمهــور و وزیر اقتصاد
گزارش ارائه میکردم آمارها حاکی از رشــد بیش از
 ۱۰۰شــرکت داخلی بود که در ارتباط با آن پروژه
کار میکردند و باال آمدند اما این رشد کافی نیست.
ما نیاز به تکنولوژیهای مدرن داریم و این پروسه و
فرآیند باید مرتب ادامه داشته باشد .این چند سالی
که گذشت منجر به عقبافتادگی مجدد ما شد .امروز
تکنولوژیهای بسیار مدرنی وجود دارد که بعضی از
آنها را میشناسیم و بسیاری را هم نمیشناسیم و
باید برای آوردنشان به کشور تالش کنیم.

آقای دکتر حمید حسینی! آقای قرهخانی
معتقدند که ما از تکنولوژی برخوردار هستیم و
نیروی انسانی خوبی داریم و آقای دکتر مهدی
حسینی هم معتقدند که در بخش تکنولوژی
چندان موقعیت خوبی نداریم و نیروی انسانی
داریم اما مدیریت آنها به نحوی نیســت که
بتواند خروجی ایدهآل داشته باشد .به نظر شما
نیروی انسانی و تکنولوژی که امروز صنعت نفت
از آن برخوردار است ،چه پتانسیلی دارد و چقدر
میتواند در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی موثر
باشد؟
مهدی حســینی :اجازه بفرمایید که فرمایش شما

قرهخانی:
اگر ارزش یک
فاز عسلویه دو
میلیارد دالر بوده،
امروز به حدود
شش میلیارد دالر
رسیده است .همه
تصورمیکنند
رقیب ما در آنجا
قطر است .اما در
حقیقتدیگران
هستند و سود آن
به جاهای دیگری
میرود.
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را اصــاح کوچکی انجام دهم .اتفاقا خروجی خوبی
داشــتیم و نگفتم که خروجی خوب نداشتیم .اداره
این صنعت تحت شرایط تحریم و گذشته انجام شده
است .ولی ما در همین شرایط هم تولید قابل قبولی
داشــتیم ،از  ۱۲میلیون تن  ۱۵سال قبل به حدود
 ۵۰میلیون تن تولید در بخش پتروشیمی رسیدیم.
اما حرف بنده این بود که ظرفیت ما آنقدر هســت
که خیلی بیشتر از اینها تولید کنیم و خیلی بهتر
از شرایط فعلی باشیم .آنچه امروز بچههای ما انجام
دادند ،اداره  ۳۵ســاله صنعت نفت اســت که تحت
شــرایط جنگ و تحریم ارزشمند بوده است .ما این
صنعت را به خوبی اداره کردیم اما میتوانست بهتر
باشــد و امروز باید به فکر باشیم که آن شرایط بهتر
اتفاق بیفتد .دلیلی ندارد که در همین وضعیت باقی
بمانیم و شرایط را فراهم نکنیم .حتی اگر یک درصد
بــه فعالیتها و کارمان برای اســتخراج نفت اضافه
کنیم ۵۰۰ ،میلیارد دالر به ثروت ملی اضافه خواهد
شــد .چرا این کار را نکنیم؟ مهندســین ما زحمت
کشیدند ،مدیران ما کار کردند اما خیلی بهتر از این
میتوانیم باشیم و من آن افق را ترسیم میکنم.
حمید حسینی :کشورهای دنیا را سه جور طبقهبندی
میکنیم؛ یکی کشــورهایی که اتکایشان به منابع
داخلی است و سطح دانش فنیشان به گونهای است
که اقتصادشان بر پایه معدن و کشاورزی است ،دوم
کشورهایی که اقتصادشان متکی بر کارآیی است و
ســوم کشورهایی که اقتصادشــان مبتنی بر دانش
و نوآوری اســت .ما خوشبختانه از اقتصاد متکی به
منابع جدا شدیم و توانستیم محصول تولید کنیم و
توانســتیم در بحث صنعت وارد شویم و بنابراین در
دستهبندی کشورها ،در میان اقتصادهای متکی به
کارآیی تعریف میشویم ،ولی هنوز به اقتصاد متکی بر
دانش و نوآوری روز مثل آمریکا و نروژ نرسیدیم .لذا
هم حرف دکتر قرهخانی درست است و هم صحبت
آقای دکتر حســینی .اگر نگاه کنید میبینید که از
دنیا عقب هستیم چراکه اقتصادمان مبتنی بر دانش
و نوآوری نیســت اما ســطح دانش و تکنولوژیمان
در سطحی اســت که بین کشــورهای منطقه ،از
همسایگانمان بهتر هســتیم و در میان کشورهای
نفتخیــز غیراروپایی نیز از همه بهتر هســتیم .ما
صنعت پیمانکاری خیلی قوی داریم .از کشورهایی که
با ما رقابت میکنند و سطح توسعه اقتصادیشان در
سطح ماست ،کمی جلوتر هستیم .البته از نظر دانش
فنی ،مدیریت ،صنعت پیمانکاری و کاری که انجام
دادیم با دانش روز و تکنولوژی سطح اول دنیا فاصله
داریم اما مرتب درحال نوآوری است .همین بحثهای
اکتشاف و بحثهای باصطالح بازیافت و حفاری به
گونهای اســت که هر روز دنیا متحول میشود و اگر
نتوانیــم خود را با آن تطبیــق دهیم قطعا برایمان
خسران و ضرر در پی خواهد داشت .لذا ضمن اینکه
بایــد توانمندی خود را حفظ کنیم باید تا جایی که
امکانپذیر است تجهیز شویم و هرجا که نتوانستیم
ضمن برقراری ارتباط با دیگر کشورهای دنیا ،از دانش

آنها استفاده کنیم.
قرهخانی :ما در زمینههای مختلف دارای توانمندی
هستیم و جناب آقای دکتر حسینی مطلع هستند
و مــن هم االن هم با وزارت نفت مرتبط هســتم و
مســئولیت کاری (ریاســت هیات مدیره شــرکت
مهندســی گاز ایران) را به عهــده دارم و میخواهم
بگویم مثال ایســتگاههای تقویت فشار ما تکنولوژی
و دانش فنی خاصی دارد و بخشــی از آنها قبال به
وسیله زیمنس آلمان انجام میپذیرفت و چندین ماه
متخصصین به منظور نصــب آن به ایران میآمدند
و مدتها طول میکشــید اما به عنوان شــاهد این
موضوع میخواهم بگویم اکنون در تهران ،ایستگاه
تقویت فشار بسیار بزرگی نصب شده که وارد سیستم
هم شده و کار متخصصین خودمان است ۴ .توربین
 ۲۵مگاوات هم دارد که به وسیله متخصصین ایرانی
و شرکتهای داخلی بخش خصوصی ساخته شده
اســت .این یکی از جاهایی است که میدان دادیم و
فرصتی برایشــان به وجود آوردیم ،بخش خصوصی
آمد و این کار را انجام داد .نکته دیگر در نیروگاههای
برق اســت که اکنون بالغ بر  ۹۵درصد از تجهیزات
نیروگاهی را خودمان میســازیم .حداقل اینکه یک
نیروگاه هزارمگاواتی در شهر خودم (علیآباد کتول،
استان گلستان) طی چند سال اخیر نصب شده که
بهرهبرداری ،طراحی و مهندسی آن توان و قابلیتی
را میطلبد که خوشبختانه در متخصصین ما وجود
داشته است .همچنانکه جناب آقای دکتر میفرمایند
ما از کشــورهای سطح اول دنیا فاصله داریم اما این
فاصله ناشــی از چه چیزی است؟ بخشی مربوط به
تحریمهای ظالمانه است و بخشی هم ناشی از ضعف
در دیپلماســی بوده که نتوانستیم آنچنان که باید و
شاید مدیریت خوبی در آن داشته باشیم و ارتباطات
خوبی برقرار کنیم .هزینههای سنگینی را بر کشور بار
کردیم و باعث شد از خیلی از امکانات محروم شویم.
نکته دیگر که باید درنظر گرفت ،بحث سرمایهگذاری
اســت .درآمد نفتی که طی سالهای اخیر کم هم
نبوده است و تنها دو ســال اخیر تا حدوی با بحث
تحریمها و ســوئیفت دچار مشکل شد ،حدود ۷۰۰
تا  ۸۰۰میلیارد بوده اســت .خاطرم هست در دوره
قبل با وزیر اقتصــاد وقت صحبت میکردیم .بحث
به هدفمندی یارانهها و توزیع یارانهها رسید؛ گفتم
میتوان کارهایی با بازده بســیار باالتری انجام داد و
رقمهای بیشتری از  ۴۵هزار تومان به اشکال دیگر به
مردم کمک کنیم که پایدار و درازمدت باشد ،و پولی
که از فروش نفت خام به دست میآوریم را مستقیما
به جامعه تزریق نکنیم .این پول باید بهرهوری داشته
باشــد ،به بخش تولید برود ،ارزش افزوده داشــته و
مولد باشــد .اگر در آن زمان  ۵۰درصد این مبلغ را
با مکانیسم و تدبیری که میاندیشیدیم در عسلویه
سهام میدادیم ،امروز میتوانستیم بهرهبرداری کنیم.
آن زمان اگر ارزش یک فاز عسلویه دو میلیارد دالر
بوده ،امروز به حدود شش میلیارد دالر رسیده است.
همه تصور میکنند رقیب ما در آنجا قطر است .اما در

حقیقت دیگران هستند و سود آن به جاهای دیگری
میرود .اگر به آن پیشنهاد عمل شده بود ،هم سرمایه
ملی را از دست نمیدادیم که دیگران ببرند و هم در
اینجا یک درآمد درازمدت داشتیم که از مالیات آن
میتوانستیم کارهای دیگری انجام دهیم .به هر حال
بخش وسیعی از ناکارآمدیهای ما در حوزه انرژی این
است که سرمایهگذاری الزم در این بخش انجام نشده
است .زمانی پخش و پاالیش شرکت ملی گاز و برق
از ناحیه هدفمندکردن یارانهها فشار آورده و درصدها
را به گونهای تنظیم کرده بودند که هرچه فرآورده گاز
و نفتی که میفروشند به فالن حساب واریز شود و
کسی که تولیدکننده ،فروشنده و توزیعکننده است و
همه مسئولیت با اوست ،حق برداشت نداشته باشد و
پشت در سازمان مدیریت بایستد که آیا به او اجازه
برداشــت بدهند یا نه! از سوی دیگر در مورد شدت
مصرف انرژی ما مشــکالت جدی داریم .باید برای
نوسازی و به روز کردن تکنولوژیهای مصرف کننده
انرژی اقدام کنیم .االن متاسفانه این موارد باعث شده
که صنعت ما زمینگیر شود .از سوی دیگر می دانیم
که اجرای طرح هدفمندی یارانه ها هم نتوانست گره
این مشکل را باز کند .درواقع اگر ما سیاست درست
را با همان قوانینی که وضع شد ،اجرا میکردیم نتیجه
بهتری داشــت .اما متاسفانه وزارت نفت دولت قبل
بودجــه نفت را تنظیم نمیکرد تا جایی که خاطرم
هست یکبار در کمیسیون انرژی بحث و مجادلهای
بین مسئولین وقت و سازمان مدیریت و برنامهریزی
پیش آمد که میگفتند چگونه میشود از بودجهای
که میخواهیم خودمان اجرا کنیم اصال اطالع نداشته
باشیم؟ بنابراین وقتی بودجه را فرد دیگری بنویسد
و پول فروشش را جای دیگری بگیرند و خرج کنند
طبیعی است که انگیزه ای برای انجام کار باقی نخواهد
ماند .االن هم اعتقاد دارم که ای کاش پاالیشگاههایی
مانند پاالیشــگاههای اصفهان ،تبریز و شیراز که در
جریان اجرای اصل  ۴۴واگذار کردیم و یا تحت عنوان
ســهام عدالت یا رد دیون دادیم ،واگذار نمیکردیم.
اینها پاالیشگاههایی بودند نیازمند نوسازی و توسعه
که باید ضریب بهــرهوری آن را باال میبردیم تا در
یک سطح بینالمللی از نظر تولید فرآوردهها و بنزین
قرار میگرفت اما متاسفانه این کار را نکردیم .اکنون
نیز یکسری پاالیشــگاهها داریم که به هیچ عنوان
بازدهی در حد متوســط دنیا ندارند .درصورتی که
ما از یکصد و چند ســال تجربه نفتی برخورداریم و
باید بهترین پاالیشگاهها را داشته باشیم .اما بر اساس
آمار و ارقام در حقیقت یک ماده خام ارزشمند را به
پاالیشگاهی میدهیم و درعوض ماده بیارزشی به نام
مازوت میگیریم .در چنین شرایطی اگر این نفت را
به همان صورت خام بفروشیم سود بیشتری دارد اما
آن را واگــذار کردیم.ای کاش این دو پاالیشــگاه را
میفروختیم ،پول آن را میگرفتیم و صرف نوسازی
و توسعه میکردیم که امروز بنزین تولیدیمان سرب
باال یا بنزن نداشته باشد و محیط زیست را اینچنین
آلــوده نکند که حتی از نظر اقتصــادی هم مقرون

21

اقتصاد مقاومتی ،نفت و انرژی

پرونده ویژه

مهدیحسینی:
وقتی گاز ژاپن را
تامین کنیم این
کشور در سازمان
ملل و شورای
امنیت روبهروی
مانمیایستد.
دیپلماسیانرژی
همین است که
ابزارش را فراهم
کنیم و فراهم
کردن ابزار هم
باظرفیتسازی
امکانپذیراست.

نگر
ه شماره بيست و ششم  /خرداد 93
آیند

22

بهصرفه نیست .خوشــبختانه نگاه عمومی جامعه
به نفت چنین نیســت که مردم معترض شوند چرا
سراغ پتروشیمی رفتهاید؟ چنین نیست که بگویند
چرا ســراغ نفت رفتهاید؟ االن باز هم شیرینترین
سرمایهگذاری در اذهان و فرهنگ مردم ،نفت و گاز
است .معتقدم اگر اکثریت سرمایهگذاریهای خود
را در این بخش یا حتی در قسمتهای پتروشیمی
متمرکز میکردیم قطعــا وضعیت اقتصادی ما این
نبود .دیپلماســی میگوید ممکن است کشورهای
ژاپن ،امریکا یا انگلیس روی میز مذاکره در گفتمان
دیپلماســی ،مزیتی برای خود داشته باشند .خوب؟
در ایــن عرصه مزیت ما چیســت؟ مزیت ما نفت و
گازمان است .امروز باید ســراغ فرآوردههای مربوط
به پتروشیمی مانند پتروپاالیش برویم .باید به سمت
این برویم که گازهای خود را پاالیش کنیم و عناصر
ارزشمند مثل بوتان و متان را بگیریم تا در گفتمان
دیپلماسی و روی میز مذاکره ،راهحل داشته باشیم.
یکی از مواردی که در روســیه و اوکراین میبینیم،
بحث گاز است .اکنون بهترین موقعیت و زمان طالیی
را در اختیار داریم .خاطرم هســت زمانی که بحران
اقتصادی اروپا و آمریکا آغاز شده بود ،با وزیر نفت وقت
صحبتی داشتم .همانجا اعالم کردم بحث تحریمها
را در آینده خواهیم داشت و فشارها بیشتر خواهد شد
و آنچه در ارتباط با وزارت نفت اســت؛ کیسینگها،
لولهها و سایر کاتالیستها و کارخانجاتی که در این
بخشهای پیشرفته هستند ،در مرحله ورشکستگی
قرار دارند ،در صورت خرید ســهام حداکثری اینها
در شرکت نفت دچار مشکل نخواهیم شد .متاسفانه
این امر صورت نگرفت درحالی که آمریکا مبادرت به
خرید همه آنها کرد .اگر تدبیر میکردیم قطعا وضع
بهتری از این داشــتیم .اکنون نیز دیر نشده است و
معتقدم با دو برنامه پنجساله میتوانیم جهش بسیار
قوی در این بخش داشــته باشیم .اینگونه نباشد که
پول نفت را بگیریم و ببریم جای دیگری خرج کنیم.
مهدی حسینی :بحث هدفمندسازی یارانهها به جای
اینکه راهحل باشــد« ،درد» اســت .زمانی که بحث
اجرای این طرح مطرح بود از ســوی «انجمن نفت
ایران» نامهای نوشتیم که پرداخت نقدی اشتباهترین
کاری است که دولتی ممکن است آن را انجام دهد و
مردم را تبدیل به کارمند حقوقبگیر خود بکند .امروز
عدد  ۴۵هزار تومان آنقدرها نمیتواند به کسی کمک
کند اما در معادلسازی رقمی به رقم  ۴۰۰هزار بشکه
نفت در روز میرسد که حدود  ۲۰تا  ۳۰درصد کل
صادرات نفت اســت .صرف نظر از عدد و رقم ،نفس
اینکه مردم را حقوقبگیر دولت میکنید ،همیشــه
مذموم بوده است .نکتهای که بر آن تاکید دارم اینکه
االن در ســند اقتصاد مقاومتی به خوبی راه نشــان
داده شده و شاید فرصت بسیار خوبی را برای دولت
فراهم کرده اســت که اساسا کل قضایا را حل کند.
در حقیقت میگوید دولت باید به دنبال راهحلهای
جدید برود و نه راههایی که به صورت باتالقی در آن
غوطهور است .در بند چهارم این سیاستها بر استفاده

از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانهها تاکید کرده
است .یعنی هدفمندسازی کنیم ،صرفهجویی کنیم
و درنهایت پول به دســت آوریم .استفاده از اجرای
قانون هدفمندسازی یارانهها در جهت افزایش تولید،
اشــتغال و بهرهوری ،کاهش سرعتشدت مصرف
انرژی و ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی .دقیقا
آن چیزی اســت که باید اتفــاق میافتاد و نیفتاد
و البته تاکنون محقق نشــده اســت .اینکه تولید را
حمایت کنیم ،اشــتغال را توسعه دهیم و مهمتر از
همه وقتی صحبت از کاهش سرعت شدت مصرف
انرژی میشود ،یعنی بهینهسازی مصرف انرژی ناشی
از سرمایهگذاریهایی که از این بخش خواهیم کرد.
اجتماعی همان تامین

ارتقای شــاخصهای عدالت
اجتماعی است .پول را صرف تامین اجتماعی کنیم
و بــه جای اینکه به مردم پــول نقد بدهیم ،تامین
اجتماعی را رشــد دهیم تا بیکاری و بازنشســتگی
مردم را بتوانیم پوشش دهیم .به نظرم شاید ابالغ این
سیاستها ،فرصتی باشد تا دولت بتواند اساسا فکر و
طرح هدفمندسازی یارانهها را زیرورو کند و جرات و
شهامت داشته باشد و این کار را در کانال منطقی آن
قرار دهد تا از این باتالق بیرون بیاید .چراکه باتالق
همینطور به فرورفتن بیشتر میانجامد .وقتی به بند
 ۱۳این ســند میرسیم ،میبینیم تکلیف کار را در
همه بخشهای نفتی تعیین کرده اســت .در بخش
صادرات باید مشــتریان راهبردی را انتخاب کنیم
البته آنهایی که واقعا مشتری باشند .چگونه میتوان
مشتری درازمدت داشت؟ باید به عنوان اجرایی کردن
روی قراردادهای درازمدت فکر کنیم .ما برای اینکه
برای عرضه و بازارمان تضمین ایجاد کنیم و تضمین
بازار را فراهم کنیم باید از مشارکت بازار استفاده کنیم
که ســرمایهداران پولها و سرمایههایشان را بیاورند
در بخش باالدســتی خودمان سرمایهگذاری کنیم.
میتوانیم حتی سرمایهگذاری خارجی داشته باشیم
مثال در جایی پاالیشگاهی را به نحوی طراحی کنیم
که برای نفت ما باشد و در آن شراکت داشته باشیم
که برای ما  ۳۰ســال بازار خواهد بود که نفتمان را
ببرد .در این ســند به ثبات بازار و اقتصاد اشاره شده
است که به این ثبات احتیاج داریم و راهبردی است
که در اینجا گفته شــده است .بحث صادرات گاز را
داریم .مدتی مطرح میکردند صادرات گاز درســت
نیست و نباید صادر کنیم .من نیز اعتقاد دارم که اگر

گاز نداریم نمیتوانیم صادر کنیم اما وقتی ظرفیت
باالترین مخــازن گازی را داریم ،باید صادر کنیم و
حتی کارهایی ماننــد تزریق گاز جزو ضرورتهای
ماست .اما صادرات مشروط بر این است که در ابتدا
تولید کنیم .بد نیســت اینجا آمارهایی را در همین
زمینه ارائــهدهم؛ امروز کانادا حول و حوش  ۹دهم
درصد (یعنی کمتر از یک درصد) ذخایر گاز دنیا را
دارد و سهم بازارش  ۹و هفت دهم درصد است .نروژ
یک درصد ذخایر دنیا را داراست و سهم بازارش ۱۰
درصد است .انگلیس یک دهم درصد را دارد و سهم
بازارش حدود  ۵درصد است .قطر سیزده و هفت دهم
درصد را دارد و ســهم بازارش  ۹و هفت دهم است.
ایران هجده درصد گاز دنیا را داراست و اولین ظرفیت
دنیا را دارد و سهم بازارش تقریبا صفر است.

آیا این قدرت دیپلماسی کشورها است که
میتواند سهم بازار آنها را مشخص کند؟
مهدی حسینی :نــه ،فقط بحث دیپلماسی نیست.

دیدگاه و سیاســتگذاری اقتصادی درســت هم از
اهمیت بســیار باالیی در این خصــوص برخوردار
اســت .عدهای در مقابل صادرات این بحث را مطرح
کردند که باید بــه میدانهایمان تزریق کنیم .باید
اولویتهایمان تزریق میدان باشد برای اینکه بتوانیم
ضریب بازیافت را افزایش دهیم .اما ما آنقدر گاز داریم
که میتوانیم هر دو را انجام دهیم .کشــورهایی که
نام بردم همگی کشــورهای نفتی هستند و تزریق
هم دارند .کل ظرفیت گاز عراق به اندازه یک میدان
شمالی ما نیست درحالی که هم اکنون با وجود گاز
کمی که دارد ،صحبت از پیوســتنش به خطهای
صادراتی اروپاست و از طرف دیگر از ما گاز میخرد
که کاری منطقی اســت .به نظرم فکر صادرات گاز
درســت اســت و باید آنقدر تولید کنیم که بتوانیم
هم مصرف داخل را پوشــش دهیم و هم تزریق را
انجام دهیم .برای اینکه جا بیندازند که صادر کنیم
امــا تزریق نکنیم ،عدهای تزریــق را بزرگ کردند و
گفتند  ۸۰۰میلیون مترمکعب در روز تزریق کنیم
درحالی که تمام مهندسان با بررسیهایی که انجام
دادند ،اعالم کردند که وقتی همه جا را پوشش دهیم
این عدد  ۳۰۰تا بیشتر نیست که در اینصورت سهم
صادرات خورده میشود .بنابراین صادرات گاز میتواند
یکی از نکات محوری باشد خصوصا امروز که در دنیا
تا این حد مطرح شــده است .البته امروز رقابتهای
ســنگینی در این زمینه وجود دارد .آمریکاییها به
جای واردکننده ،تولیدکننده گاز شدهاند و مشغول
تولید گاز زیادی هستند .شاید نزدیک تولید پارس
جنوبی ما باشد .قیمت گاز در بازار آمریکا بین  ۳تا ۴
دالر است و در مقایسه با اروپا که حدود  ۱۰ ،۹دالر
و در مقایسه با ژاپن که باالی  ۱۵ ،۱۴و حتی بیشتر
است ،باید بدانیم که در یک بازار رقابتی کار میکنیم.
ما  ۱۵همســایه داریم که کشورهای ساحلی خلیج
فارس تماما تشنه گاز هســتند .اکنون کویت برای
اینکه گاز بیاورد ،مذاکراتی با ما داشت که نتیجهبخش
نبود اما امروز درحال تاســیس تاسیسات ان.ان.جی

آقای حسینی معتقدند که بخش خصوصی
آنچنان که بایــد در این زمینه فعال نبوده و تا
جایی که من برداشت کردم فقط مبانی دولتی و
سیاستگذاریهای کالن مانع نبوده و خود بخش
خصوصی هم باید برای استفاده از تواناییها و
ظرفیتهای کشــور تالش کند و به این سمت
بیاید و بیشتر خود را در میدان نشان دهد .به
نظر شما بهرغم سیاستهای دولت جدید که
نســبت به بخش خصوصی نظر ویژهای دارد،
فعاالن این بخش چه موانع و مشــکالتی برای
حضور در این عرصهها دارند؟
حمید حسینی :در صحبتهای دوستان بیشتر به

حمیدحسینی:
اگر با توجه به
موقعیتجغرافی
و ژئوپلتیک در
حوادثمنطقه
به درستی نقش
ایفا کنیم ،حتما
میتوانیمجهش
پیدا کنیم .اکنون
بحث اوکراین یک
مسالهچالشی
سخت بین غرب
و شرق است که
به نظر نمیرسد
قابل حل باشد
چراکه نه روسها
و نه غربیها
نمیتوانند در این
زمینه کوتاه بیایند.

نگر
آینده

بحثهای مربوط به هدفمندی و صادرات و افزایش
صادرات پرداخته شــد .مــن میخواهم به ظرفیت
تجاری کشــور اشــاره کنم که در بند  ۳که تقویت
رقابتپذیری و استفاده از وضعیت جغرافیایی و بند
 ۱۲که بحث پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری
با کشــورهای منطقه را مورد تاکید قرار میدهد ،به
ابعاد مختلف آن اشاره شده است .در تاریخ توسعه و
تاریخ کشورهای جهان که نگاه میکنیم درمییابیم
که در موقعیتی از یک فرصت طالیی استفاده کردند.
مانند مســابقه دو که یک دونده در فرصتی مناسب
خود را از دیگران جدا میکند .همه کشــورها سعی
کردنــد از موقعیتهای خاصی کــه در دنیا ایجاد
میشود به نفع خود استفاده کنند .دوبی چگونه دوبی
شد؟ جنگ منطقه ،خرمشهر و آبادان و بندر بیروت
و بصره را نابود کرد .آنها موقعیت را درک کردند و از
وضعیتی که چندین بندر خوب منطقه نابود شده بود
نهایت اســتفاده را کردند و دوبی درست شد .آنها
این شــعور را داشتند که اگر بســتر را آماده کنند،
سرمایهها و امکانات نیروی انسانی گسیل خواهد شد.
مشکل دوبی بلندپروازی است .در بحران کشورهای
عربی بیشترین برد را دوبی کرد و همه سرمایهها را از
بحرین ،سوریه ،مصر و لیبی به سمت خود برگرداند.
یا مثال هنگکنگ و سنگاپور چگونه توسعه یافتند؟
از توسعه اقتصادی چین خودشان را توانستند تطبیق
دهند و ببرند .ترکیه در جنگ سرد با نزدیک شدن
به آمریکا توانست ببرد .ما هم اگر بتوانیم با توجه به
موقعیت جغرافی و ژئوپلتیک در حوادث منطقه به
درستی نقش ایفا کنیم ،حتما میتوانیم جهش پیدا
کنیم .اکنون بحث اوکراین یک مساله چالشی سخت
بین غرب و شرق است که به نظر نمیرسد قابل حل
باشــد چراکه نه روسها و نه غربیها نمیتوانند در
این زمینه کوتاه بیایند و جنگ ســرد دیگری باقی
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(ذخیرهســازی گاز) اســت که گاز مایع وارد کند.
درحالــی که ما با  ۱۵۰کیلومتر خط لوله میتوانیم
گازمان را به کویت وصل کنیم .با این اتفاقاتی که به
لحاظ سیاسی و امنیتی در نزدیکی ما رخ میدهد،
اگر همه کشــورها را به لولههای گاز خودمان وصل
کنیم ،تمام کشــورهای ســاحلی خلیــج فارس و
پاکستان و هند را گاز دهیم ،فکر میکنید کشورهای
جی.سی.ســی از این به بعد که دور هم مینشینند
میتوانند راجع به سه جزیره حرف بزنند؟ آیا باز هم
میتوانند اطالعیه بدهند و مصوبه صادر کنند؟ یقین
بدانید که اینطور نخواهد بود .به عنوان مثال عمان به
خصوص با توجه به قراردادی که با شِ ــل دارد ،امروز
بهجد نیازمند گاز اســت .یک کارخانه دارد که برای
این کارخانه گاز ندارند و قراردادشان چون اصطالحا
تیکوپل بوده است ،ساالنه به شِ ل جریمه میپردازد
و به شــدت نیازمند صادرات گاز ماست .اگر همین
عمان و کشــورهایی مثل امــارات و کویت را تحت
پوشــش گاز قرار دهیم خواهیم دید که چه اتفاقی
میافتد .در شمال باید میزان صادرات به ارمنستان
را بیشــتر کنیم .ایجاد وابستگی و اتصاالت برای ما
منافع اقتصادی و اثرگذاری سیاسی و دیپلماتیک به
دنبــال دارد و پایداری و ثبات امنیتی برای ما ایجاد
میکند .ضمن اینکه نباید بازارهای دور را هم از نظر
دور بداریم .چین با جمعیتی که دارد ،رشد اقتصادی و
مصرفی که درحال افزایش است باید بازارش را مدنظر
داشته باشــیم .هند ،کره جنوبی و ژاپن را نیز باید
درنظر داشته باشیم .اخیرا استرالیا قراردادی به میزان
 ۱۳۰میلیارد دالر بســته است که از آبهای عمیق
فراســاحلش که هزار کیلومتر فاصله دارد در عمق
سههزارمتری گاز دربیاورد .اگر بازار ژاپن و کره برایش
جذاب نباشند سرمایهگذاری عظیم انجام نمیدهد.
این بازارها برای ماست و ما یک گاز ارزان داریم ،چرا
نباید ســرمایهگذاری انجام دهیم و از این موقعیت
استفاده کنیم؟ که نه فقط منافع اقتصادی بلکه منافع
سیاسی به دنبال دارد .وقتی گاز ژاپن را تامین کنیم
این کشور در سازمان ملل و شورای امنیت روبهروی ما
نمیایستد .دیپلماسی انرژی همین است که ابزارش
را فراهم کنیم و فراهم کردن ابزار هم با ظرفیتسازی
امکانپذیر است .رییس جمهور در دیدار از شرکت
نفت به ظرفیتسازی اشــاره داشتند که حتی اگر
تولید هم نکنیم باز هم میتواند به افزایش قدرت ما
بیانجامد .باید ظرفیتسازی کنیم که سازوکارش الزم
است .باید سازوکارش را فراهم کنیم که یکی از آنها
پول اســت .آقای زنگنه در نمایشگاه ابراز کردند که
حتی به پول هم احتیاج ندارند ،اما گفتند فناوری و
مدیریت میخواهند که باید فضایش فراهم شود .از
این طرف ما حدود  ۱۰۵ســال است که نفت داریم
درحالی که یک شرکت نفت خصوصی نداریم که در
مقیاسها و اندازههای شِ ل و توتال و بیپی کار بکنیم.
بی .پی از دل شرکت نفت ایران درآمده است .وقتی
صنعت نفت ایران ملی شد ،شرکت نفت انگلیس شد
بی.پی .شرکتهای آمریکایی که تگزاکو و ...هستند

نیز حتی در کشــورهای کوچــک منطقه حضور و
وجود دارند .شما میبینید استاتاویل دولتی در نروژ
درست شد و امروز بینالمللی شده است .سوپراست
در برزیل تاسیس شد و امروز بینالمللی شده است.
وای.پی.اف در آرژانتین درست شد و امروز بینالمللی
شده است .در مالزی هم همینطور که همگی قدمت
 ۳۰تا  ۴۰سال دارند و هیچکدام صدساله نیستند اما
ِ
کوف.پک کویت هم امروز
بینالمللی شدهاند .حتی
بینالمللی است .چرا ما نباید این شرکتها را داشته
باشیم؟ باید این فضاهایی که شرکت نفت و وزارت
نفت ایجاد میکند ،استعدادها را شکوفا کند .به یاد
دارم در جریان کنتــرل چاههای نفت کویت ،ایران
هم حضور داشــت .بعد از آمریکا و کانادا ما سومین
گروهی بودیم که رفتیم و من مسئول مذاکره بودم.
آن زمان با گروهی در کویت آشــنا شدیم که از آن
طرف مسئول بودند .به آنها گفتیم که تیمی درست
کنید و آن گروه کوف.پک و کمیته انرژی را درست
کرد و مدیرعامل آن شرکت خانم ساره اکبری ،جزو
آن تیمی بود که کنترل چاهها را انجام میدادند .امروز
کارهای بزرگی انجام میدهند و در آســیای میانه،
شمال آفریقا و عراق حضور دارند و سراغ خودمان در
ایران هم میآیند .نتیجه اینکه میشود ،چراکه کویت
که تکنولوژی نداشت ،این کارها را انجام داده است .ما
چرا نکنیم؟ اینها مواردی است که در خط به خط
سند اقتصاد مقاومتی میبینیم که به آن اشاره شده
است .اگر به این سمت رفتیم ،طبیعتا شرکت نفت
به جایگاهی خواهد رسید که نه فقط داخل خود را
اداره میکند بلکه میتوانیم برویم و در جاهای دیگر
و خارج از مرزها کار کنیم .مثل ردســول اسپانیا که
تنها حدود  ۲۵تا  ۳۰ســال قدمت دارد اما کنار شِ ل
قرار میگیرد و در پروژههای بزرگ باالدستی شرکت
میکند .بنابرایــن میخواهم بگویم در تکتک این
سند بسیار بسیار دقت شده و راهحلها را نشان داده
است .بر صادرات فرآوردههای نفتی یعنی همان بحثی
که خامفروشی میکنیم نیز تکیه شده است .اکنون
بخش خصوصی اشتباهاتی انجام میدهد که سراغ
پاالیشگاههای کوچک رفته است.
پاالیشگاههای کوچک ،پاالیشگاههایی هستند که
تکنولوژی باال ندارند .بیشتر نفت خاممان را تبدیل
بــه نفت کوره میکنیم که در حقیقت ارزش افزوده
ندارد بلکه کاهــش ارزش دارد چون ارزانتر از نفت
خام خواهد بود .نباید این را تشویق کنیم .در بخش
پاالیش برای اینکه خامفروشــی نکنیم باید وزارت
نفت سرمایهگذاری ســنگین را برنامهریزی کرده،
تامین مالی انجام دهد و بخش خصوصی مشارکت
داشته باشد و ســراغ پاالیشگاههای بیشتری برویم
که بیشترین فرآوردههای میانتختی را داشته باشند
به جای اینکه نفت کوره داشته باشند و با انجام این
کارها طبیعتا کار را جلو خواهد برد و ســرمایههای
سنگینتر و مشارکت بخش خصوصی را میطلبد.
گاهی منفعتی پاالیشــگاهها خوب نیســت و باید
حواسمان جمع باشد و موقعی که خوب هستند روی

این قضایا کار کنیم .در مجموع سالهای اخیر تراز
منفعتی پاالیشگاهها بهتر از سالهای قبل شدهاند و
باید دســت به کار شد .یکی از کارهای بسیار خوبی
کــه میتوان انجام داد این اســت که در بخشهای
پاییندســتی کار کنیم تا ارزش افزوده ایجاد شود،
خصوصا در میدانهای مشــترک که اهداف مهمی
خواهیم داشــت .دغدغه اصلی همه جامعه و مقام
معظم رهبری ،میدانهای مشترک است.
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اقتصاد مقاومتی ،نفت و انرژی

پرونده ویژه

حمیدحسینی:
االن در دنیا
علمی وجود دارد
به نام «توسعه
بیزینس» که در
همه زمینهها وجود
دارد .خصوصا در
نفت خیلی قویتر.
در هر شرکت
بزرگبینالمللی
این بخش
از مهمترین
معاونتهایش
است .البته بخش
خصوصی در
سالهای اخیر
حرکتهایخوبی
را شروع کرده اما
هنوز روی غلتک
نیفتادهاست.
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خواهد ماند که دقیقا برای ما فرصت است .قزاقستان
دو میلیون بشکه نفت تولید میکند که یک میلیون
و چهارصد هزار تا از طریق روسیه و سیصدهزارتا از
طریق خط لوله جیحون ،باکو ،باتومی صادر میکند.
اکنون نیز کار روی میدان کاشــاکان که بزرگترین
میدانی است که طی  ۴۰سال گذشته در دنیا کشف
شده است را شروع کرده است .حدود  ۱۳۰میلیارد
دالر در آن میدان ســرمایهگذاری کرده و با رسیدن
به بهرهبرداری چیزی باالی یک میلیون بشکه تولید
خواهد کرد .بعد از جریان اوکراین که شرایط منطقه
را برهم ریخته و اصال امکان استفاده از بنادر دریای
ســیاه وجود ندارد ،اگر عاقل باشیم در بحث صدور
نفت خام به ســرعت اشتباهمان را جبران میکنیم.
اکنون فرصتی استثنایی ایجاد شده که دوباره بتوانیم
در این زمینه جذب ســرمایهگذاری کنیم .االن در
بحث گاز چه اتفاقی افتاده است؟ چشم اروپا به دنبال
گاز روســیه بود و اینکه با اتفاقات اوکراین ،اروپا به
شدت دنبال تنوع منابع گازی است .باالخره ترکیه
هم به دنبال جایی اســت که بتواند بستر را درست
کند .ترکیه توانسته محور ترانزیت منابع گاز در دنیا
باشد .قطریها ان.ان.جی شدهاند ،روسها خط لوله
گاز دنیا شدند و ترکیه هم مرکز و محور ترانزیت گاز
دنیا شدهاند .پس میتوان برنامهریزی کرد .ترکیه تا
سال  ۱۲۰ ،۲۰۱۵میلیارد مترمکعب نیاز به گاز دارد
و حدود  ۴۰تا  ۴۵میلیارد از ما و روســیه خریداری
میکند .تنها ترکهــا  ۱۲۰میلیارد برنامه دارند که
گاز وارد کننــد .از کجا میخواهند تامین کنند؟ از
روسیه چقدر میتواند بگیرد؟ عدد وحشتناکی است.
آذربایجان در شمال ماست و ترکمنستان را در کنار
خود داریم و اگر راه را باز نکنیم به سراغ خط ترکمن
میرونــد .فعال روسها جلویش را گرفتند اما اگر ما
هرچه زودتر راهی پیدا نکنیم ،این اتفاق خواهد افتاد.
شــرکت نفت باید به حدی که خودش میتواند کار
کنــد و به بقیه اجازه دهد تا به میدان بیایند و بازی
کنند.

اکنــون در دولت عزمی بــرای این کار
میبینید و شواهدی وجود دارد که به این سمت
و سو حرکت کند و شهامت واگذارکردن این کار
به بخش خصوصی را داشته باشد؟
حمید حسینی :همکاری دولت و بخش خصوصی

به دلیــل وقوع جریانات اخیر (مانند مســاله بابک
زنجانی و  )...تا حدودی نگرانکننده اســت و دست
وزارت نفت ،مدیــران و مجموعه نفت را تا حدودی
بسته است .مشــکالتی در این سیستم وجود دارد
که باعث میشــود هنوز نگاهشان خیلی به بیرون از
خودشان نباشــد .در حالی که باید به دنبال آوردن
ســرمایه در نفت باشند ،به فعل درآوردن ظرفیتها
هیچگاه در اولویت اولشان نبوده است .روزی که کار با
آسیای میانه و ترکمنستان را شروع کردم از بسیاری
از کشورهای منطقه جلوتر بودم .ترکیه از طریق ما
کاال میخرید .حاال ترکیه غول انرژی شــده است و
ما بزرگتر نشــدهایم .حتی کوچکتر هم شدهایم.

هنگامی که وارد بازار ترکمنســتان شــدیم برخی
شرکتهای ترکیه که با ما کار میکردند ،میآمدند
و جنس میخریدند .اما وقتی سوآپ را بستیم همان
شرکتهای ضعیف ترکیه تبدیل به شرکتهای بزرگ
نفتی شدند و ما کوچکتر شــدیم .باید از ظرفیت
تجاری کشور استفاده کنیم تا بخش خصوصیمان
قدرت داشته باشــد .باید بستر و فضایی تازه فراهم
شود .حتی اگر بخش خصوصی خطاهایی هم داشته
و به تعهدات خود بهخوبی عمل نکند باید به میدان
برود و مانند یک دوچرخهسوار مبتدی آنقدر زمین
بخورد تا بلند شــود .باید مسیر استفاده از ظرفیت
تجاری کشور تبدیل به یک هدف شود .کشورهای
عربی در تابستان به دلیل مصرف برق باال به شدت
نیاز به گاز دارند و در زمســتان برعکس میشود و
دو ،سه ماهی که پیک مصرف ماست ،آنها کمترین
مصرف را دارند چراکه هوا نسبتا خوب است و میتوان
با آنها تبادل انرژی کرد .ما حدود دو ،ســه ساعت
عقبتر هستیم و زمان پیک مصرف ما ،روسیه از نظر
زمانی در ساعات اولیه شب به سر میبرد .کافی است
اراده جدی در دولت داشته باشیم تا با ترانزیت برق به
این کشورها در منطقه ،از اختالف ساعتمان استفاده
کنیم و در زمان پیک مصرف آنها که یازده شــب
ماست و ما مصرف نداریم ،تبادل کنیم .اینها نیازمند

برنامه ،بسترسازی و همکاری بخش خصوصی است
که اگر فراهم نشود قاعدتا  ۵سال دیگر دوباره همین
حرفها را خواهیم زد!
مهدی حسینی :آقای حسینی ببینید اگر ما بخواهیم
منتظر هم شویم یعنی دولت منتظر بخش خصوصی
شود و بخش خصوصی منتظر دولت ،کاری از پیش
نمیرود.
حمید حسینی :االن در دنیا علمی وجود دارد به نام
«توسعه بیزینس» که در همه زمینهها وجود دارد.
خصوصا در نفت خیلی قویتر .در هر شرکت بزرگ
بینالمللی که بروید میبینید این بخش از مهمترین
معاونتهایش است .این اراده باید در دو طرف وجود
داشته باشــد؛ شــرکتهای خصوصی باید با نگاه
نفتیشدن ،خودشان را در صنعت نفت کشور درگیر
و کار کنند .البته بخش خصوصی در سالهای اخیر
حرکتهای خوبی را شروع کرده اما هنوز روی غلتک
نیفتاده است که بگوید این تواناییها و دانش را دارد و
خودش را تحمیل کند .طبیعتا وقتی چنین چیزهایی
وجود داشته باشد امکان ندارد و نمیشود که نادیده
گرفته شود .وزارت نفت حق ندارد و نمیتواند نادیده
بگیرد .چرا باید ســراغ شِ ل برود وقتی ظرفیتهای
داخلی وجود داشته باشد؟ عرضم این است که باید
اراده به صورت دوجانبه و در هردو طرف وجود داشته

در ضرورت استفاده از توان داخلی
صنعت نفت یکی از اصلیترین حوزههای انرژی و یا کلیدیترین و بزرگترین
صنعت یا حوزه اقتصادی ایران است .یکی از معدود صنعتهایی است که امکان
تأمین هزینه مورد نیاز برای تحقیق و توسعه را در اقتصاد ایران و در رقابت با
غولهای صنعت در جهان در اختیار داشــته و دارد ،بنابراین رشد و شکوفایی
اقتصاد کشور ما به حوزه انرژی و مدیریت این درآمد خدادادی گره خورده است.
قدرتاهلل سوری چنانکه در حال حاضر این حوزه انرژی با اقتصاد مقاومتی نیز مأنوس اســت و
رئیس هیات داوری میبایستی در این زمینه تعامل بیشتری داشته باشد.
اقتصاد مقاومتی محدود به دوران تحریم نیست .اقتصاد مقاومتی نباید معنی
انجمن سازندگان
تجهیزات نفت ایران اقتصاد ریاضتی و نظایر آن را در جامعه القاء کند .به نظر من ،اقتصاد مقاومتی
توسعه پایدار کشور در شرایط سخت و با در نظر گرفتن محدودیتهای فراوان
است .برای توسعه کشور یکی از مهمترین چالشها که بایستی از سر راه برداشته شود تعامل با دنیا
است و این اصل مهم بایستی با درایت و شجاعت شکل واقعی و عینی به خود بگیرد .و چالش بعدی که
بایستی در آن تعمق کرد پرداخت یارانههای نقدی است که هیچگونه گرهای از مشکالت باز نخواهد کرد.
در خصوص اقدامات و پیشنیازهای تحقق اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت باید تصریح کرد که ما
برای تحقق این امر هیچ نیازی به تصویب قانون و مقررات جدید نداریم .ما در راستای تحقق مسیر
اقتصاد مقاومتی ،قانون استفاده از حداکثر توان داخلی را داریم که کمتر مورد توجه دستاندرکاران
قرار گرفته است .قوانین متعددی که تأکید بر ساخت داخل دارد را داریم که متاسفانه اجرا نمیشوند
و ما در این مرحله باید به بررسی دلیل عدم اجرای این قوانین بپردازیم .از طرف دیگر بایستی بدانیم
پایه و اساس اقتصاد مقاومتی بومیسازی و توجه کامل به داخلسازی و حداکثر استفاده از امکانات
داخلی است .ما زمانی میتوانیم در یک اقتصاد مقاومتی به رشد و شکوفایی در جامعه برسیم که قوانین
استفاده از توان داخلی را در دستور کار واقعی قرار دهیم.
شــود همانطوری که به تازگی هم وزیر

برای آنکه اهداف اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت اجرا
محترم نفت آن را مورد تأکید قرار دادند ،بسیاری از مشکالت از باال به پایین حل میشود .ابتدا باید
منشور اجرایی و روشهای اجرای اقتصاد مقاومتی بر اساس یک طرح جامع تدوین و سپس ابالغ شود.

باشــد .همیشه فکر میکردم یکی از کارهایم بعد از
بازنشستگی تالیف کتابی به نام «اولین شرکت نفت
خصوصی ایران» خواهد بود اما هنوز چاپ نکردهام.
بر حسب عالقهای که داشتم ،تجربه سی ساله خود
در صنعت نفــت را در آن کتاب جمعآوری کردهام.
نه اینکه فقط بخواهم درباره تجربه شخصیام نوشته
باشم .هر شــرکتی که پتانسیل این قضیه را داشت
رفتیم و درگیر شدیم اما جلو نیامدند .به نظر من باید
این اراده و اعتقاد ایجاد شود که میتوان با یکسری
که ما
کارهــا و برنامههای مدون به نتایجی رســید 
میخواهیم .باید برای این موارد اراده داشت و حرکت
کرد .اینکه منتظر شویم که بدهند درست نیست .باید
برویم و بگیریم .نه به زور بلکه با بسترسازی مناسب.
نه اینکه دولت و مجلــس را ببینیم و مدتی فضا را
شــلوغ کنیم ،بهگونهای که ما پتانسیل و ظرفیت را
ایجاد کنیم و بتوانیم از فرصتهای ســاخته شــده
بهرهمندشویم.
قرهخانی :نکتهای را یادآوری کنم؛ ما در حال حاضر
اصال چیزی بهعنوان رقابت نداریم .اگر ما دو شرکت
ملی نفت داشتیم یا سه شرکت تاسیس میکردیم
[کمااینکه در چین وجود دارد و حداقل بین خودشان
رقابتی شکل گرفته است] شــاهد رقابتی حداقلی
بودیم .اما بخــش نفت را به بخش خصوصی واگذار

نکردیم و در شــرکت ملی نفت که تنها شرکت در
این عرصه است ،انگیزه و رقابتی وجود ندارد ،قابلیت
ارزیابی ندارد و هم کارفرما ،هم پیمانکار و هم ارزیاب
خودش است .حتی استاندارد را نیز خودش تعیین
میکند .بهرهبرداری وظیفه خودش است و هیچکس
دیگری کنترلی بر آن ندارد که با چه هزینه و فایدهای
فعالیت میکند .در کنار این شــرایط بی رقابت ،به
بخش خصوصی هم میدان ندادیم تا انگیزهای بوجود
بیاید .صرف نظر از تفکرات سیاسی خاص ،متاسفانه
هر دولتی که تا امروز بر ســر کار آمده ،عالقه داشته
است که حوزه اختیارات و قدرت خود را بیشتر کند.
این تا زمانی بود که قرار شــد سیاستهای اصل ۴۴
اجرایی شود و امیدهایی به وجود آمد اما متاسفانه این
قانون هم در مرحله اجرا نتیجه مطلوب دربر نداشت
و آن چیــزی که دنبالش بودیم اتفاق نیفتاد .بخش
خصوصی واقعی به میدان نیامد و تنها تفاوت پیش
و پــس از اجرای قانون این بود کــه تا  ۴روز پیش
پتروشیمی به وسیله یک مدیریت فنی اداره میشد
کــه امروز حتی آن مدیریت فنی نیز حضور ندارد و
مسئوالن تازه هیچ نوع احساس مسئولیتی هم ندارد.
اگر واقعا میخواهیم اقتصاد را مقاومتی و مقاوم کنیم
باید بخش خصوصی وارد میدان شود .شما میبینید
که وقتی مســئوالن کشــورهایی مثل ترکیه ،هند

آیا با این توضیحــات در دولت جدید در
وضعیت میادین مشترک ما اتفاق مهمی واقع
شده است؟
مهدی حسینی :میدانهای مشترک دغدغههای

قرهخانی:
در حال حاضر
اصال چیزی
بهعنوانرقابت
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شرکت ملی نفت
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ملی ما هســتند .در بسیاری از کارها عقبماندگی
داریم .در بخش میدانهای مشــترک بزرگترین
میدانمان پارس جنوبی بوده است .ساالنه  ۲۵میلیارد
دالر اســت .از ناحیه نفتی حدود  ۲۵۰هزار بشکه
تولید میکند .به حرکتی که در عراق اتفاق افتاده
اســت باید توجه کنیم .در عراق در ابتدا سناریویی
در نظر گرفتند که ظرفیت را به  ۱۲میلیون بشکه
برسانند .بهعنوان کارشناس گفتم که نشدنی است،
با این حال به دانش خودم شــک میکردم چراکه
میدیدم شرکتهای بزرگ قرارداد بستهاند ،هرچند
ظاهرا به نحوی بود که میتوانستند احیانا بازنگری
کنند .بعد از مدتی فهمیدند که ناشــدنی است و
سناریوی بعدی را روی  ۹میلیون بشکه قرار دادند و
اکنون بر روی شش تا هفت میلیون بشکه بستهاند
که میتواند قابل دسترسی باشد .دو مشکل وجود
دارد؛ یکی اینکه عراق با نصف جمعیت ما بخواهد در
این سطح تولید نفت و درآمدهای نفتی داشته باشد.
بهمعنای آن اســت که خرید به میزان  ۴برابر باال
میرود که همه این خرید نان و آب نیست و ممکن
اســت تی  ۷۲و غیره و ذالک هم باشد .این موضوع
با توجه به سوابقی که از لحاظ امنیتی با عراق داریم
هم حائز اهمیت است .از این که بگذریم ،ما با عراق
میدانهای مشــترک زیادی داریم .خوشــبختانه
دیدم وزیر نفت در سخنان اخیرشان ،گفتند برای
یک میلیون بشکه نفت برنامه دارند که این شامل
میدانهای مشــترکی که با عــراق داریم ،خواهد
بود .میــدان آزادگان ،یادآوران ،یاران و چند میدان
دیگر وجود دارد که باید برایشان برنامهریزی کرد یا
همانطور که در سند هم گفته شده این موارد را باید
به عنوان اولویت تام بپذیریم .خوشبختانه مجلس
امکاناتی را در این ارتباط فراهم کرده است .اوال در
قراردادهای میادین مشترک که وزیر نفت میخواهد
ببندد ،به او اختیار داده تا خارج از تشریفات از طریق
مناقصهگری اختیار را واگــذار کند .در این فرآیند
زمان زیادی صرفهجویی میشود که بهنظرم امکان
خوبی است .بنابراین میخواهم بگویم غیر از آنکه
این مساله چگونه پیش رود ،فرصتی است برای آن
بخش از فعاالن بخش خصوصی است که توانمندی
دارد و باید کارهایش را ســامان دهد .دربارۀ توسعه
پارس جنوبی هم قولهایی داده شــده که سرعت
یابد .اینها شاهبیتهای ماست .معنایش این نیست
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گام بعدی تبیین روشهای اجرایی در قالب آییننامههای اقتصاد مقاومتی است .از سویی نظام اجرایی
کشور از جمله شرکتهای کارفرمایی هنوز شناخت دقیقی از ابعاد اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبری
ندارند .اقتصاد مقاومتی شأن و منزلت سازنده ایرانی را پایه و اساس کار خود میداند ،اقتصاد مقاومتی
یعنی توانمندســازی صنایع کشور بر اساس مراوده با دنیای فناوری و نهادینهسازی فناوری نوین در
داخل کشور برای رشد و شکوفایی جامعه .اقتصاد مقاومتی باید به فرهنگ و باور اجرایی که نجاتبخش
اقتصاد و صنعت نفت کشور است تبدیل شود .فرهنگسازی نیازمند گفتمانسازی است و تا زمانی که
اقتصاد مقاومتی تبدیل به گفتمان و مطالبه صنعتگران نشود ،هیچ چیز تغییر پیدا نمیکند.
در اینجا الزم است درباره توانمندی و ظرفیتهای انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران
برای توسعه و رشد صنعت نفت به مواردی اشاره نمایم .اول اینکه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت
نفت متشــکل از  ۶۰۰شرکت کوچک ،متوسط ،بزرگ و بسیار بزرگ است که برای  ۶۰هزار نیروی
متخصص در صنعت نفت اشتغالزایی پایدار و ایمن ایجاد کرده است .شرکتهای فعال در این تشکل
بزرگ در  ۱۰گروه کاالیی توانمندیهای خویش را گروهبندی کردهاند .مطابق رهنمونهای اقتصاد
مقاومتی بسیاری از شرکتهای عضو از جمله شرکتهای دانشبنیان هستند و تاکنون توانستهاند
بخش عمدهای از نیازهای ســاخت داخل صنعت نفت کشور را پاسخ دهند .و این در حالی است که
حدود  ۷۰درصد از ظرفیت اسمی سازندگان تجهیزات صنعت نفت کشور یا خالی است یا اینکه در
اختیار سایر بخشهای صنعتی است یعنی دو سوم توان سازندگان در اختیار صنعت نفت نیست.
اگر بخواهیم مهمترین موانع کسبوکار سازندگان تجهیزات صنعت نفت را بیان کنیم ،باید این موانع
را به دو بخش فرابخشی و بخشی تقسیم کرد .موانع فرابخشی شامل تمامی دستاندازهایی است که
برای صنعتگران و واحدهای تولیدی وجود دارد .این موانع عبارتست از آثار تحریمها ،وضعیت رکورد
تورمی ،دسترسی دشوار به مواد اولیه ،مالیات و ارزش افزوده ،حق بیمه ،سهم کارفرما ،کارمزد باالی بهره
بانکی ،افزایش قیمتهای انرژی شامل برق ،گاز و سایر هزینههای تولید و دهها مورد دیگر و اما موانع
بخشی سازندگان از جمله تبعیض در قراردادهای خرید کاال در مقایسه با شرکتهای خارجی ،عدم
پذیرش تعدیل در قراردادها با سازندگان ،اخذ وثیقههای سنگین ،تمایل به خرید از خارج.
بنابر این در شــرایط اقتصاد مقاومتی ما زمانی به رشــد و شکوفایی میرسیم که برنامه عملی و
کاربردی برای اقتصاد مقاومتی داشــته باشیم و برای دست یافتن به این مهم بایستی در درجۀ اول
به این باور برســیم که پایه و اساس این نوع اقتصاد بومیسازی و حداکثر استفاده از توان سازندگان
داخلی است.

و دیگران به کشــورهای خارجی سفر میکنند ،در
هواپیما  ۲۰۰نفر بازرگان خــود را همراه میآورند.
صحبت او و گفتمان دیپلماسی او در راستای حمایت
از شــرکتهای اقتصادی اســت چراکه اداره کشور
متکی به نفت نیست و متکی به مالیات است .مالیات
را باید از شرکتها بگیرد .ما میدان ندادهایم و اکنون
هم میدانی وجود ندارد.
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پرونده ویژه

مهدیحسینی:
عدهای در مقابل
صادرات این
بحث را مطرح
کردند که باید
بهمیدانهایمان
تزریق کنیم .باید
اولویتهایمان
تزریق میدان
باشد برای اینکه
بتوانیمضریب
بازیافت را
افزایش دهیم .اما
ما آنقدر گاز داریم
که میتوانیم هر
دو را انجام دهیم.
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که در خلیجفارس میدان مشترک دیگری نداریم.
فروزان ما با مرجان عربستان مشترک است .سلمان
که واقعا جای تاسف اســت و سالیان سال گاز آن
را تولیــد نمیکنیم و ابوظبی آن را میبرد .میادین
مشترک دیگری هم هست اما بزرگترین میادین
ما در مرز عراق اســت .در گاز هم با ترکمنســتان
بحثهایی خواهیم داشــت و داریم .اما اگر به مرز
عراق برسیم یکی از واجبات است تا نگذاریم آنچه
در پارس جنوبی رخ داد ،دوباره تکرار شود.
حمید حسینی :فکر میکنم که بحثهایی در این
رابطه شده است ،دولت و مجلس هم قبول کرده و
به جمعبندی رسیدهاند که اولویتشان برای کشور
چیست و آن سرمایهگذاری در میدانهای مشترک
اســت .خیلی از منابع را به بحث دریایی بردهایم
ولی بــا توجه به اینکه هزینه کردن در خشــکی
یک ســوم دریاست ،به نظر میرسد که طرح وزیر
نفت که بر اساس آن طی سه ،چهار سال آینده به
یک میلیون بشکه افزایش برداشت دست مییابیم،
شدنی باشــد .در بررسی میزان سرمایه ،امکانات و
دانشی که نیاز دارد باید گفت که قاعدتا سختی کار
در خشــکی کمتر از دریاست و به سرعت میتوان
کاری که در دریا با ســختی بسیار همراه است را
در خشکی راحتتر به انجام رساند .همچنین نباید
اشتباهات قبلی را تکرار کنیم و اگر منابعی آمد این
منابع خارجی باید به میادین مشترک بروند .راه را
باز کنیم که منابع خارجی به میادین مشترک راه
یابند .باید اعتماد کرد و یکی از گرفتاریهایمان در
بیاعتمادی است.
مهدی حسینی :بیرودربایستی اکنون مسئولین ما
میترسند که تصمیمات بزرگ بگیرند .آقای غرضی
زمانی که میخواست از مجلس رای اعتماد بگیرد،
گفت کامیون کمپرســی که آجر هم حمل میکند
در موقع تخلیه ممکن است که سه تا از آجرهایش
بشــکند .ما ســه آجر را میبینیم و چشم مدیر را
درمیآوریم .آسانترین کار این است که سراغ مدیری
برویم که آدرســش را داریم و میدانیم پشت کدام
میز نشسته است و زیر کاغذها را امضا کرده است و
یقهاش را میگیریم و آبرویش را هم میبریم .بحثم
این نیست که خدایناکرده اگر کسی خطا کند نباید
یقهاش را بگیریم .اگر فهمیدیم که برخی مثل این
آقایان خطا دارند ،مواخذه شوند .اما باید مراقبت بود
قاعده بازی اینطور نشود که هر جا مشکلی پیدا شد
قبل از اینکه ببینیم چه کسی چه مسئولیتی دارد و
چه کرده است ،سراغ مدیر مربوطه برویم .این مدیر
دیگــر تصمیم بعدی را نمیگیرد و مدیران بعدی با
نگاه به مدیر قبلی میپندارند که نباید تصمیمگیری
کنند تا بالیی سرشان نیاید .این آفتی است که امروزه
دســتگاههای اجرایی کشور را تهدید میکند و باید
فکری در اینباره کرد .پیشــنهاد عملی که همیشه
داشــتم این بوده که برخورد بازرســی کل کشور و
دیوان محاسبات در ارتباط با مدیران اجرایی کشور
به جای اینکه قضایی باشد ،اداری باشد.

امنیت انرژی و توافق ژنو
پیشنهادهایی جهت اجرای اقتصاد مقاومتی در بخش انرژی

عباس ملکی
استاد دانشگاه صنعتی شریف

بر اساس گزارش آماری بیپی ،نفت خام ایران،
از لحاظ ذخایر ثابت شــده با  ۱۵۷میلیارد بشکه
مقدار  9/4درصد از ذخایر جهان را داراســت .اگر
ذخایر نفتهای نامتعارف را نیز در نظر گیریم ،ایران
چهارمین کشــور دارنده نفت خام پس از ونزوئال و
عربستان سعودی بوده اســت .بدین شکل که در
ســال  3/68 ،۲۰۱۲میلیون بشکه در روز تولید و
 1/97میلیون بشکه در روز مصرف داشته و صادرات
ایران حدود  1/5میلیون بشــکه در روز بوده است.
این در حالی است که متوسط صادرات نفت خام در
سال  ۲۰۱۳به یک میلیون بشکه در روز سقوط کرد.
ایران با داشتن تنها  ۲درصد از ظرفیت پاالیشگاهی
جهان ،ناچار است مقادیری از فرآوردههای مورد نیاز
کشور را از خارج خریداری نماید اما از طرف دیگر
تولید نفت خام در ایران ارزانتر از کشورهای مشابه
است .در حالی که یک بشکه نفت خام تولیدی از
اکتشاف معدنی سنگهای رسوبی هزینهای مساوی
با  ۵۵دالر برای کانادا دارد ،استخراج نفت ایران در
خشکی هزینهای معادل  ۴دالر در هر بشکه دارد.
اگر ذخایر ثابت شده گاز کشورهای تولیدکننده

را با یکدیگر مقایسه نماییم ،به این نتیجه خواهیم
رسید که ایران از لحاظ ذخایر ثابت شده گاز ،مقام
اول را در ســطح جهانی داراست .از لحاظ قابلیت
دستیابی ،با داشــتن ذخایر ثابت شده گاز معادل
 33/6تریلیون مترمکعب سهم  ۱۸درصدی از منابع
جهانی را در اختیار دارد و با توجه به ســطح تولید
فعلی یعنی متوســط ســال  ۲۰۱۲به مقدار ۱۶۰
میلیارد مترمکعب ،ایران 4/8درصد از تولید جهان را
انجام میدهد .در مقابل مصرف گاز طبیعی در ایران
مطابق آمارهای سال  ،۲۰۱۲معادل  156/1میلیارد
مترمکعب بوده کــه این مقدار 4/7درصد مصرف
جهانی است .بدینترتیب مجموع ذخایر ثابت شده
نفت و گاز ایران ،این کشور را به اولین کشور دارنده
ذخایر فسیلی تبدیل کرده است.
که همان توافق موقت
برنامه عمل مشترک ژنو 
ژنو برای یــک دوره  ۶ماهه و قابل تمدید پیرامون
برنامه هستهای ایران است در  ۲۴نوامبر  ۲۰۱۳میان
جمهوری اسالمی ایران و گروه موسوم به  ۵بهعالوه
یک یعنی اعضای دائم شورای امنیت ملل متحد به
اضافه آلمان امضا شد .بر اساس این توافقنامه که برای

به نظر میرسد
هرگونهاعتماد
به شرکتهای
بینالمللینفت
و خصوصا
شرکتهاینفتی
غربی در یک بازه
زمانی درازمدت
خردمندانهنباشد.
واقعیت آن است
که برداشت
غرب از توافق
ژنو با برداشت
تصمیمگیران
ایرانی فاصله دارد.
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رسیدن به یک راهحل جامع بلندمدت و مورد توافق
ن کردن صلحآمیزبودن برنامه
طرفین و با هدف تضمی 
هستهای ایران امضا شد ،طرفین به صورت داوطلبانه
متعهد میشوند تا اقدامات متقابلی را بهعنوان گام
اول یک راهحل جامع انجام دهند.
بنابرایــن توافق ،ایران برنامه هســتهای خود و
غنیسازی اورانیوم را به شکلی محدود ادامه خواهد
داد و نظارت آژانس بینالمللــی انرژی اتمی را بر
تاسیسات خود تسهیل خواهد کرد .در عوض ،طرف
مقابل بخشی از تحریمهای وضعشده علیه ایران را
تعلیق میکنــد و از وضع تحریمهای جدید اعم از
بینالمللی ،چندجانبه و یکجانبه خودداری خواهد
کرد .نشریه «پالتس» چندی پیش گزارش داد که
دولت آمریکا اقدامــات محدودکننده علیه واردات
نفت از ایران توسط شش کشور چین ،هند ،ترکیه،
ژاپن ،تایوان و کرهجنوبی را در یک فاصله شــش
ماهه به تعویق انداخته اســت .یعنی این کشورها
میتوانند به مقدار آخرین حجم واردات نفت از ایران
در ماههــای آینده نیز واردات انجام دهند .اتحادیه
اروپا نیز ممنوعیت بیمه نفتکشهای ایرانی را از ۲۰
ژانویه  ۲۰۱۴لغو کرد.
برخی از صاحبنظران این توافق را یک آتشبس
خواندهانــد .اگر ایــن نکته صحیح باشــد ،آنگاه
پیامدهای آتشبس میتواند در ابتدا تحلیل وضعیت
و همچنین برنامهریزی موقت برای دوره آتشبس
باشــد .بنابراین برای هرگونه سیاســتگذاری در
زمینه انرژی در ایران باید این نکته را در نظر داشت
که برای استفاده از ســرمایهگذاری ،فناوریهای
پیشرفته و مدیریت شرکتهای بینالمللی نفتی
اوال باید ســریعا اقدام کرد و ثانیا برای دوره انتقالی
محدود این کار انجام شود .یک دوره انتقالی به نظر
من عبارت اســت از ششماه اول و بعد یک شش
ماه دیگر که به احتمال قوی برنامه عمل مشترک
تمدید خواهد شد.
به نظر میرســد هرگونه اعتماد به شرکتهای
بینالمللی نفت و خصوصا شرکتهای نفتی غربی در
یک بازه زمانی درازمدت خردمندانه نباشد .واقعیت
آن اســت که برداشت غرب از توافق ژنو با برداشت
تصمیمگیران ایرانی فاصله دارد .آمریکاییها از تقلیل
سانتریفیوژها از ۱۹هزار به زیر پنجهزار عدد صحبت
میکنند .آمریکاییها از توقف کامل فعالیتهای آب
سنگین صحبت میکنند .نشانه این امر اعالمیهها
و مصاحبههای وزارت خزانهداری آمریکاســت که
روزانه تاکید میکند تحریمی لغو نشده است .همه
میدانند که دیوید کوهن ،معاون وزارت خزانهداری
آمریکا با شرکتهایی که به اندازه ۵۰۰دالر با ایران
تبادل تجاری داشــتهاند ،در سالهای اخیر تماس
گرفته و آنها را از تداوم این کار برحذر داشته است.
شــرکتهای بزرگ نفتی ،منصبــی با عنوان
«معاون رییس شــرکت در امور حکومتی» دارند
که مســوولیت او هماهنگشــدن با تصمیمات
دولت آمریکاســت .در چنین شرایطی میتوان به

برنامهریزان سیاستهای انرژی توصیه کرد که این
بار در پی کسب سود بیشتر از طریق شرکتهای
بینالمللی نفت در بخش گاز باشند .توسعه بخش
گاز کشور ،نیازهای داخلی را پاسخگو خواهد بود و
نفت خام تولیدی را برای صادرات آزاد خواهد کرد.
دوم اینکه ریســکپذیری اینگونه پروژهها در
صورتی که مجددا شرکتهای نفتی کار را متوقف
کنند برای ایران کمتر است .سوم اینکه در صورتی
که تحریمها کامال رفع نشود ،شرایط منطقهای برای
ایران قطعیت بیشــتری در یافتن بازارهایی برای
فروش گاز ،به همراه دارد.
در برابــر ،هرگونــه مشــارکت و همگرایی با
کشورهای مشابه ایران امری استراتژیک است .ایران
در عین حال که با شرکتهایی مانند شل یا توتال
مذاکــره میکند ،میتواند با بخشهای نفت و گاز
کشــورهایی مانند عراق ،ترکیه ،روسیه ،عربستان
سعودی ،ترکمنستان و پاکستان پروژههای مشترک
انجام دهد .در این راســتا حتی اگر قیمت نفت به
۲۰دالر در هر بشکه برسد ،نظر آقای مهندس زنگنه
وزیر نفت تا حــدی عجیب مینماید که در اوپک
اصرار بر سقف تولید ایران داشت .این نشاندهنده
عدم توجه به تغییر اساسی در رویکرد کشورهایی
مانند عراق اســت .عراق از نقص ژئوپلیتیک رنج
میبرد و ایران میتواند از امتیاز دسترسی متنوع به
دریاهای آزاد برای انتقال نفت عراق بهرهبرداری کند.
اگر ایران در سطح سه میلیون بشکه در روز تولید
خود را در سالهای بعد ادامه دهد ،قادر خواهد بود
به مدت  ۸۷سال همچنان یکی از صادرکنندگان
نفت خام در سطح جهانی باقی بماند .این عدد برای
ایاالت متحده آمریکا  ،۱۲روسیه  ،۲۲عربستان ۶۶
و امارات عربی متحده ۹۰ســال است .در مورد گاز
با حفظ تولید فعلی ،ایران ۲۵۰ســال قادر خواهد
بود گاز طبیعی به جهان عرضه کند .بنابراین من با
اضافهکردن تولید و کسب درآمدهایی مانند سابق،

مخالفم .این کار در گذشته بارها تجربه شده است
و تنها به فربهکردن دولت و ایجاد توقع در جامعه
میانجامد.
وضعیــت ژئوپلیتیکی ایــران نیــز بهگونهای
منحصربهفــرد اســت .اوال ایــران در دو منطقه
انرژیخیز مانند خاورمیانــه و دریای خزر حضور
همزمــان دارد و بــه همین دلیل سیاســتهای
تنوعســازی مصرفکنندگان عمــده جهان روی
بازارهای این کشــور تاثیر چندانــی نمیگذارد.
تالش غرب برای کاهش وابســتگی به نفت و گاز
خاورمیانه باعث ارتقای اهمیت منابع انرژی دریای
خزر شــده اســت که ایران در آن نیز حضور دارد.
دوم آنکه با وجود تالش برای کاهش وابستگی به
نفت در سطح جهانی ،پیشبینیها نشان میدهد
که وابستگی به نفت خلیجفارس بیشتر خواهد شد
و نقش ایران -چه بهعنوان یک تولیدکننده نفت و
گاز و چه بهعنوان یک بازیگر منطقهای -غیرقابل
انکار خواهد بود .تنگه استراتژیک هرمز ،متراکمترین
نقطــه در جهان از لحاظ انتقال نفت با عبور روزانه
17/5میلیون بشــکه در روز است .از این تنگه در
آینده کمتر از اکنون نفت نخواهد گذشت.
صادرات نفت و گاز نیازمند راههای مناســب از
جمله خطوط آزاد کشتیرانی ،خطوط لوله ،تعویض
نفت و گاز در شمال و جنوب کشور و تبدیل بازده
حاملهای انرژی به یکدیگر اســت .در این زمینه
ایران وضعیت منحصربهفــردی دارد .ایران باید به
ایجاد ظرفیت اضافی در استحصال نفت و گاز اهتمام
جدی داشته باشــد .در گذشته بارها و از جمله در
سال  ۱۹۷۵ایران بهخاطر نپرداختن به خلق ظرفیت
و عربستان سعودی بهخاطر توجهکردن به این مساله
جایگاه استراتژیک خود را در منطقه با یکدیگر عوض
کردند .اینک ایران بهعنوان چهارمین صادرکننده
نفــت اوپک با اولین صادرکننــده فاصلهای عمیق
دارد که در آینده با توجه به رشد مصرف داخلی در
ایران ممکن است این شکاف بیشتر شود .رسیدن
به ظرفیت پنجمیلیون بشــکهای در روز در ۲۰۱۰
و  6/8میلیونی در  ۲۰۳۰از اهداف سند چشمانداز
بود .اکنون نیز بهتر است بهجای تالش برای تولید
بیشتر ،تالش کنیم تا ظرفیت اضافی برای تولید را
محقق کنیم .تحقق این کار نیاز به سرمایهگذاری
مالی ،انسانی و سیاسی خاص خود دارد.
عالوه بر تحریم که موجب ُکندشــدن توسعه
صنایع نفت و گاز در ایران شــد ،واقعیت آن است
که منابع انســانی ما در بخش نفت و گاز ،انحصارا
در بخشهای مهندســی و فنی قابل توجه است.
درحالیکــه از منظــر امنیت انــرژی این بخش،
نیاز به متخصصان و کارشناســان اقتصاد انرژی،
سیاســتگذاری انرژی و حقوق انــرژی نیز دارد.
قراردادهــای شــرکت ملی نفت ایــران به اصالح
نیاز دارد .حقوق منبعث از قانون اساســی ،حقوق
اسالمی و حقوق بینالملل ،منابع مناسب برای تهیه
قراردادهای نوین هستند.
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اولویت اول:اصالح مصرف

برخی پیشنهادها در جهت اجرای اقتصاد مقاومتی در بخش انرژی
حوزه انــرژی با همه ابعــاد و مولفههای آن به
یقین یکی از عظیمترین ارکان اقتصادی هر کشور
بخصوص کشورهای در حال توســعه و دارندگان
ذخایر هیدروکربوری است .بدون شک برداشتن هر
گامی در زمینه اقتصاد بدون در نظر گرفتن اقتصاد
انرژی منجر به ُکندی چرخهای اقتصاد کشور خواهد
بود .طبیعی است که اقدامات عادی و برنامهریزی
شده جاری نمیتواند توقعات و انتظارات یک جهش
مقاومتی را تامین کند و این روند نیازمند اقدامات
اساسی و بنیانی است تا بتواند به اهداف بلندمدت
اقتصاد مقاومتی جامه عمل بپوشاند.
صنعت نفت ایران که به عنوان یکی از مولفههای
انرژی و صنایع وابسته شــناخته میشود ،در
ســالهای پس از انقالب اسالمی دستخوش فراز و
نشــیبهای فراوان بوده است .بهرهبرداری از منابع
گازی مشــترک با همســایگان جنوبی در ردیف
اولویتهای صنعت نفت بوده و لذا طراحی و اجرای
فازهای ۲۴گانه پارس جنوبی عملی در خور تکریم
در دولتهای گذشته بوده که متاسفانه در سالهای
اخیر روند پیشرفت آن دچار وقفه جدی شده است
و امیدواریم اقدامات جسورانه دولت یازدهم فتح بابی
برای راهاندازی مجدد این تمدن عظیم صنعتی باشد
و باالنس برداشت گاز از منابع مشترک را به سمت
تعادل پیش ببرد .ایجاد خطوط گاز در جنوب کشور
برای ارسال آن به استانهای جنوبی و شبهقاره هند
اقدام ارزشمند دیگری بود که در یک تعامل سازنده
با همسایگان شرقی ما میتواند کارساز باشد .در کنار
اینها ،تبدیل گاز به انرژی الکتریسیته برای انتقال
آسانتر به کشورهایی نظیر عراق و افغانستان و حتی
انتقال آن به ترکیه و اروپا بخصوص در تبادل تفاوت
در ِ
پیک مصرف نیز میتواند درآمدهای ارزی ما را
بهبودبخشد.
باید اذعــان کرد که در مقایســه با برخی از
کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای
همسایه ،جمهوری اســامی ایران توفیق چندانی
در دسترســی به منابع انــرژی تجدیدپذیر نظیر
باد و خورشــید نداشته اســت .قطع نظر از برخی
نیروگاههای بــادی و فتوولتائیــک ،بهرهگیری از
سادهترین نوع انرژی تابشــی که تنها یک پروسه
فیزیکی است ،قادر خواهد بود با تولید آبگرمکنهای
خورشــیدی و با توجه به ضریب باال به ویژه تابش
شدید آفتاب در کشــور ما بسیاری از سوختهای
گازی ،نفــت ،گاز و نفت کــوره را جایگزین کند.
شــهرداریهای ما باید خواهان اجرای پروژههای
آب گرم خورشــیدی در تمام بناهای جدید شوند.
تصور بفرمایید که اگر ما بتوانیم ده میلیون آبگرمکن
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خورشیدی را در یک مهلت زمانی دو ساله در سراسر
کشور به خدمت بگیریم به چه میزان از سوختهای
معادل صرفهجویی خواهیم نمود.
اخیرا خبر ارزشمندی شنیده شد که امیدوار
بودم با پشتوانه عملی همراه باشد و آن اینکه
دولت قصد دارد  ۲۰میلیون بخاری گازی را در کشور
بازســازی یا جایگزین کند .غالب دستاندرکاران
حوزه نفت و گاز شــاهد بودهاند که نگارنده بیش از
بیست سال در مورد لزوم تعویض بخاریهای گازی
سنتی فریاد کشیده و حتی در مجلس هفتم از چند
شرکت بخاریسازی خواسته است تا الگوی ساخت
بخاریهای گازی را تغییر دهند .لکن متاســفانه
تقاضــای کاذب بــازار و ارزان بــودن گاز مصرفی
انگیزهای برای تغییر مدل این بخاریها ایجاد نکرد.
در همینجا ذکر این خاطره خالی از فایده نیست که
در ایام دانشــجویی که در اسکاتلند در آب و هوای
نسبتا سرد زندگی میکردم یکی از اتاق خوابهای
منزل ما بسیار سرد و نمور بود و بعلت عدم داشتن
دودکش سنتی اجازه نصب بخاری شومینه گازی را
نمیدادند .همان زمان از یکی از متخصصین شنیدم
کــه نوعی بخاری وجود دارد کــه با لوله به پنجره
بیرون وصل میشود ولی بعلت پر مصرف بودن ،ما
آن را به شما توصیه نمیکنیم (همان بخاریهای
پرمصرف ما) .گذر ما به هر کدام از روستاهای میهن
عزیزمان که افتاده باشد مشاهده کردهایم که حتی
در یک منزل روســتایی دو سه بخاری گازی بدین
شکل بطور شبانهروزی روشن است و موتورخانههای
سنتی ما نیز متاسفانه هر کدام به اندازه یک کوره
نانوایی گاز مصرف میکنند .حال انکه در انگلستان
و بسیاری از نقاط اروپا از سیستم بخاریهای برقی
بنــام  Storage heaterیا بخــاری ذخیرهای
استفاده میکنند که ترکیبی از سیمهای برقی است
که از داخل آجر نســوز عبور میکنند و شبها که
برق ارزان است ،این آجرها سرخ شده و در سراسر
روز حرارت ذخیرهشده را پس میدهند .آیا با نگاهی
آیندهنگرانــه و صرفهجویانه ،همین ایده نمیتواند
برای ما الگو باشد؟
دولت باید با فراخوان کارشناسان و متخصصین
حوزه انرژی این ایدهها را اجرایی کند و بالطبع
اختصاص بودجــه کالن برای یکبار جایگزینی این
وسائل پر مصرف از نیازهای ضروری جامعه ما است.
مدیریت مصرف و اصالح الگوی آن جز با عزم و اراده
دولتمردان و بسیج امکانات کارخانجات و نیروهای
مردمی میسر نخواهد شد .مســئله اصلی ،اولویت
ِ
مدیریت اقتصاد مقاومتی در بخش انرژی
دولت برای
است .بدیهی اســت که باید برنامهریزی اقتصادی
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بخصوص در عرصه انرژی این اولویتها را ریز کرده
و برای اجرای آنها برنامهریزی کوتاهمدت طراحی
کنند .فراموش نمیکنم که در اوج جنگ تحمیلی و
وانفسای نیاز جدی کشور به تجهیزات جنگی روزی
مهمان معاونت خودکفایی سپاه پاسداران بودم و در
چند ساعتی که در خدمت این عزیزان بودیم مشاهده
میشــد که نیازهای جبهه تنها با یک خط تلفن یا
پیام فوری به معاونت میرسید و مدیریت جهادی
ایــن نهاد این نیاز را به همه کارگاهها و کارخانجات
کشور و حتی هنرستانهای صنعتی منتقل میکرد.
به عنوان مثال قطعات خمپاره تکهتکه ســاخته و
سرهم میشد .حال چگونه است که در اوج شکوفایی
صنایع ما قادر نیســتیم که در کشــور ده میلیون
آبگرمکن خورشیدی بسازیم؟ تجربه سالهای دفاع
مقدس به ما آموخته که اگر مردم ما باور کنند که از
آرمانهایشان دفاع میشود ،تا پای جان قیام خواهند
کرد ،چه رسد به صرفهجویی در انرژی و حاملهای
آن و تغییر الگوهای مصرف .صرف ارائه دیدگاههای
فلسفی و تئوریک ما را در یک چرخه معیوب گرفتار
خواهد کرد و باید دقیقا به مردم بگوییم که مصادیق
اقتصاد مقاومتی در حــوزه انرژی چه خواهد بود و
اگر بنا داریم در این زمینه به خودکفایی برســیم و
صرفهجویی کالن بنماییم از کجا باید شروع کنیم.
یک مصداق روشــن صرفهجویی در مصارف
روشنایی خانگی و صنعتی است که تنها بیش
از  30درصــد انرژی برق کشــور صرف المپهای
روشنائی میشــود حال با آمدن تکنولوژی جدید
المپهــای  LED، SMDو  UCDکــه مصــرف
آنها تقریبا یک ســوم المپهای کم مصرف است
(بطوریکــه یک المپ  ۶وات معادل یکصد وات نور
ساطع میکند) حال اگر در سراسر کشور  ۲۰میلیون
خانوار هر کدام تنها  ۱۰شعله المپ خود را تعویض
کنند در بخش خانگی حداقل دویست میلیون المپ
جایگزین خواهد شد که اگر صرفهجویی متوسط هر
المپ  ۵۰وات باشــد روزانه ده میلیون کیلو وات و
آنهم غیر از مصارف تجاری و صنعتی صرفهجویی
خواهیم نمود .مشخص نیســت که شهروندان ما،
برای عمل به اهداف اقتصاد انرژی منتظر چه کسی
هســتند؟ و اگر چه ملت نیز باید دست بکار شوند
لکن دولت باید بســتر تبلیغی و اجرایی این تغییر
رفتار مصرفی جامعه را فراهم نماید .این ساختار در
مصرف آب نیز به عنوان تغییر الگو امکانپذیر است
و همچنین در سایر حاملهای انرژی مثل بازسازی
ناوگان حمل و نقل فرســوده (تریلرها -تریلیها)،
اتوبوسهــا و مینیبوسهای تراکتــوری حرکت
عظیمی را به دنبال دارد.
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اقتصاد مقاومتی ،نفت و انرژی

پرونده ویژه

شفافیت توام با امیدواری

روابط کابینه دولت یازدهم با اتاق بازرگانی خوب و مطلوب است و بر اساس اقدامات
و صحبتهای رییسجمهوری ،میتوان پشتیبانی او را از بخش خصوصی کامال حس کرد
1

مجید حریری
عضو هیات
نمایندگان اتاق
تهران

گذر از منافع
شخصی در
چنینشرایطی
تنها راه ممکن
برای برداشت
از بذرهای امید
است .همراهی
و همدلی مردم
با دولت یازدهم
میتواند امید و
اعتماد از دست
رفته را به آحاد
مردم باز گرداند.

حسنروحانیدرستزمانیسکاندولتراتحویل
گرفت که وضعیت کشور هم در عرصه بینالمللی و
هــم در بخشهای داخلی و به ویژه اقتصاد و تولید
نابهسامان بود .اما خوشبختانه تا همین جای کار با
وجود فرازونشیبها و برخی تصمیمهای اشتباه ،امور
را به خوبی پیش برده و آرامش و امنیت را به بازار و
بخشهای تولیدی کشور بازگردانده است .فراموش
نباید کرد که دولت یازدهم ،وارث یک اقتصاد رو به
نابودی بود .این واقعیتی است که در هیچ ارزیابیای
از عملکرد دولت نمیتوان آن را از نظر دور داشت.
بخشی از وضعیت اقتصادی امروز جامعه ایران ناشی
از تحریمهای اقتصادی علیــه ما بود در حالیکه از
طرف دیگر بیانضباطی مالی نیز مسائل اقتصادی
در ایران را به شدت تحت تاثیر قرار داد .اما بازگشت
امید به معنای تحول شگرف در بخشهای تولیدی
نیست ،بلکه پس از سالها برقراری ناامیدی در بدنه
تولیدی کشور ،حاال بارقههایی از امید و نگرش مثبت
به اقتصاد به چشم میخورد.

سال مدیریت نابسامان اقتصادی ،سوء مدیریتها و
فقدان برنامهریزی کشور را به پرتگاه میبرد .زمانی
که دولت یازدهم زمام امور را در دست گرفت کمتر
شاخص اقتصادی ما مثبت بود و همه چیز نشانههایی
از سوءمدیریت داشت ،اما در نیمه دوم سال ۱۳۹۲
همه آمارهای داخلی و بینالمللی نشان از آن داشت
که ایران حرکت به ســمت بهبود اقتصادی را آغاز
کرده اســت .این تغییرات ریشه در امیدواری مردم
داشت و اینکه مردم آینده را بهتر از گذشته میبینند
و به عبارت دیگر آرامش به فضای اقتصادی کشور
بازگشــته و مانند گذشــته مدام اضطراب افزایش
قیمــت ارز و طــا و زمین در ذهن مردم رســوخ
نکرده است .بنابراین شرایط روانی به شدت در بازار
و تجارت ایران تاثیرگذار اســت و هرگونه نابسامانی
و ناهماهنگی میتوانــد موجی از یاس و ناامیدی و
به تبع سرخوردگی را در جامعه تزریق کند .اکنون
خوشبختانه موج امید در کشــور به راه افتاده و به
همین خاطر موج انتظار تور ِم باالتر فروکش کرده و
زخمهای عمیق اقتصادی رو به التیام است.

2

4

روحانی و کابینهاش در یک بزنگاه دشوار تاریخی
قرار گرفتهاند و از یک ســو بــه گفته خود رییس
جمهوری باید آواربرداری کنند و از دیگر ســو باید
پاســخگوی موج توقعات مردم باشــند .در همین
شرایط دشوار ،برخی که در  ۲۴خرداد از ملت ایران
«نه» گرفته بودند میخواهند ملت را از دولت تدیبر
و امید ناامید کند و دولت را تحت فشار قرار دهند.
گروه دیگری هم با وقتنشناسی مسائلی را مطرح
میکنند که به یأس منجر میشــود ،این در حالی
است که انتظار عمومی حرکت امیدوارانه جامعه به
سمت پیشرفت است و کمتر باید سخنان منتقدان
مبتنی بر یاس باشد.
3
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فراموش نکنیم که هشــت ســال آسیبها در
اقتصاد ایران چنان تاثیری گذاشته است که متاسفانه
هنوز هم باید منتظر بروز نشانههای بد آن در دولت
یازدهم باشــیم .ترکشهای دولتهای گذشته در
این دولت بیــش از پیش نمایان خواهد شــد .اما
برای اینکه قدر وضعیــت امیدوارانه امروز را بدانیم
بهتر اســت شرایطی را تصور کنیم که در آن دولت
حسنروحانی سر کار نیامده بود .در آن صورت هشت

در کنار این امیدواری باید شــاخص واقعبینی
را هم لحاظ کــرد .نباید فراموش کرد دولت با دو
معضل تورم و رکورد تاریخی مواجه است .رکودی
که حتی در ســالهای جنگ هم در آمارهای ما
دیده نشده بود و تورم باالی  ۴۰درصدی که ما تنها
در چند ماه از سال  ۱۳۷۲چنین رقمی را داشتیم.
دولت با معضل رکود تورمی عمیقی مواجه است
که در تاریخ ما بیســابقه بوده و برای برونرفت از
این رکود باید سیاســتهای اقتصادی مدبرانهای
اعمال کرد تا بتوانیــم به دوران رونق برگردیم .در
این شرایط سیاستهای انبساط اقتصادی تورمزا
اســت و سیاستهای انقباظی هم به رکود بیشتر
منجر میشــود .به نظر میرسد با توجه به همین
وضعیت بغرنج اســت که تیم اقتصادی دولت به
درستی سیاستش را بر کاهش تورم  ۴۰درصدی
قرار داده اســت اما در عین حال باید توجه داشت
هرچه پول به جامعه فرستاده شود ،نرخ تورم بیشتر
خواهد شد .امیدواریم با وجود مسیر دشوار پیش
روی دولت یازدهم ،کابینه بتواند به درستی تورم را
به زیر  ۲۵درصد برساند و بعدتر سراغ راهکارهای
دیگری بــرود و موجب رونق بخشهای تجاری و
تولیدی در کشور شود.

5

برای گــذر از این پیچ دشــوار هزینههایی که از
پیشینیان برای ما  -از بازرگان و تاجر گرفته تا مردم
عادی -به ارث مانده و به اقتصاد کشــور تحمیل شده
باید تحمل کرد .در چنین شــرایطی چه تولیدکننده
و چه مصرفکننــده باید از برخی منافع شــخصی
بگذرند تا بتوانیم با همراهی دولت به ســمت و سوی
رونق اقتصادی حرکت کنیم .گذر از منافع شــخصی
در چنین شــرایطی تنها راه ممکن برای برداشــت
از بذرهای امید اســت .همراهــی و همدلی مردم با
دولت یازدهم میتواند امید و اعتماد از دســت رفته
را به آحاد مردم باز گرداند و البته در چنین شــرایطی
دولت باید شفافتر از پیش واقعیتهای اقتصادی را با
مــردم و فعاالن اقتصادی در میان بگذارد (اعالم نحوه
هزینهکرد درآمد حاصل از افزایش قیمت حاملهای
انرژی حداقل هر ســه ماه یکبار به مردم میتواند در
شفافسازی امور اقتصادی تاثیرگذار باشد) .اقدام قاطع
در برخورد با مسببان تخلفهای مالی و شناسایی مراکز
توزیع رانت و رانتخواری میتواند تا حدودی پاسخی
روشن به خواسته افکار عمومی باشد .هرگونه سستی
در این مسیر برای دولت تعیینکننده است اما متاسفانه
شاهد هستیم که فرمان رییسجمهوری برای برخورد با
ویژهخواران هنوز ابعاد عملیاتی نیافته یا اگر یافته افکار
عمومی در جریان جزئیات آن قرار نگرفته است .دولت
باید با اقدامات اقتصادی مخرب مبارزه کرده و اعتماد را
به جامعه بازگرداند .باید به صراحت اعالم کند که ۳۰
میلیارد دالر ارز ارزانقیمت  ۱۱۲۶تومانی در بین چه
کســانی توزیع شد و چرا مردم هیچ منفعتی از توزیع
این ارز ارزانقیمت بر سر سفرههایشان احساس نکردند.
اگر دولت در چنین مسیری حرکت نکند ،بدون تردید
امیدها از دســت خواهد رفت و اعتماد مردم به بدنه
دولت نیز دستخوش تحوالت جدی خواهد شد.
6

روابط کابینه دولت یازدهم با اتاق بازرگانی خوب
و مطلوب است و بر اســاس اقدامات و صحبتهای
رییسجمهوری ،میتوان پشــتیبانی او را از بخش
خصوصــی کامال حس کرد .چنانکــه رییس دولت
یازدهم در نخستین ســال ریاست جمهوریاش به
اتاق بازرگانی آمد و از نزدیک با اهالی بخش خصوصی
توگو نشست .این نشــان از آن دارد که روند
به گف 
تاثیرگذاری بخش خصوصی و اهمیت دادن نظام به
بخش خصوصی رو به تزاید است.

ماندگاری امید
شفافیت ،پیششرطی برای
ِ

عكس :اميد ايرانمهر

میزگرد «آیندهنگر» در بررسی امید در صنعت و تجارت
با حضور ابوالحسن خلیلی ،مسعود دانشمند و محمدمهدی رییسزاده
آمنه شیرافکن :روی کار آمدن دولت حسن روحانی با ایجاد موجی از امید در
جامعه همراه شد .حاال در آستانه یکسالگی از انتخابات ریاستجمهوری باید
دید که موج امید به وجود آمده در جامعه به ویژه در بخش تولید و صنعت ،در چه
موقعیتی قرار دارد .برررسی این مساله موضوع اصلی این میزگرد «آیندهنگر»
است و در خالل آن محمدمهدی رییسزاده ،رییس کمیسیون سرمایهگذاری
و تامین مالی اتاق تهران و نایب رییس اتاق ایران و ایتالیا ،مسعود دانشمند،
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات و ابوالحسن خلیلی ،دبیر انجمن
روغن نباتی به بیان دیدگاهشان در همین زمینه پرداختهاند .هیچ یک از آنان
در اینکه روی کار آمدن دولت جدید به ایجاد امیدواری در جامعه و تولید و
صنعت ایران منجر شده ،تردید ندارند اما نگران خاموشی موج امیدند و هر

نگر
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طبقات جامعه به وجــود آورد و انتظار این بود که
اقتصاد از آن حالت رکود و تورم خارج شــود .قطعا
ما قبول داریم که مشــکالت آن قدر زیاد است که
یک شبه نمیتواند حل شــود اما در این مدت ده

ماهی که دولت آقای روحانی مشغول کار است ما
چیزی به آن شکل از اجرای برنامههایشان ندیدهایم،
البته فشارها فراوان اســت ،مشکالت بیرونی هم
زیاد است ،اما مشــکالتی در درون خودمان است
که آنها را میتوانســتیم حل کنیم .من به چند
مورد از نمونههای مشخص آن اشاره میکنم؛ اول
اینکه بازده سرمایهگذاری در تولیدمان پایین است
به همین دلیل ســرمایههای خرد مردم از طریق
حذف بازار سرمایه به سمت تولید نمیرود ،بورس
را نگاه نکنید که یکسری عددها مدام باال میرود،

آن یک تحلیــل دیگری دارد .من فکر میکنم که
فرآیند تولید ما در کشور به طور کلی یک مشکل
اساسی دارد که جز با حل آن نمیتوانیم این پیچ
تند را رد کنیم .یک مثال روشــن که من همیشه
به آن اشــاره میکنم این است که مثال در بخش
انرژی ترکیه قیمتها سه یا چهار برابر قیمتهایی
اســت که همین اخیرا در ایران تعیین شده است،
دستمزد کارگر حدود  ۵۰تا  ۱۰۰درصد گرانتر از
ایران است که آن هم ناشی از نهادهای زندگی در
ترکیه است با همه اینها میبینیم در چیزهایی که
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اگر دولت آقای روحانی پیروز رقابتهای
انتخاباتی نبود ،شــاید امروز کمترین حس
امیدواری هم در میان صنعتگران ایرانی نبود،
آیا چنانکه به نظر میرسد امیدواری الزم در
بخش تولید کشور به وجود آمده است؟
دانشــمند :آمدن آقای روحانی امیدی را در تمام

کدام از منظری وارد این بحث میشــوند .یکی به تداوم برخی سیاستهای
پوپولیستی انتقاد دارد و دیگری از فقدان ریسکپذیری و شجاعت دولت در
اجرای برخی برنامهها میگوید .نگرانی فعاالن اقتصادی حاضر در این میزگرد
این است که چهار سال فرصت روحانی و کابینهاش بگذرد و دولت در اندیشه
راضی نگهداشتن همه باقی بماند و درنهایت این فرصت طالیی از بین برود.
فرصتی که ایجاد آن با عزم مردمی اتفاق افتاد و حاال نتیجه مطلوب میتواند
در امیدواری هر چه بیشتر جامعه به افقهای پیشرو موثر باشد .به اعتقاد آنها
برای تمدید این وضعیت امیدوارانه دولت ناگزیر از بیان مسائل اقتصادی با
مردم است ،اینکه شفاف به همگان بگوید که چه اتفاقهایی در سالیان گذشته
افتاده و کشور دقیقا در چه وضعیتی قرار گرفته است.
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امید ،تجارت و تولید

اقتصاد سیاسی

هر دو ما متکی به بازار هستیم مثل نساجی ،صنایع
کیف و کفش یا صنایع غذایی ،در همه این زمینهها
بازارهای ایران است که پر است از کاالهای ترک و
نه برعکس .این امر به این دلیل اســت که فرآیند
تولید آنها به صورتی است که میتوانند تولید خود
را به شکل رقابتی عرضه کنند در حالی که ما در این
زمینه مشکل داریم.

آقای دانشمند به هر حال قبول دارید که
این دولت وارث وضعیت اقتصادی مساعدی
نبوده است؟
دانشمند :در این مساله تردیدی نیست .دولت قبل

دانشمند:
ما به عنوان
بخشخصوصی
هیچگاه به
انتقاد صرف
نپرداختهایم.
بلکه ما هم انتقاد
میکنیم و هم
راهحل پیش پای
دولت میگذاریم
چرا که معتقدیم
باید عملیاتی فکر
کرد.

نگر
آینده
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بــه ویژه در مبحث هدفمندی یارانهها خوب عمل
نکرد و آثار آن تا دهها دولت دیگر باقی میماند .از
ابتدای بحث هدفمندی یارانهها بحث ما نیز این بود
که بــه جای اینکه بگوییم این قدر پول را از محل
یارانهها میدهیم به فــان واحد تولیدی ،بیاییم
فرآیند تولید را اصالح کنیم یعنی به عنوان مثال اگر
ماشینهای موجود در صنعت نساجی ما مشکلی
دارند ،از محل این درآمدها ماشــینآالت را بهروز
کنیم ،تکنولوژی اگر مشکلی دارد برطرف کنیم ،اگر
در بخش آموزش ضعفی داریم روی بهبود آموزش
کار کنیم .اکر جانمایی کارخانجات مساله دارد برویم
جای آنها را تغییر دهیم .این وظیفه وزارت صنعت،
معدن و تجارت است که برود این اصالحات را انجام
دهد نه اینکه هر روز بین صاحبان صنایع و تولید
گفتوگو باشد که بخشی از این پول را به من بدهید
و آن طرف هم مخالفت کند و این ماجرا همینطور
ادامــه پیدا کند .این دیگر نه ربطی به تحریم دارد
و نه  ،۱+۵ما خودمان هم میتوانســتیم این کارها
را بکنیم .یعنی وزارت صنعت ،معدن و تجارت این
را برای خود به عنوان یک تکلیف در نظر بگیرد که
بیاید و این مشــکالت را برطرف کند .این یکی از
مسائلی بود که ما توقع داشتیم دولت آقای روحانی
به آن بپردازد .تا زمانی که فرآیند تولید ما درست
نشود سرمایه به سمت تولید نمیآید و کاالهای ما
نمیتواند به قیمت رقابتی در بازارها ارائه شود .نمونه
آن هم تولید خودرو ،تولید فوالد و تولید ســیمان
ماست .مثال در حال حاضر سیمان چینی به قیمتی
ارزانتر از ســیمان ایرانی میآید و وارد بازار عراق
میشود .در این شرایط صاحبان و مدیران سیمان
همگی در ســختی و مشقت ،امروز خود را به فردا
میرسانند .بنابراین فرآیند تولید است که مشکل
دارد .وظیفه امثال ما نیســت که دنبال عوامل این
شرایط بگردیم .این وظیفه وزارت صنعت ،معدن و
تجارت است .اگر تولید ما درست نشود اشتغال ما
نیز درست نمیشود ،اگر اشتغال درست نشود در
نتیجه کل شاخصهای اقتصاد کالن ما نمیتواند
رشــد کند و ما دچار مشــکل خواهیم بود .بحث
دیگر این است که ما در دوره بررسی بودجه دولت
پیشنهادی مکتوب دادیم مبنی بر اینکه کارخانجاتی
توپاگیر
که میگویید نیمهتمام مانده است و دس 
است ،دولت بیاید اینها را به طور رایگان در اختیار

بخــش خصوصی قرار دهد ،مشــروط بر اینکه در
یک بازه زمانی معین به تولید برســد؛ تولیدی که
مطابق استاندارد باشد .اینکه کارخانهای که  ۵۰تا
 ۷۰درصد کار آن انجام شده است بالتکلیف بماند
چه سودی میتواند برای اقتصاد ملی ما داشته باشد
جز اینکه زمان که میگذرد دچار فرسایش میشود،
تکنولوژیاش هم دچار فرســایش میشود .کاالی
وارداتــی جای آن را در بازار میگیرد و ســرمایه و
تولید ملی ما هم به هــدر میرود .اگر ما بیاییم با
یک تصمیم جدی و یک مصوبه مجلس همه اینها
را به طور رایــگان در اختیار بخش خصوصی قرار
دهیم به شرط اینکه اگر مثال  ۸۰درصد است ظرف
یک سال به تولید برسد ،اگر  ۴۰درصد است ظرف
سه سال به تولید برسد و بدینترتیب همه اینها را
تعریف کنیم ،مشکل تا حد زیادی برطرف میشود.
این کارهایی است که میتواند اقتصاد ما را درست
کند .ما به عنوان بخش خصوصی هیچگاه به انتقاد
صرف نپرداختهایم .بلکه ما هم انتقاد میکنیم و هم
راه حل پیش پای دولت میگذاریم چرا که خودمان
آدمهای عملیاتی هستیم .ما کارشناسانی نیستیم
که صرفا از دانشــگاه آمده باشیم و فقط بتوانیم از
بُعــد نظری به قضیه نگاه کنیم .ما در بطن اجرای
کار هستیم.
رییسزاده :این دولت را دولت تدبیر و امید نامیدهاند
و خوشبختانه بخش دوم آن حداقل در ابتدای کار
برآورده شــده ،گرچه اتفاقی در بازار نیفتاد اما یک
نوع ثبات روانی برقرار شد ،چون فعاالن اقتصادی
امیدوار شــدند که مسئوالنی روی کار آمدهاند که
حداقل تجربه الزم را دارند و راهکارهای منطقی را
به کار خواهند بســت ،اما در بخش تدبیر ،شرایط
کمی متفاوت است .سال گذشته که بودجه از قبل
تصویب شــده بود ،اتخاذ سیاســتهایی منجر به
اصالح بودجه شد ،اولین تصمیمات دولت نیز که
مــواردی را به طور ضربتی برای رفع موانع تولید و
تسهیل سرمایهگذاری اتخاذ کرد هر کدام از اینها
 ۸یا  ۹بند مربوط به سیستم بانکی داشت .من در
حوزه تخصصی خودم صحبت میکنم ،که باید یک
سری تصمیماتی اتخاذ میشد و تسهیل و رفع موانع
به وجود میآمد ،اما اینطور نشد .البته این درست که
اموری مانند برطرف کردن تحریمها از برنامههای در
اولویت دولت است اما دولت نیز باید شرایط وخیم
تولید کشــور را مورد توجه قــرار داده و اگر بند و
مادهای برای بهبود وضعیت تولید تصویب میکند،
بداند که ســرعت عمل در اجرایی شدن آن بسیار
تعیینکننده است و نوشدارو پس از مرگ سهراب
راه به جایی نخواهد برد .به هر شــکل اتفاقهای
خوبی در دولت یازدهم افتاده است .از ارائه به موقع
بودجه به مجلس گرفتــه تا ارائه به هنگام ضوابط
اجرایی همین بودجه که بالفاصله تدوین شد .اما
مشکل اصلی ما بخشنامههایی است که در داخل
سیســتم جزء قرار داشت و با تعویق چندماهه به
مرحله عمل و اجرا درآمد و یا اینکه اساسا هنوز به

اجرا در نیامده است .البته همین ماجرا تناقضهای
اساسی هم دارد ،برای نمونه به سیستم بانکی گفته
میشود که باید با برخی تولیدکنندگان با مماشات
بیشــتری برخورد شــود اما توجهی نمیشود که
پرونده سه هزار میلیاردی در کشور اتفاق افتاده و
کارمند یک بانک از همه چیز میترسد .اینکه نکند
چند ماه دیگر مجبور به پاسخگویی درباره انعطافی
باشــد که امروز برای این تولیدکننده به کار بسته
و به این خاطــر حتی از برخی ارفاقهای قانونی و
آییننامهای هم صرف نظر میکند و عطایش را به
لقایش میبخشد .مشکل اساسی ما مشکل مدیریتی
است .اگر قبول کنیم که ضعف مدیریتی داریم ،آن
وقت دست کم میتوانیم به سمت جبران آن خیز
برداریــم .دولت یازدهم تاکید داشــته که دولتی
فراجناحی است .این فراجناحی بودن یعنی چه؟ به
باور من فراجناحی یعنی اینکه برای هر مسوولیتی
شایســتهترین فرد انتخاب شود ،بیآنکه به چپ و
راست بودن و اصالحطلب و اصولگرا بودن آن فرد
توجه شود .اما اتفاقی که در دولت یازدهم افتاده به
نظرم بیشتر شبیه سهمیهبندی جناحی است و این
بسیار خطرناک است .البته این روند غیرفراجناحی
بودن تنها به دولت محدود نمیشود و در همه جا
قابل مشاهده است حتی در اتاقهای بازرگانی .برای
نمونه بانکی که  ۴۲هزار نیروی انسانی دارد ،تمام یا
اکثریت انتصابهای آن از خارج از بانک اتفاق افتاده
که به نظرم فضای اعتماد عمومی به هیات مدیره و
رییس جدید را تحتالشعاع قرار میدهد .چرا که
بهتر این است حداکثر از توان داخلی آن بانک برای
انتصاب مدیر اســتفاده شود نه انتصابهای صرفا
سیاسی.
خلیلی :به نظرم ایــن بخش از صحبتهای آقای
رییسزاده خیلی تعیینکننده است ،همهمان باید
بپذیریم که این دولت ،دولتی است که برای چهار
سال بیشتر انتخاب نشده است اما اثراتش میتواند
برای دولتهای بعدی بــه یادگار بماند .اگر دولت
بنا دارد موفق باقی بماند باید در سیستم مدیریتی
کشور تحول اساســی صورت دهد .به نظر من در
پذیرش مدیریتها به حاد بودن وضعیت مدیریت
در کشور توجه نشده است و فقط صرفا به گرفتن
آن جایگاه توجه شده است .شاید این اتفاق در راس
دولت و در ســطح معاونان اول اتفاق نیفتاده باشد
و آنها میدانستند که کار خطیری میکنند .اما به
دلیل اینکه در بدنه اجرایی متوجه نیستند که دولتی
عوض شده و قرار است تحولی اتفاق بیفتد ،میبینیم
که هیچ کاری صورت نمیگیرد و شاهد مثال آن
بخشــنامههای متعددی اســت که موجود است.
یعنی هیات دولت با بخش خصوصی مینشــیند،
جلســههای متعددی میگذارد ،دلش میخواهد
اتفاقی بیفتد اما این برنامهها وقتی وارد بدنه میشود
کاری صــورت نمیگیرد .چــون بدنه نمیخواهد
اتفاقی بیفتد .بدنه میخواهد به روزمرگی بگذراند.
به نظر من اینها دالیلی اســت که تا کنون دولت

نتوانسته در بخش اقتصادی موفق شود چون نگاه
آن همچنان در بخش اجتماعی پوپولیستی است.

گفته میشود دولت حاضر به ویژه نسبت
به دوره قبل تیم اقتصادی قویتر و اتاق فکری
ویژه مسائل اقتصادی دارد و انتظار میرود که
تصمیمات سنجیدهتری برای تزریق امید به
فعاالن اقتصادی بگیرد .به نظر شما چرا با این
وجود دولت دچار این شرایط شده است؟
خلیلی :من میخواهم موضوع را به شکل دیگری

به هر حال اطراف امید ارزشمندی که طی
ماههای گذشته در کشور شکل گرفته ،حاال
تهدیدهایی نیز وجود دارد .چگونه میشــود
دولت را نسبت به برخی تصمیمهای اشتباه
آگاه کرد و آن را به مسیر درست بازگرداند؟
دانشمند :عالوه بر تصحیح سیستم مدیریتی کشور

نگر
آینده

که هر دو بزرگوار به آن اشــاره داشتند ،دولت باید
لحظههای سرنوشتســاز امروز را غنیمت شمرده
و برای هــر دم آن برنامهریزی کند .به هر حال ما
اگر دموکرات باشیم ،حتی اگر من به آقای روحانی
رای نداده باشــم چون اکثریت به آن رای داده باید
در قالب آن قرار بگیرم و چون هدف این است که
مملکت از مشکل خارج شــود و به رشدی دست
یابد ،بنابراین همــه موظفیم کمک کنیم که این
اتفاق بیفتد .اما توقع داریم کســی که مدیریت را
در همان روز اول برنامهاش را به
بر عهده میگیرد 
طور شفاف ارائه کند ،طبق آن برنامه حرکت کند و
دقیقا بداند که در چه بازه زمانی قرار است به کجا
در همان ابتدای کار دو
برسد؟ دولت آقای روحانی 
سه تا حرف زد که دل بخش خصوصی را تا حدی
به دســت آورد .آقای روحانی در اولین گفتوگوی
تلویزیونی خود بحث قانون بهبود مســتمر فضای
کســبوکار را مطرح کرد که این خواسته فعاالن
بخش خصوصی است .رییس جمهوری گفت ما این
قانون را ابالغ و اجرا میکنیم و پای آن هســتیم.
در ادامه هم اولین بخشنامهای که صادر کرد برای
گمرکها و بانکها بود که بحث تولید و تجارت را
در کشــور روان کند .اما بعد از آنچه اتفاقی افتاد؟

خلیلی:
یکی از
بزرگترین
مشکالت دولت
این بوده که
متاسفانهخودش
و مشاورینش
به سمت اجرای
برخیرفتارهای
پوپولیستی
دولت قبل
رفتهاند و شاید
این بزرگترین
مشکل و پاشنه
آشیل این دولت
در ایجاد اعتماد
به شمار بیاید.
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ببینم .ما با دولتی روبرو هستیم که وامدار رفتارها
و خرابیهای هشت سال دولت قبلی است ،عدد و
رقم هم تاییدکننده این امر است .برای نمونه تورم
در شهریور  ۱۳۹۲به چهل درصد رسید ،نرخ رشد
منفی بوده (نرخ رشد اقتصادی در سال  ۱۳۹۱به
 -۵.۸و رشد اقتصادی گروه صنعت و معدن هم در
ســال  ۱۳۹۱به  -۱۲.۴رسیده است) و به هر حال
دولت جدید در چنین شرایطی بر سر کار آمد و با
انبوهی از مشــکالت روبرو بود و به هر ترتیب باید
نسبت به حل و فصل این مشکالت اقدام میکرد .اما
دولت بر اساس برنامهریزی انجام شده ،اولویت اول
را به تورم داد و در پایان ســال آن را به  ۳۵یا ۳۴.۷
درصد رســاند و برای سال  ۱۳۹۳هم  ۲۵درصد را
نشــانهگیری کرده است .وقتی دولتی با این حجم
مشکالت و سطح زیادی از انتظارات و از آن طرف
هم با یک محدودیت بهجا به نام قانونمداری خودش
را تعریف میکند ،قاعدتا ما نباید انتظار داشته باشیم
که این دولت بتواند یک شبه این حجم از مشکالت
را حل کند ،من با این نگاه وارد بحث میشوم .ای
کاش این همه انتقاداتی که امروزه صورت میگیرد،
در سه سال گذشته هم اتفاق میافتاد ،چرا که خود
ما در اتاق بازرگانی حتی یک بیانیه هم ندادیم که
سیاســتهای دولت قبلی را نقد کنیم .البته اتاق
بازرگانی ســعی میکند به گونــهای رفتارش را با
دولتها هماهنگ کند که بخش خصوصی منتفع
شود و در آن زمان فکر میکرد که این رفتار یعنی
انتفاع بخش خصوصی .در صورتی که اگر به موقع
هشــدارهای الزم را میداد (در صورتی که معتقد
است که داده اما نه در سطح دولت ،بلکه در سطح
مقام معظم رهبری گزارشهایی رفته) شاید اتفاق
مثبت دیگری میافتــاد .االن هم همهمان موافق
هســتیم که این دولت ،دولت کارآمدی در بخش
اقتصاد است اما با صدای بلند و به نیت تصحیح امور
آن را نقــد میکنیم .در حدود این  ۸یا  ۹ماه ،یکی
از بزرگترین مشکالت دولت این بوده که متاسفانه
خودش و مشــاورینش به ســمت اجرای برخی
رفتارهای پوپولیستی دولت قبل رفتهاند و شاید این
بزرگترین مشکل و پاشنه آشیل این دولت به شمار
در همان شهریور ماه
بیاید .به اعتقاد من دولت باید 
یا مهر ماه سال  ۱۳۹۲با صراحت و جسارت کامل
و با استفاده از اعتماد ملیای که وجود داشت قطع
یارانهها را اعالم میکرد و به دلیل این عدم جسارت
ضرباتی به دولت و اقتصاد وارد آمده که امروز قابل

حل نیســت .بدتر از آن این است که دولت نه تنها
یارانهها را قطع نکرد بلکه آمد چیز دیگری را هم به
عنوان «ســبد کاال» اضافه کرد و عمال از نگاه من
دولت تدبیر و امید ،نوعی رانت را در بخش کاالهای
اساسی توسعه داد و زمزمه آن هست که میخواهد
این رونــد را ادامه هم بدهد .دربارۀ این موضوع در
جای خودش بحث زیادی شده است .در جریان این
کار هم عزت عمومی زیر ســوال رفت و هم اینکه
رانتی در داخل شبکه تولید و توزیع ایجاد شد که
باز از جیب تولید رفت .یکی از مشکالت دیگر دولت
به نظر من عدم شفافیت الزم است .یعنی دولت به
رغم اینکه این ادعا را دارد و اساسا مردم هم به این
دلیل به آن رای دادند اما سعی میکند مسایل کالن
اقتصاد کشور را بپوشاند و به نوعی به مرور زمان آن
را حل بکند .دولت این موضوع را نپذیرفته که دارد
جراحی میکند و الزمه این جراحی این است که
جراح باید چشمش را ببندد و به مسئولیتش عمل
کند و به نتیجه و اینکه بستگان مریض چه فکری
میکنند ،فکر نکند .دولت تنها و تنها باید به درستی
عمل امروزش فکر کند و این عمل بدون خونریزی
نخواهد بود .دولت فکر میکند که برای چهار سال
آینده خود چه کاری بکنــد در صورتی که اگر ما
نجات ملی را در بخش اقتصادی کشور میخواهیم
باید جور دیگری عمل کنیم.

چنانکه من در سایتها دیدم این بود که نزدیک به
سه هزار مدیر رده اول ،دوم ،سوم و چهارم در کشور
تغییر کرد ،حاال اینکه چطور آمار دادهاند بماند اما
اگر هزار تا از اینها را نیز بپذیریم باز هم عدد بزرگی
است .ما در قبل از انقالب مصوبهای داشتیم مبنی
بر اینکه وزرا حق ندارند بدون تایید هیات دولت و
مجلس معاونان خودشان را عوض کنند .یعنی بر
اســاس تعریفی که آنجا نوشته شده بود هر کسی
که رییسجمهور یا نخستوزیر میشد حق داشت
وزرایش را خــودش انتخاب کند و بگوید تیم من
است و باید با هم یک ترمینولو ِژی و زبان مشترک
داشته باشیم .اما معاونان و مدیرکلها ابزار اجرایی
هستند و تغییر هر کدام از اینها در سیستم خدشه
بــه وجود میآورد .ما هم باید همین کار را بکنیم،
نه اینکه تا وزیر عوض شــود کل زیر مجموعه او تا
آبدارچی عوض شود .این اصال درست نیست و به
زیان مملکت است .هر کسی که در پستی سازمانی
مینشیند ،مملکت برای او هزینه کرده است تا به
آن پست احاطه پیدا کند .ما به راحتی این آدم را از
این پست برمیداریم و در پست دیگری میگذاریم
و فرد دیگری را از جای دیگری میآوریم و جایگزین
او میکنیم .این یعنی تمام هزینههای قبلی را باطل
کردهایم .بر اســاس سند چشمانداز در افق ۱۴۰۴
تا این سال ایران باید کشور اول منطقه باشد اما با
این رفتارهایمان ما نه تنها اول منطقه نیستیم بلکه
مدام فاصلهمان را با پیشتازها بیشتر میکنیم .توقع
مــا از دولت آقای روحانی این بود که این فاصلهها
را کم کند و برنامه داشته باشد .االن هم مشخص
شده که آقای روحانی و مشاورانش برنامه منسجمی
برای تولید و واگذاری تصدیگری کامل به بخش
خصوصی ،برای اعتماد به بخش خصوصی ندارند.
هر چه هــم صحبت میکنیم میگویند ما بخش
خصوصی نداریم یا بخش خصوصی توانمند و پویا
نداریم .بنابراین در اقتصادی که روزبهروز سهم بخش
خصوصی کمتر شده ،چطور توقع دارید که بخش
خصوصی فعال و پویا به وجود بیاید؟ خب شرایط
آن را مهیا نکردهاید .بنابراین فکر میکنم اقتصاد ما
باید یا به شکل دولتی و مانند اتحاد جماهیر شوروی
و کره شمالی اداره شــود یا اینکه اگر میخواهیم
دارای اقتصاد بازار و اقتصاد رقابتی باشــیم ،باید به
بخش خصوصی اعتماد کنیم .اجازه بدهیم بخش
خصوصی رشــد کند ،چرا که اگر بخش خصوصی
رشــد کند ،دولت توانمندتر از پیش خواهد شد ،با
عدم رشد بخش خصوصی دولت توانمند نمیشود،
بلکه اقتصاد نفتی ما بیشتر از قبل نفتی خواهد شد.
در اتکای دولت به نفت ،نکته منفی ماجرا این است
که همه نیازمند دولت هســتند و این دولت است
که باید برود و نفت را بفروشد و نان و گوشتی سر
سفره من و شما بگذارد .بنابراین دولت اقتدار دارد
اما این اقتداری اســت که ما آن را نمیفهمیم ،از
نظر ما اقتدار آن است که در صحنه جهانی حرفی
برای گفتن داشته باشیم ،حرف ما را بپذیرند و هر
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امید ،تجارت و تولید

اقتصاد سیاسی

حرفی هم که میزنی گروهی دنبالت باشند .این را
میگوییم اقتدار ،نه در بحث سیاسی در هر بحثی.
در بحث انسانی ،در بحث محیط زیست ،در بحث
کودکان ،قانون کار و زنان .نمونه آن هم کشور سوئد.
هر وقت حرفی میزند خیلی از کشورها ایدههای
سوئد را دنبال کرده و به آن باور دارند چرا که حرف

منطقی اســت و اقتــدار دارد .دولتی که متکی به
درآمد نفتی باشد اقتدار پیدا نمیکند .بلکه اتکای
کشــور به تولید و صنعت است که دولت را مقتدر
خواهد کــرد ،بخش خصوصی با پرداخت به موقع
مالیات و تولید میتواند نجاتبخش باشــد .البته
صراحت بخش خصوصی در نقد برنامههای دولت

چشم امید به دولت تدبیر

فریالمستوفی:
قطع روابط
تجاری و بینالملل
در «دهکده
جهانی» آثار
مثبتی بر اقتصاد
ما نداشته و حاال
امیدواریم که
سیاستهای
مدبرانه آقای
روحانیبتواند
کشور و اقتصاد
ما را از این تنگنا
خارج کند.
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دولت یازدهم با شعار «تدبیر و امید» کار خود را بیش از  ۱۰ماه پیش آغاز کرد.
این دولت در شرایطی روی کار آمده که اوضاع اقتصادی چندان بهسامان نیست.
ترکیب اعضای کابینه یازدهم نشــان از تالش و نگرش دولت به مقوله اقتصاد
دارد و در صورت استفاده صحیح از تمام پتانسیلهای موجود کشور ،چشمانداز
مثبتی در این زمینه دیده میشود .چشمانداز مثبتی که از همین حاال امید را در
دل تولیدکننده و صنعتگر ایرانی به وجود آورده ،هرچند وخامت اوضاع در برخی
فریال مستوفی
عضو هیات نمایندگان حوزهها کماکان پابرجاســت .طی همین  ۱۰ماه فعالیت دولت یازدهم ،تالش
بسیاری در رفع مشکالت انجام گرفته که به طور عمده بر رفع مشکالت سیاسی
اتاق تهران
متمرکز بوده است .مشکالت سیاسی که اتفاقا سایه سنگینی بر اقتصاد کشور
انداخته بود .در حال حاضر اغلب دستاندرکاران بخش خصوصی اقتصاد کشور امیدوارانه در حالت صبر
و انتظار برای گرهگشایی از مشکالت اقتصادی به سر میبرند و گویا انتظار این است که مذاکرات ژنو به
خوبی پیش برود و پس از حصول توافق نهایی در فضای تولید و تجارت کشور تحولی شکل گیرد .چنانکه
بخش عمدهای از فضای بسته کنونی و مشکالت پیش روی تولید اقتصادی در کشور ریشه در تحریم
ایران در سالهای گذشته و البته برخی سوء مدیریتهای داخلی داشته است .سیاستهای کلی اقتصادی
دولــت یازدهم مبنی بر مهار تورم ،خروج از رکود اقتصادی ،بازپسگیری بازارهای صادراتی از دســت
رفته ،تثبیت نرخ ارز ،ایجاد فضای مساعد برای جلب سرمایهگذاری داخلی و خارجی همگی از تدابیر
برنامهریزی شده دولت به شمار میآید و امیدواریم که سیاستهای اتخاذ شده با جسارت دولتمردان و
پیگیری آنها به ثمر برسد و فضای کسب و کار کشور را بهبود بخشد .در حال حاضر جهت تحقق این
اهداف دولت نیازمند قدرت اجرایی ،زمان و بهبود شرایط بینالمللی است .جهتگیری و عملکرد دولت
یازدهم برای مقابله با تحریمها میتواند شاخصترین سیاست تأثیرگذار در زمینه اقتصاد ارزیابی شود.
چنانکه به دنبال همین تصمیم دولت بسیاری از شرکتهای بینالمللی و سرمایهگذار برای مشارکت در
پروژههای صنعتی ،نفتی و پتروشیمی اعالم آمادگی کردهاند و همین اعالم آمادگی پتانسیل باالیی برای
بهبود وضعیت اقتصادی کشور به وجود آورده و همین پتانسیلها نیز به امیدواری در میان اهل صنعت
و تجارت منجر شــده است .بدون تردید با اتخاذ تدابیر اقتصادی و فعال کردن بخش خصوصی واقعی
میتوان از موقعیت به دست آمده در حوزههای مختلف اقتصاد ،صنعت و بازرگانینهایت بهره را برد.
بر اســاس سند چشمانداز  ۱۴۰۴در شرایطی میتوانیم به ایدهآلهای اشاره شده در این سند ملی
برسیم که بتوانیم عالوه بر ترمیم بدنه تولیدی آسیبدیده در ابعاد بینالمللی هم نسبت به تصحیح امور
اقدام کنیم .نباید فراموش کرد که در منطقه خاورمیانه و بهویژه در صادرات نفت وگاز برخی از کشورهای
همسایه ایران با بهرهبرداری از سفرههای مشترک به سودهای کالن میلیاردی رسیدهاند که با دعوت از
سرمایهگذاران داخلی و حمایت ملی میتوان در این زمینه با آنها رقابت کرد .به هر شکل قطع روابط
تجاری و بینالملل در «دهکده جهانی» آثار مثبتی بر اقتصاد ما نداشته و حاال امیدواریم که سیاستهای
مدبرانه آقای روحانی بتواند کشور و اقتصاد ما را از این تنگنا خارج کند .بخش خصوصی به سیاستهای
اقتصادی دولت یازدهم امید بســته و به همین خاطر از هرگونه حمایتی از دولت آقای روحانی دریغ
نخواهد کرد .امیدوارم اتاقهای فکر اقتصادی در دولت ایشــان هم با ارتباط مداوم و مشورت با بخش
خصوصی نسبت به توسعه و ترمیم امور اقدام کنند .در همین زمینه با توجه به امید شکلگرفته در اقتصاد
ایران و به عنوان راهکار پیشنهادی در جهت تقویت این امید میتوان فهرستوار به موارد زیر اشاره کرد:
 اصالح ساختار بانکی کشور و ایجاد زمینههای مشارکتی در طرحها برای آنها. تثبیت نرخ ارز و سرمایهگذاری درآمدهای ارزی نفتی در پروژههای بزرگ. ایجاد فضای مناسب برای سرمایهگذاران خارجی در سرمایهگذاریهای میانمدت و بلندمدت. بازنگری سیاستهای اصل  ۴۴و حمایت از خصوصیسازیهای واقعی. ایجاد شفافیت در نظام مالیاتی. بازنگری قوانین و مقررات بازار سرمایه و بورس در جهت حمایت از تولید. -بازنگری در قوانین کار.

به این خاطر اســت که ما این دولت را امین خود
میدانیم و میخواهیم با بیان به موقع این مطالب
صرفا مسائل و دغدغههایمان را متذکر شویم.
آقای دانشــمند با در نظر گرفتن تمام
توضیحاتی که دادید ،پیشنهاد مشخصتان
برای تقویت امیــد در میان فعاالن اقتصادی
توسط دولت چیست؟
دانشمند :پیشنهاد مشخص من این است که دولت

برای یک ســال آینده برنامه اقتصادی منسجمی
داشته باشــد .مقامات دولت شاید برخی برنامهها
را روزگاری نوشتهباشــند که در کار اجرا نبودند و
شاید به خوبی زوایای کج و راستی درون اجرا را هم
نمیشناختند ،االن همه چیز را میدانند ،ابزارهای
اجرایی را هم دارند .ما میگوییم دولت یک ســال
هیچ کاری نکند ،اتفاقی هــم نمیافتد .اما برنامه
منسجمی بنویســد بر مبنای اقتصاد خصوصی،
توسعه فضای کسبوکار ،رشد بخش خصوصی ،بعد
این را اجرا کند .در تدوین برنامه از بخش خصوصی
نظــر بخواهد که کجا قرار بگیرد .اگر چنین کاری
کنیم من فکر میکنم آن یک ســالی را که ما به
صورت تنفس میگذاریم ،اتفاق بدی نخواهد افتاد
چون پس از آن ،چنان جهشــی میکنیم که این
توقف یکساله به راحتی پاسخ داده میشود .ولی
اگر بخواهیم همین سیســتم کجدار و مریز را جلو
ببریم ،این چهار سال هم مثل چهار سالهای قبل
خواهد بود و آه و افسوس میماند و اینکه ما از قافله
دنیا عقب میمانیم.
رییسزاده :به اعتقــاد من ،ما نیازمند یک نگرش
ناب هســتیم ،باید نگرشمان را نسبت به مدیریت
عوض کنیم .همانطور که آقای دانشمند اشاره کرد
ضوابط خاصی که شــاید بخشی از آن هم به حق
باشد درمورد پستهای سیاسی مملکت وجود دارد.
یعنی معاونان وزارتخانه باید در قالب یک ســری
خطوط قرمزی که در طی سالها ترسیم شده ،قرار
بگیرند تا تایید شوند .ما االن باید بپذیریم تجاربی که
در سالهای گذشته از سر گذراندهایم ،هیچگاه به
اندازه این چند سال اخیر نبوده است .تاکید و توصیه
من به دولت این اســت که ما حتما اتاقهای فکر
داشــته باشیم و از نظر آدمهای صاحب تجربه و با
خرد استفاده کنیم .برای نمونه وزیر خارجه اتریش
 ۲۷سال دارد ،چرا ما از ظرفیت جوانانمان استفاده
نکنیم؟ ذهنها در چند سال گذشته خراب شده که
خــوب در دوره احمدینژاد که همه جوانها روی
کار آمدند ،ولی توجه نمیکنند آن جوانهایی که
آمدند اصال اتاق فکر را قبول نداشــتند و هر چه را
که باتجربهها میگفتند ،عکس آن عمل میکردند.
پس ما نباید این دوره را مالک قرار دهیم .مطمئن
باشــید در ســوابق و رزومه آن جوان  ۲۷ساله که
حاال وزیر امور خارجه اتریش شده ،تجارب زیادی
وجود دارد .بنابراین اصالح مدیریت مســاله اصلی
است و به ویژه اصالح نگرش به مدیریت .در خیلی
از جاها الزم اســت خط قرمزهــا بر مبنای تغییر

رئیسزاده:
الیحهحمایت
از تولید و تاکید
آن بر ایجاد
«صندوقهای
بازنشستگی
خصوصی»یکی
از گامهای مثبت
دولت بوده که
امیدواریم با
پیگیریهمهجانبه
به جایی رسد.

نگر
آینده

کادرســازی کرد .افرادی که در اتاق بازرگانی کار
میکردند ،یا مشاور بودند یا عضو هیات نمایندگان
بودند که دور هم جمع شدند ،آسیبهای اقتصاد را
شناسایی کردند و به مجرد اینکه فضایی دست داد
گروه حاال به دولت رفتهاند و همان چیزی
خود این 
که نوشتند را اجرا میکنند .خوب این بعد مثبت
قضیه اســت ،اما این موضوع به این معنی نیست
که اتاق بازرگانی سکوت کند و نقدی به این قضیه
نداشته باشد .درست است که در برخی بخشهای
دولت یازدهم از بدنه خود اتاق ،افرادی کار اقتصادی
انجام میدهند اما سکوت و عدم نقد آسیب جدی
به دنبال خواهد داشت .من در اولین جلسه هیات
نماینــدگان پس از انتخاب دولت جدید ،گفتم که
اتــاق باید به حالت انتقادی به این دولت نگاه کند
چون یک منتقد دلسوز است .اگر از همین ابتدای
دولــت ،اتاق بیاید و نقش خودش را ایفا کند دیگر
کار به مماشات نمیرسد ،چون در دولت قبلی بیانیه
تهیه میشد اما حتی امکان انتشار بیانیه هم وجود
نداشت.
دانشمند :یک نکته را باید در نظر داشته باشیم که
اکنون نقدینگی پانصد و شصت هزار میلیارد تومانی
در درون جامعه است و فکر میکنم همین اعداد و
ارقام است که ســمت و سوی اقتصاد ما را تعیین
میکند نه مدیران دولتی ،نه نظام بانکی ،نه بخش
خصوصی .این نقدینگی کجاست و چطور مدیریت
میشــود؟ تردیدی نیست که این حجم نقدینگی
خیلــی از چراغهای ســبز را قرمز میکند .بخش
بزرگی از این نقدینگی در موسسات مالی اعتباری
وابسته به بانکها متمرکز شده است و با نگاهی به
این موضوع درمییابیم که اینها صرفا دنبال منافع
و اقتصاد خودشان هستند؛ یا در چند سال گذشته
در بورس بودهاند یا در کارهای خدماتی و بازرگانی
ســرمایهگذاری کردهاند که مطمئن باشند چیزی
باالی چهار تا پنج درصد در ماه به آنها برمیگردد.
نکته جالب این اســت که تمام این شــرکتهای
بازرگانی وابســته به ایــن بانکها چه خصوصی و
چه دولتی آدمهای دولتیای هستند که بازنشسته
شدهاند و حاال اینجا نشستهاند .چون اینها تشخیص
میدهند که مبنای سرمایهگذاریشان به چه صورت
باشد و تنها  ۲.۵درصد به بانک مادر میپردازند ،البته
بخشی هم باید برای خود کار کنند و به این ترتیب
این عدد  ۴تا  ۵درصد در ماه تعیین میشود .شما
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نگرش به مدیریت تغییر یابد .اگر نگرشها تغییر
یابد میتــوان در جایگاههای مدیریتی از افرادی از
بخش خصوصی اســتفاده کرد که هم تجربه الزم
را دارند و هم به آن شــکل نیاز مالی ندارند .تجربه
هم نشان داده وقتی افرادی که تمکن مالی دارند،
در راس جایی قــرار میگیرند خیلی بهتر آنجا را
اداره میکنند .وقتی ضوابط عوض شــود ،مدیران
شایستهتری هم سر کار خواهند آمد .وقتی دولتها
میخواهند تحولی به وجود آورند سعی میکنند به
ویژه در حوزههای اقتصــادی از آدمهای اقتصادی
استفاده کنند .مثال زمانی در هنگام بحران اقتصادی
در کشورمان خسروشاهی را وزیر بازرگانی کردند که
یک فعال اقتصادی بود .در بحث مدیریت میبینیم
مثال یک جایی مربوط به تجارت بینالملل اســت
اما فــردی مربوط به صنعت را میآورند .جایی که
باید اجرایی باشد یک آدم دانشگاهی را میگذارند
کــه نمیتواند به خوبی تصمیم بگیرد .بحث دیگر
درباره بانکهاست .نقش اصلی بانک واسطهگری
مالی است اما بانکهای ما یک سری شرکتهای
سرمایهگذاری درست کردهاند .حتی در این دولت
قرار بود یک سری واگذاریهایی صورت گیرد که
این طرح متوقف شد .ترکیب بانکهای خصوصی
را نــگاه کنید .یک بانک هفت هیــات مدیره دارد
که چهــار تای آن واقعا مربوط به بخش خصوصی
هستند ولی ســه تا از آنها از نهادهایی هستند و
درســت است که این ســه در اقلیت هستند ولی
به نظر مــن حتی یک نفر از آنهــا هم که عضو
هیات مدیره باشد دیگر نمیتوان آن بانک را بانک
خصوصی نامید .در این شــرایط آن شــرکتهای
ســرمایهگذاری و هولدینگها بــه حیاط خلوت
بانکها تبدیل میشوند ،و خیلی جالب است که در
همین دوره و با وجود همین نگرش خوبی که دولت
میخواهد خصوصیســازی کند و واگذاری انجام
ن رویهها دارند تقویت میشــوند
دهد میبینیم ای 
و رقیب بخش خصوصی میشوند .بنابراین ما اگر
واقعا از حمایت بخش خصوصی حرف میزنیم باید
اول بخش خصوصیمــان را توانمند کنیم و اجازه
دهیم این بخش وارد گود شود .نگوییم که االن ما
میخواهیم ایــن واگذاری را انجام دهیم آیا بخش
خصوصیای با این ســایز وجود دارد؟ االن الیحه
خوبی چاپ شده و دست ما هم رسیده که روی آن
نظر بدهیم و خوشبختانه از نقطهنظر پولی و بانکی
نکات خوبی دارد و اعتقاد دارم اگر تصویب شود برای
کمک به بخش غیردولتی موثر است .اگر نخواهیم
برای بخش خصوصی کار جدی کنیم ،هرگز بخش
خصوصی به آن معنا پیدا نمیکنیم .یعنی زمانی
مردم و مجموعهها این شعار را میپذیرند که تمام
این حیاط خلوتها به مرور واگذار شود .راه واگذاری
هم فقط انتقال یک ســهام از یک نام به نام دیگر
نیست بلکه تغییر بافت مدیریت حائز اهمیت است.
به نظر من قدم اول خصوصیسازی مدیریت بنگاهها
و شرکتها است.

اشاره شــد که در سالهای گذشته اتاق
بازرگانی در برابر اقدامات دولت پیشین موضع
الزم را به هردلیل نگرفت .اما اکنون بخشی از
بدنه همکاران اتاق بازرگانی به دولت نزدیک
شدهاند .آیا فکر میکنید اکنون این امکان وجود
دارد که در جهت تقویت امید بخش خصوصی،
نقطه نظرات با صدای بلندتر و به شکل مستندتر
به دولت منتقل شود؟ آیا کاری در این زمینه
صورت گرفته یا شما پیشنهادی دارید؟
خلیلی :اتاق بازگانی در یکی دو ســال گذشــته

مطمئن باشید که بخش تولید نمیتواند در ماه ۴
تا  ۵درصد به بانکها برگردانــد .یک درصدش را
هــم نمیتواند .وقتی تولید نمیتواند  ۴تا  ۵درصد
برگردانــد این پول دیگر به ســمت تولید نمیرود
بلکه این پولها به ســمت واسطهگری یا بورس یا
کار ســاختمانی شــیفت میکند .بورس را همین
شرکتهای وابسته به بانکها میچرخانند و هیچگاه
مردم پولشــان را از بورس بیرون نکشیدهاند .دولت
باید این حیاط خلوتها را شناسایی کرده و دست
آنها را از صنعت و تولید و اقتصاد کشور قطع کند.
خلیلی :بله ،عــدد کالنی در این حیاتخلوتهای
سرمایهگذاری وجود دارد و شاید اگر دولت بتواند به
طریقی در این بخش ورود پیدا کند بتواند این پول
را به سمت تولید هدایت کند .امروز وقتی ما صحبت
از  ۴تا  ۵درصد از شــرکتهای بانکی میکنیم با
فاجعهای خاموش روبرو هستیم .شما میدانید که
نزولخورها  ۷تــا  ۱۰درصد میگیرند ،این یعنی
اقتصادی که شئونات آن به ربا وابسته شده و بیمار
اســت .وارد شهرکهای صنعتی و کارخانجات که
بشوید میبینید ســولهها هر کدام جایی افتاده و
خطوط تولید بیکارند چون این خطوط تولید اگر
بخواهند کار بکنند باید نقدینگی وجود داشته باشد.
نکته بعدی که به نظر من دولت دارد غفلت میکند،
عوارض دولتیای است که تولید باید بپردازد .این
درست که طبق قانون باالخره بخشی از درآمدهای
دولت باید از این محل وصول شود اما اینها غل و
زنجیرهایی شدهاند به بدنه تولید و بخش خصوصی
ترجیح میدهد دیگر به ســمت تولید نرود .تامین
اجتماعــی ،مالیات و عدم حسابرســیهای دقیق
این بخشها ،از دیگر مشــکالت پیش روی بخش
خصوصی است.
دانشــمند :وقتی دولــت نمیتوانــد هزینههای
پیشبینیشدهاش را از محل مالیات تامین کند ،به
عوارض روی میآورد؛ عوارضی که به طرق مختلف
وضع میکند و همهاش هم دامنگیر بخش خصوصی
است .اگر ما یک حساب سرانگشتی کنیم که تولید
ناخالص داخلیمان چقدر است؟ مالیاتی که وصول
میشود چقدر است؟ و نرخ مالیاتیمان چقدر است؟
و اینها را با هم مقایســه کنیم ،میبینیم چیزی
نزدیک به پنجاه درصد تولید ناخالص داخلی ما فرار
مالیاتی دارد .وقتی به دولت میگویند تولید ناخالص
داخلی شما اینقدر است و شما باید اینقدر مالیات
وصول کنی ولی نمیتوانی ،نتیجه این میشود که
دولت چون ابزار دارد ،بــه راحتی میتواند انواع و
اقسام عوارض را وضع کند ،عوارضی که مانع تولید
اســت ،تولیدی که االن از نفس افتاده و نمیتواند
راه برود ،تولیدی که سیاستهای اشتباه دولتهای
گذشته آن را زمینگیر کرده و انتظار از دولت یازدهم
این است که به فکر دردهای متعدد آن باشد .نکته
در خور اهمیت این است که باید بپذیریم هر کسی
در این مملکت کار میکند ،وابسته به هر ارگانی،
باید مالیاتش را شــفاف بپردازد .این قدم اول است
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اقتصاد سیاسی

دانشمند:
بایدبپذیریم
هر کسی در
این مملکت کار
میکند ،وابسته به
هر ارگانی ،باید
مالیاتش را شفاف
بپردازد .این قدم
اول است تا اینکه
دولت بتواند به
درآمدمالیاتی
متکی شده و
اتکایش به درآمد
نفتی کم یا صفر
شود.
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تا اینکه دولت بتواند به درآمد مالیاتی متکی شده
و اتکایش به درآمد نفتی کم یا صفر شود .اگر این
اتفاق بیفتد اتفاق مبارکی است .نه اینکه تا میگوییم
مالیات وصول شود نرخ مالیات بخش خصوصی را
افزایش دهند .حرف ما این است که بهجای این کار،
به پدیده نامبارک فرار مالیاتی رسیدگی شود.

اگر بخواهید از مســائل مطرحشده یک
جمعبندی داشــته باشید و تصویری از آینده
صنعت و تولید ارائه کنید و میزان امیدواریها به
بهبود اوضاع را ارزیابی کنید ،چه خواهید گفت؟
رییسزاده :مشکالت ســاختاری ما تعیینکننده

اســت .شاید به همین خاطر اســت که حاال بازار
صنایع نساجی ما پر شده از کاالهای ترک .ترکیهای
که باید چند برابر هزینه انرژی و نیروی انســانی
بپردازد و با این حال توانسته بازار ما را احاطه کند.
یکی دیگر از مشکالت ساختاری ،کهنگی تکنولوژی
و هزینه و انرژیبر بودن آن است ،چنانکه در برخی
کارخانجات سیمان هنوز با فرآیند تولیدی دهه  ۴۰و
در برخی از کارخانجات کورههای باالی  ۱۲۰متری
که انبوهی انرژی مصرف میکند و خروجی چندانی
ندارند ســر و کار داریم .کارخانههای جدید هم به
دلیل حساب هزینههای فاینانس اثراث مخربی بر
صنعت و تجارت داشتهاند .از سوی دیگر بالتکلیفی
بر ســر تعیین نرخ ارز همچنان وجود دارد .بر این
اســاس جمعبندی من این است که ما در اقتصاد
کشور به نگرشی نو نیاز داریم .خوشبختانه الیحه
حمایت از تولید و تاکید آن بر ایجاد «صندوقهای
بازنشســتگی خصوصی» یکی از گامهای مثبت
دولــت بوده که امیدواریم بــا پیگیری همهجانبه
به جایی رســد .چرا که یکی از حیاط خلوتها در
اقتصاد ما همین صندوقهای بازنشستگی هستند.
مقدم بر خصوصیسازی ،آزادسازی فضای اقتصادی
اســت که به هیچ روی مهیا نشــده و با توجه به
ظرفیتهای قانونی مورد نیاز برای حل این وضعیت،
عزم ملی و همکاری تمام قوای کشــور و همراهی
طیفهای مختلف سیاسی و اقتصادی را میخواهد.
چشم بر هم بزنیم چهار سال دولت آقای روحانی
هم تمام میشــود .این ســالهای ارزشمند جای
مماشاتنیست.
خلیلی :اگر بخواهم هم حرفم را جمعبندی کنم و
هم توصیهای به دولت داشته باشم باید بگویم که
دولت بهتر است در ادامه راه بر شفافیت و جسارت
خود بیفزاید .دولت باید سفرهای استانی را تعطیل
کند چرا که ما در شــرایط کنونی نیازمند دولت
متفکر و متعقل هستیم و در کنار آن مدیران اجرایی
قوی در استانها .این مدیران میتوانند با تشخیص
صحیح مسائل و در میان گذاشتن آن با مردم ،راه
حل درســت را از دولت تقاضا کنند .اما دولتی که
دنبال ماشین دویدن و راهپیمایی مردمی قانعش
میکند ،نخواهد توانست برنامه جدی برای اقتصاد
کشور تدوین کند و به این ترتیب اتفاق خاصی در
کشور نخواهد افتاد.

مردم با رأی به روحانی
«امید» آوردند

گفتوگوی آیندهنگر با محسن بهرامی ارضاقدس
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران
هماهنگ کردن وقت مصاحبه با دکتر محسن بهرامی ارض اقدس ،کار راحتی نیست .پس از پیگیریهای
فراوان عاقبت بعد از جلسهای طوالنی میپذیرد پاسخگوی سؤاالت ما باشد تا هم از سیاستهای اقتصادی
توگو با نقد و بررسی
دولت بگوید و هم از «امیدی» که در بخش تولید و تجارت کشور شکل گرفته است .گف 
برنامههای اقتصادی دولت «تدبیر و امید» آغاز میشود و از مرور تصمیمهای امیدوارکننده دولت یازدهم
به نقد دولت محمود احمدینژاد میرسد ،دولتی که خود را پاکترین دولت تاریخ ایران نامیده بود و حاال
انبوه مشکالت پیشروی این دولت حاصل سوءمدیریتهای به یادگار مانده از آن دوران است و همینها
«امید» به ثمربخش بودن «تدبیر»های دولت یازدهم را در جامعه دشوار کرده است .رئیس کمیسیون تجارت
اتاق گرچه در انتخابات نایب رئیســی اول اتاق بازرگانی تهران باز همچون انتخابات گذشته اتاق ایران و
تهران با یک «رأی کمتر» از موفقیــت بازماند اما در میان نمایندگان بخش خصوصی از جایگاه و احترام
فوقالعادهای برخوردار است .او این روزها به عنوان مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور به دولت بازگشته تا
حاصل تجربیات ارزشمند سالها فعالیت در بخش خصوصی و مشکالت و مطالبات این بخش مهم کشور را
به دولت منتقل و «امید» به اصالح امور و بهبود روند تصمیمات دولتیان را در توانمندسازی بخش خصوصی
افزایش دهد .بهرامی معتقد است دولت با وجود همه مشکالت فرارو در فاصله کوتاهی که زمام امور را به
دست گرفته موفقیتهای مهمی در اصالح امور اقتصادی به دست آورده و به ویژه در بازسازی رابطه دولت/
ملت و افزایش ســرمایه اجتماعی که حاصل اعتماد مردم به دولت است گامهای بلندی برداشته است .او
همچنین تاکید دارد که «توقعات از دولت را باید در چهارچوب شناخت از وضع موجود کشور تعدیل کرد و
تیر و ترکشهای فراوان باقیمانده از «جنگ نرم» دوران احمدینژاد به گوشه و کنار سیاست و اقتصاد را از
نظر دور نداشت ».او که سالهای طوالنی در مسئولیتهای مختلف از معاونت وزیر بازرگانی و مشاور وزیر
نفت تا ریاست هیأت مدیره و مدیر عاملی فروشگاههای زنجیرهای شهروند و بیست سال سابقه عضویت در
هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران را در کارنامه دارد ،با وجود همراهی با بدنه دولت به عهد خود با
بخش خصوصی همچنان پایبند است و در تمامی جلسههایی که باید به نمایندگی از این بخش که به او رأی
دادهاند حضور داشته باشد حاضر است.

به دور از جانبداری از دولت و با توجه به
سابقه فعالیت در بخش خصوصی ،بفرمایید
سیاستهای اقتصادی دولت «تدبیر و امید»
را چطور ارزیابی میکنید .آیا به اعتقاد شما
یکســال پس از انتخابات ریاستجمهوری
میتوانیم بگوییم که امید در میان صاحبان
صنایع و فعاالن اقتصادی ایجاد شده است؟

با در نظر گرفتن همه این نکاتی که به آن
اشاره کردید باز هم انتخاب آقای روحانی با
موجی از امید در میان مردم همراه بود .فکر
میکنید امیدواری شکل گرفته در ماههای
نخست توانسته است از حالت بالقوه به بالفعل
تبدیل شود و در ادامه نیز پایدار بماند؟

خیر .اگر چــه در وضعیت اقتصادی مطلوبی
قرار نداریم لکن به شــخصه معتقدم اگر فرصت
بازســازی به دولت داده شود و ملت رشید ایران
با پشتیبانی از دولت منتخب خود اجازه کارشکنی
به جریانهــای رادیکال و تندرو (که ادامه حیات
خود را در تداوم وضع موجود و سرپوش گذاشتن
بــه نتایج حاصل از حمایتهای چشــم و گوش
بســته خــود از دولت ســابق میدانند) فرصت
عرضه اندام ندهند ،به حول و قوه الهی در ســایه
رهنمودهای مقام معظــم رهبری از جمله ابالغ
سیاستهای اقتصاد مقاومتی پس از آواربرداری
از خرابیهای اقتصادی دولت گذشــته ،نوسازی
اقتصاد امکانپذیر خواهد بــود .اعتماد و آرامش
بازگشته به فضای کسب و کار ،تثبیت تقریبی نرخ
ارز ،سکه و مسکن ،توقف خروج سرمایه از کشور،
حضور هیأتهای بزرگ اقتصادی از کشــورهای
مختلف جهان به ویژه اروپا برای سرمایهگذاری در
کشور ،اعالم آمادگی ایرانیان خارج از کشور برای
بازگشت و انتقال سرمایه خود به داخل ،خودداری
از اتخاذ تصمیمات ضد و نقیض و غیرکارشناسانه
و توقف صدور قطعنامههــای بینالمللی جدید،
کاهــش تحریمها و امیدواری به لغو کامل آن در
پرتو مذاکرات موفق سرداران دیپلماسی کشور با
مقامات  ۵+۱که ضمن دفاع حکیمانه و عزتمند
و رعایت مصالح ملی از آرمانهای مقدس انقالب،
به جهانیان ثابت کردهاند ایران اسالمی به دنبال
بمب هستهای نیست و فتوای رهبری که تولید
و استفاده از سالح کشتار جمعی را حرام میداند
نصبالعین قرار داده و البته قطعنامهها را نیز کاغذ
پاره نمیداند و برای اصالح و بهبود رابطه با هدف
توانمندسازی کشور با همه کشورهای جهان به
ویژه کشورهای توسعه یافته تالش میکند ،همگی
زمینهســاز رونق اقتصادی و نویدبخش روزهای
طالیی برای ملت بزرگ ایران است.
شما به انحرافات زیاد در گذشته از اجرای
قوانین توسعهای و سایر قوانین اشاره داشتید .در

نگر
آینده

من به آینده بســیار خوشبین هستم .کشور
ما دارای قابلیتهای بسیار زیادی است که زمین
زدن اقتصاد کشور به تعبیر یکی از بزرگان «جایزه
نوبل» میخواهد .درآمد بالقوه صدمیلیارد دالری
نفت و گاز ،کلکســیون معادن بینظیر ،جمعیت
جوان تحصیلکرده و دانشــگاهی ،تنوع آب و هوا
و  ...اگر با مدیریت علمــی و جهادی ،همدلی و
همکاری قوای ســهگانه ،وحدت و انسجام ملی
همراه باشــد ،نه تنها برای تبدیل شدن به قدرت
اول علمــی و اقتصادی منطقه بلکه برای تبدیل
شدن به یکی از ده کشور قدرتمند جهان ،امکانات
بالقوه را داراست .هرچند در این شرایطی که کشور
تحویل دولت یازدهم داده شد ،تحقق این اهداف
کار بسیار سختی است .بدهیهای ناشی از فروش
اوراق مشارکت در سالهای گذشته ،اجرای غلط
قانون هدفمندی یارانهها و پرداخت غیرهدفمند
یارانه نقدی به همه مردم کشور ،زمینگیر شدن
تولید ،تورم باال همراه با رکود بیسابقه ،مسائلی
نیست که بتوان به ســادگی آن را مدیریت کرد.
یک بــار روخوانی قانون هدفمندی یارانهها به ما
میگوید تداوم قیمتهای پایین حاملهای انرژی
و مصــرف بیرویه آن ،علت اصلی تصویب قانون
بوده و اهداف دیگــری از جمله کاهش مصرف،
ی شهرهای بزرگ،
افزایش بهرهوری ،کاهش آلودگ 
بازسازی و تجهیز خطوط تولید و حمایت از تولید
داخلی ،جلوگیــری از قاچــاق ،تقویت صادرات
غیرنفتی و ...در اجرای قانون مدنظر بوده اســت.
متأســفانه امروز نه تنها هیچ یک از این اهداف
محقق نشده بلکه با پرداخت یارانه  ۴۵هزار تومانی
ماهیانه به مردم ،بدتر از گذشته منابع حاصل از
افزایش نرخ حاملهای انرژی که میتوانست صرف

اما گفته شدن این حرفها از طرف شما،
خیلی جــای امیدواری به بهبود شــرایط
اقتصادی باقی نمیگذارد.

من به آینده
بسیارخوشبین
هستم .درآمد
بالقوهصدمیلیارد
دالری نفت و گاز،
کلکسیونمعادن
بینظیر،جمعیت
جوانتحصیلکرده
و دانشگاهی ،تنوع
آب و هوا و  ...اگر
با مدیریت علمی
و جهادی همراه
باشد ،برای
تبدیل شدن به
یکی از ده کشور
قدرتمندجهان،
امکانات بالقوه را
داراست.
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پیــش از پرداختن به دســتآوردهای دولت
یازدهم الزم اســت اشارهای به وضعیت اقتصادی
کشور در پایان دولت احمدینژاد و شرایط تحویل
کشور به دولت یازدهم داشته باشیم تا اهمیت و
ارزش دستآوردهای بهدست آمده در دوره کوتاه
فعالیت این دولت بیشتر نمایان شود.
براساس آماری که به تازگی منتشر شده ،رشد
اقتصادی کشــور در ســال  ۱۳۹۱که باید آن را
پسرفت اقتصادی نامید منفی  ۵/۸درصد بوده که
در قبل و بعد از انقالب حتی در زمان جنگ هم
چنین عملکردی در کشور سابقه نداشته است که
دولتی با درآمد بیش از یکصد میلیارد دالر در سال
چنین دســتاوردی را رقم بزند .همگان میدانند
براساس سند چشمانداز ،کشور عزیزمان باید در
سال  ۱۴۰۴در قله اقتصادی و علمی کشورهای
منطقه قرار گیرد .این مهم به شــرطی به دست
میآید که طی سالهای برنامههای چهارم و پنجم
سالیانه به طور متوسط در کشور رشد اقتصادی ۸
درصــدی و تورم و نرخ بیکاری تک رقمی همراه
با کنترل نقدینگی را شــاهد باشــیم ،وابستگی
اداره کشور به درآمدهای نفتی کاهش یابد ،تراز
تجاری بهبود ،تولیــد داخلی و بخش خصوصی
توانمند شوند ،دولت کوچک شود و سهمش در
اقتصاد تقلیل یابد و در اجرای سیاستهای اصل
 ۴۴در ســالهایی که توسط مقام معظم رهبری
تحت عنوان اقتدار ملی و اشتغالآفرینی ،اصالح
الگوی مصرف ،همت مضاعف و کار مضاعف ،جهاد
اقتصادی ،تولید ملی ،حمایت از کار و ســرمایه
ایرانی و ...نامگذاری شدهاند و در اجرای برنامههای
چهارم و پنجم ،نیمی از مسیر رسیدن به اهداف
سند چشمانداز را طی کرده باشیم .اما متأسفانه
با روی کار آمــدن دولت نهم برنامه چهارم کنار
گذاشته شــد و در پایان این برنامه در مقایسه با
شاخصهای کلیدی مورد اشاره ،نه تنها پیشرفتی
حاصل نشد بلکه به دلیل سرعت باالی کشورهای
منطقه ،فاصله ما با رقبای خود از سالهای آغازین
برنامه هم بیشتر شد .گزارشی از عملکرد دولت در
اجرای برنامه چهارم منتشر نشد و نهایتاً تدوین
و تصویب برنامه پنجم با یک سال تأخیر صورت
البته همــان اهداف قبلی در برنامهای
پذیرفت و 
که رئیس دولت آن را محصول تفکر لیبرالهای
متأثر از غرب خوانده بود تکرار شــد .با این حال
این برنامه نیــز در دولت دهم مالک قرار نگرفت
و آن کرد که خود خواست و امروز نیز در صحنه
نیست که پاسخگو باشد .رشد منفی  ۵/۸درصدی

ســال  ،۱۳۹۱رشد منفی ۳درصدی در نیمه اول
سال  ،۱۳۹۲افزایش نقدینگی از حدود  ۶۰هزار
میلیارد تومان به  ۵۰۰هزار میلیارد تومان ،تورم
۴۶درصدی ،نرخ بیــکاری  ۱۴تا ۲۵درصدی در
برخی از اســتانهای کشــور ،افزایش وابستگی
بودجه جاری کشور به نفت ،افزایش چند برابری
واردات کاالهــای مصرفی ،شــکاف تراز تجاری،
زمینگیر شدن تولید داخلی ،بدهی چند دههزار
میلیاردی به پیمانکاران ۸۰ ،هزار میلیارد تومان
مطالبات معوق بانکی ،صدور قطعنامههای متعدد و
تشدید تحریمهای ظالمانه ،تنها بخشی از اتفاقاتی
بود که به دولت جدید به ارث رسید و کار را برای
این دولت و برگرداندن حرکت به مسیر برنامه و
سند چشمانداز تا حدودی غیرممکن کرد.

تقویت تولید داخلی و ایجاد اشتغال شود ،منجر به
نابودی تولید و رشد بیکاری میشود .ورشکستگی
و بدهکاری شرکتهای تولید انرژی و پیمانکاران
مرتبط ،افزایش بیسابقه نرخ تورم ناشی از توزیع
یارانه نقــدی و افزایش نقدینگی ،افزایش واردات
کاالهای مصرفی که با ثابت نگهداشتن مصنوعی
نرخ ارز طی سالهای  ۱۳۸۴تا  ۱۳۹۰همراه شد،
از جمله نکاتی است که حاصل اجرای غلط قانون
هدفمندی یارانهها بوده و امروز دولت یازدهم را با
چالشی جدی برای تداوم وضع موجود (پرداخت
یارانه نقدی) مواجه کرده است.
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اقتصاد سیاسی

این میان نقش نهادهای ناظر چه میشود؟ آیا این
نشان نمیدهد که برای تقویت امید و در جهت
ِ
بلندمــدت اقتصاد ایران ،باید نقش
تدبیری در
نهادهای نظارتی پررنگتر شود؟

بنده به ســهم خود ،بارها از نبود مراکز آماری
مستقل برای راســتیآزمایی آمار ادعایی دولت
گذشته و ضرورت برخورد جدی نهادهای نظارتی
به ویژه مجلس شورای اسالمی که نهاد توانمندی
همچون «دیوان محاســبات» را در اختیار دارد و
عالوه بر آن با طرح سؤال از وزرا و استیضاح آنان
و حتی سؤال و استیضاح رئیس جمهور به راحتی
قدرت جلوگیری از هرگونه انحراف از اجرای قوانین
را داراست تذکر دادهام و حتی از سازمان بازرسی
کل کشور در قوه قضاییه انتظار بیشتری در برخورد
با مفاسد و انحرافات قانونی داشته و دارم .اگر چه
شناسایی فساد سه هزار میلیاردی در دولتی که
خود را پاکترین دولتخوانده است و برخورد با
امثال بابک زنجانیها و جریانهای حامی آنان کار
کوچکی نیست ،ولی اگر این نظارتها در سالهای
اولیه دولت نهم اعمال میشــد ،خودسریها در
نطفه خفه شده بود و کار به جایی نمیرسید که
فساد دولتی و اداری فراگیر شود و رتبه ایران در
میان  ۱۷۷کشور جهان به رتبه  ۱۴۴تنزل کند و
نمره سازمان شفافیت به ایران از صد (فاقد فساد)
به  ۲۵کاهش یابد( .گزارش سال  )۲۰۱۳امیدوارم
امروز که فرصت و امکان بازنگری به عملکرد دولت
و دسترسی به اطالعات و آمار واقعی فراهم گردیده
بدون هرگونه اغماض با متخلفان در هر سطح و
مقامی که بودهاند برخورد جدی صورت گیرد تا
درس عبرتی برای آیندگان باشد و از تکرار آن در
آینده جلوگیری گردد.

موفقیت در
مذاکرات
هستهای،اظهار
عالقمندیبه
گسترش و
توسعه روابط
کشورهایمهم
دنیا با ایران ،ایجاد
آرامش و بهبود
در فضای کسب
و کار میتواند
در بخشی از صحبتهایتان به قانون
زمینهساز«حماسه
هدفمندی یارانهها اشاره داشتید .اتفاق ًا یکی
اقتصادی»باشد.
از دغدغههای بخش خصوصی و نگرانی مردم
ابهام در نحوه اجــرای مرحله جدید قانون
اســت .لطف ًا ضمن توضیح بیشتر راجع به
عملکرد گذشــته ،پیشبینی خود از آینده
اجرای قانون را بیان کنید و اشاره کنید که این
پیشبینی چه «امیدی» بــرای «تولید» و
«تجارت» کشور ایجاد میکند؟

نگر
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براســاس قانون ،نرخهای حاملهای انرژی به
ویژه بنزیــن و گازوئیل باید تا پایان برنامه پنجم
به  ۹۰درصد نرخ فوب خلیج فارس میرســید.
یعنی هر ســال  ۲۰درصد به نرخهای بینالمللی
نزدیکتر شویم .از سوی دیگر در ماده  ۷قانون به
دولت «اختیار» داده شد  ۵۰درصد منابع حاصل
از افزایش نرخ حاملهای انرژی را در قالب یارانه
نقدی و غیرنقدی به مــردم پرداخت نموده و در
ماده  ۸قانــون دولت «مکلف» گردید  ۳۰درصد
درآمدها را در قالب یارانه مســتقیم برای کمک
به واحدهای تولیــدی و حمایت از تولید داخلی

قرار دارند .ارتباط حسنه با فعاالن اقتصادی ،اتاق
بازرگانی و تشکلهای صنفی و صنعتی ،تسهیل
در تأمین مواد اولیه و نقدینگی مورد نیاز تولید ،از
سرگیری دوباره فعالیت شورای گفتوگوی دولت
و بخش خصوصــی ،لغو تحریمها ،ارزیابی مثبت
سازمانهای بینالمللی از روند اصالحات در ایران
به ویژه برگرداندن اجرای قانون هدفمندی یارانهها
به مسیر صحیح ،اصالح شــبکه بانکی ،کاهش
هزینــه مبادالت فرامرزی ،تســهیالت گمرکی،
اجرای سیاســتهای اقتصاد مقاومتی «امید» به
تقویت تولید داخلی و تسهیل در «تجارت» قانونی
را افزایش میدهد.

(افزایــش بهرهوری ،کاهش مصرف ،نوســازی و
بازســازی و تجهیز خطوط تولید و )...اختصاص
دهد .نگاهی به عملکرد دولت گذشته حاکی از آن
است که نه تنها سهم تولید که «تکلیف» دولت
بود پرداخت نشد بلکه همه منابع ناشی از افزایش
قیمت حاملهای انرژی به عالوه سهم شرکتهای
تولید انرژی و هفده هزار میلیارد تومان استقراض
از سیستم بانکی و جابجایی بودجههای عمرانی و
 ...به صورت مساوی ،کام ً
ال غیرهدفمند بین همه
مردم کشور اعم از نیازمند و برخوردار توزیع شد
و هیچ یک از اهداف واالی پیشبینی شــده در
قانون به دست نیامد که هیچ ،بلکه در اثر کسری
بودجه ،افزایش نقدینگی و کاهش تولید داخلی
به رکود توأم با تورم بیســابقهای در کشور دامن
زد که حاال حاالها کشــور درگیر آن خواهد بود
و برونرفت از آن مســتلزم گذشــت و فداکاری
آن دســته از مردم شــریف ایران اسالمی است
که یارانه نقدی تأثیــر جدی (بیش از ده درصد)
در زندگــی آنان ندارد .انصراف از دریافت یارانه از
یک ســو و تالش دولت برای کوچکسازی قوه
مجریه ،توانمندسازی بخش خصوصی و اعتماد به
این بخش و به یــاری طلبیدن حمایت جدی از
ســرمایههای فراوان مادی و معنوی مردم ،بهبود
و اصالح روابط بینالمللی ،لغو تحریمها ،حمایت
جدی از تولید داخلــی ،صرفهجویی در مصرف
ملی ،مبــارزه همزمان با رکود و تورم از ســوی
دیگر راهکار خروج از شــرایط خواهد بود .اکنون
هم خوشبختانه دولتی در رأس کار قرار دارد که
با «تدبیــر» عمل میکند و تصمیمات مدبرانه و
حاکی از عقالنیت در لغو تصمیمات غلط دولت
گذشته و تصویب آییننامههای متعدد در حمایت
از بخش خصوصی ،بهکارگیری مدیران خوشنام و
با تجربه که در سالهای مهرورزی افتخار همکاری
و حضــور در بخــش خصوصــی را یافتهاند و با
مشکالت این بخش از نزدیک آشنا شدهاند و امروز
با آگاهی کامل از آثار تصمیمات غیرکارشناسانه و
بدون مشورت با بخش خصوصی ،در مسند قدرت

شــما معتقدید تحریمها «امید» را از
صنعت و تجارت گرفته بود و اکنون با عبور از
تحریمها این امید به تحولی در اقتصاد منجر
خواهد شد؟

به نظر من در درجه اول ،سوءمدیریت کالن در
سالهای اخیر و در کنار آن همافزایی تحریمهای
بینالمللی نقش برجســتهای در انــزوای تولید
داخلی ،کاهش نرخ سرمایهگذاری ،عقبماندگی
تولید از تکنولــوژی و دانش روز که الزمه رقابت
در دنیای حاضر است ،از دست رفتن مزیتهای
نسبی در صادرات غیرنفتی ،شرایط سخت حمل
و نقل بینالمللی ،بیمه ،نقل و انتقال مواد اولیه و
پرداخت و دریافت ارز ،فساد اداری ،رانتخواری،
اقتصاد دولتــی ،کمتوجهی به بخش خصوصی،
وابستگی روزافزون به درآمدهای نفتی ،تالش برای
جلب رضایت کوتاهمدت مردم (از طریق واردات
بیرویــه و توزیع پول به جای حمایت از تولید و
سرمایهگذاری) به عنوان مکمل ،موجب ناامیدی
فعاالن اقتصادی و کارآفرینان کشــور شده بود.
وگرنه تحریمها به تنهایی نمیتوانست کشور را به
اینجا برساند .بنده در عین نگرانی بسیار امیدوارم.
موفقیت در مذاکرات هستهای ،اظهار عالقمندی
به گسترش و توسعه روابط کشورهای مهم دنیا
با ایران ،ایجاد آرامش و بهبود در فضای کسب و
کار میتواند زمینهساز «حماسه اقتصادی» باشد.
حمایت جــدی از تولید داخلی در مرحله جدید
اجرای قانون هدفمندی یارانهها ،بازگشت رونق به
اقتصاد را نوید میدهد و حضور و همراهی مردم
و حمایت مقام معظم رهبری از دولت ،تشــکیل
مجلس آینده با حضور نمایندگان بصیر و مطلع،
برخورد قاطع دستگاه قضایی با فساد و مفسدین،
اجازه تحرک و کارشکنی را از جریانهای خودسر
و خــاف منافع ملی حتی با هزینهکرد منابع در
اختیار ،بــه آنان نخواهد داد و دولت انشــاءا ...با
برداشــتن موانع توسعه ،راههای طراحی شده در
سند چشمانداز را با سرعت بیشتر خواهد پیمود
و در این مســیر از مردم کمک گرفته و با جلب
و جذب سرمایههای گسترده آنان انشاءا ...موفق
خواهد شد .به شرطی که مردم نیز با شناسایی و

طرد و منزوی ساختن افراد و جریانهای تندرو،
دولت را تنها نگذارند.
فکر نمیکنید دولت باید خیلی شفافتر
مسائل را با افکار عمومی در میان بگذارد؟ دلیل
تعلل دولت در معرفی دانه درشــتها و شبکه
مافیایی پشــتیبان آنها چیست؟ اکنون اتاق
بازرگانی از دولت خواسته است که مثال کسانی را
که از تسهیالت ارزی برخوردار شدهاند معرفی
کند .اما چنین اتفاقی نمیافتــد .آیا این عدم
همراهی ،نمیتواند امید بخش خصوصی را ناامید
کند؟

اصوالً نرخ ارز یکی از موضوعات مهم و لنگری
در اقتصاد کشور اســت .دفاع از ارزش پول ملی
و تنظیم سیاستهای پولی و بانکی ،تنظیم تراز
تجاری حتی نرخ ســود تسهیالت و سپردههای
بانکی ،حمایت از تولید داخلی و صادرات غیرنفتی
در قبــال واردات ،جلوگیری از خروج ســرمایه و
حتی جذب ســرمایه خارجی همگی به نوعی به
نرخ ارز و روند آن بســتگی دارد .و اتفاقاً یکی از
حوزههای مشکوک عملکردی دولت گذشته در
همین حوزه اســت .نحوه مصــرف منابع ارزی و
تخصیص آن به اشخاص و برای کاالهای مختلف،
میزان فــروش آن در بازارهای داخلی و خارجی
با هدف تهیه ریال از جمله موضوعات مهم قابل
بررســی است .براســاس قوانین برنامه چهارم و
پنجم ،نرخ ارز باید همهساله به اندازه تفاضل تورم
داخلی و خارجی تعدیل میشد که این اتفاق در
دولت گذشته نیفتاد .اما دولت یازدهم در چارچوب
قانــون موظف به حرکت به ســمت تک نرخی
شدن ،ثبات نسبی و تعدیل سالیانه آن است که
در صورت اجرای دقیق قانون ،پیشبینیپذیری
اقتصاد مقدور و سود سرمایهگذاری در حوزههای
مختلف قابل اندازهگیری خواهد شد و در نتیجه
ریسک کاهش یافته و فضای کسب و کار بهبود
مییابد .خوشــبختانه در چند ماه اخیر استقرار
دولت ،میزان نوســانات کمتــر از تورم و افزایش
سطح عمومی قیمتها بوده است و امید فعاالن
اقتصادی بیدلیل نیست.

در دولت
احمدینژادرتبه
کسب و کار و
آزادی و شفافیت
اقتصادی به شدت
تنزل یافته و باید
هر چه زودتر به
سطحاستاندارد
برسد تا زمینه
جذب سرمایه
خارجی فراهم
شود .باید با
سرعت در میادین
نفتیمشترک
سرمایهگذاری
کنیم.

چقدر به اصالح امور و موفقیت این دولت
امیدوار و خوشبین هستید؟

رفتار ســنجیده دولــت در ماههــای اخیر،
تصمیمات عاقالنــه در حــوزه روابط بینالملل
و شــرایط داخلی در حوزههــای مختلف اعم از
سیاســی ،اقتصادی و فرهنگی ،اســتقبال گرم
دولتهای بزرگ و کشــورهای توســعه یافته از
توسعه روابط فیمابین ،اظهار عالقه شرکتهای
بزرگ خارجی برای حضور و ســرمایهگذاری در
ایران ،همگان را به موفقیت روزافزون این دولت در
حل مشکالت و توسعه اقتصادی امیدوار ساخته و
بنده که تا حدودی در جریان تصمیمات و عملکرد
دولت هســتم ،بیش از دیگران امیدوار و به آینده
خوشبینهستم.
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برای تحقق برنامههای دولت «تدبیر و
امید» و تحکیم امید در میان فعاالن اقتصادی
و بخــش خصوصــی ،به نظر شــما ابالغ

ابالغ سیاســتهای اقتصاد مقاومتی از سوی
مقام معظم رهبری ،بســیاری از آرزوهای فعاالن
دلسوز و وطندوست را که عالقمند به شکوفایی
اقتصاد ،قطع وابســتگی ،افزایش تــوان رقابت،
حمایت از تولید داخلی و ارتقاء اســتانداردهای
ســطح زندگی آحاد مردم هستند را در دل خود
داشــت ،به همین دلیل واقعاً خوشــحالکننده
بود و به صراحت ،اولویــت و اهمیت موضوعات
اقتصادی و برنامه توسعه اقتصادی دولت یازدهم
با ابالغ این سیاســتها مورد تأکید قرار گرفت.
مطابــق سیاســتهای اقتصاد مقاومتــی ،باید
پایههــای تولید داخلی را تقویــت کنیم و برای
توانمندســازی و حمایت از تولید داخلی ،باید در
پی جذب تکنولــوژی و دانش فنی روز و برای به
دست آوردن ماشــینآالت و تجهیزات مناسب،
باید به دنبال اصالح و توســعه روابط بینالملل،
تنشزدایی و لغو تحریمهای بینالمللی باشــیم
تا بتوانیم اقتصادمان را در برابر مشــکالت ،مقاوم
و صــادرات غیرنفتی را جایگزیــن نفت کنیم و
برای نیازمندیهــای مصرفی روی پای خودمان
بایســتیم و محتاج واردات گندم و برنج و روغن
و سایر نهادههای تولید نباشیم .اقتصاد مقاومتی،
به دنبال ارتقاء کیفیت تولید داخلی است .چرا با
تولید خودروی بیکیفیت ،به جای مصرف چند
لیتر در یکصد کیلومتر ،خودروهایی تولید کنیم که
مصرف دو رقمی دارند؟ پاسخگوی آلودگی هوای
شــهرهای بزرگ و مرگ و میرهای ناشی از آن،
تصادفات و کشتهها و معلوالن بیشماری که هر
 ۴سال از نظر تعداد ،با مجموع شهدا و جانبازان
جنگ هشت ساله برابر میشود ،چه کسی است؟
اینکه صدها میلیارد دالری که باید صرف توسعه
زیرساختها و اشتغال فرزندان این مرز و بوم شود،
صرف واردات کاالهای مصرفی میشــود ،خالف
سیاستهای اقتصاد مقاومتی است و دولت یازدهم

نوسانات نرخ ارز در ســالهای اخیر
بحرانی در اقتصاد کشور به راه انداخته بود و
شاید پس از روی کارآمدن دولت جدید اتفاق ًا
یکی از دالیل شــکلگیری امید در فعاالن
اقتصادی ،ثبات تقریبی نرخ ارز باشــد .این
شاخص تا چه میزان در امیدوار نگهداشتن
بخش تولید مؤثر است؟

نگر
آینده

بدون شک این دولت در مبارزه با فساد صادق
اســت ،اصالح فساد ســاختاری در دستگاههای
اجرایی ،نیازمند کوچکسازی دولت است و این
کار مستلزم آغاز اصالحات از قوه مجریه است و در
این راستا شناسایی عناصر نامطلوب و طرد آنها،
استقرار نظام شایستهگزینی و شایستهساالری،
برقراری نظام پرداخت عادالنه ،شفافســازی و
اطالعرســانی ،سادهسازی قوانین و مقررات ،ارائه
گزارشــات منظم دســتگاهها به مردم از جمله
پیشنیازهای حرکت اصالح دولت و پیشــگیری
مقدم بر درمان اســت .باید اجازه و بســتر بروز
تخلفات و سوءاســتفاده را از بین برد و البته پس
از اطمینان از برخورد قاطع و معرفی مفســدان و
ی که فساد آنان در محکمه
سوءاستفادهکنندگان 
صالحه اثبات شود و حتیالمقدور حامیان آنها،
ثابت خواهد شد در توضیح برخی موضوعات چقدر
با مردم صادق هستیم .اینکه دولت چقدر بتواند
یا مصلحت بداند را باید از مسئوالن ارشد دولتی
جویا شوید .اما به نظر من رئیسجمهور و اعضاء
کابینه ،به عهدی که با مردم بســتهاند وفادارند و
درحد مصالح عمومی اطالعرسانی و شفافسازی
کردهاند .دامن زدن و ارائه تکراری تصویر نازیبا از
مشکالت جامعه و مردم ،نباید به یأس و ناامیدی
آنان منجر شــود و فضای روانی و کسب و کار را
برهم بزند .در دولت احمدینژاد رتبه کسب و کار
و آزادی و شفافیت اقتصادی به شدت تنزل یافته
و باید هر چه زودتر به ســطح استاندارد برسد تا
زمینه جذب سرمایه خارجی فراهم شود .باید با
سرعت در میادین نفتی مشترک سرمایهگذاری
کنیم و چندین پروژه شبیه عسلویه در نقاط دیگر
نفتی کشور اجرا کنیم که همگی نیازمند امنیت
اقتصادی و حاکمیت قانون و استقرار آرامش در
جامعه است .دولت با نگاه جامع به همه این مسائل
باید با مردم صادق باشد و به آنها اعتماد کند ،تا
در موقع لزوم مردم نیز متقاب ً
ال به دولت اعتماد و
به او کمک کنند.

سیاستهای اقتصاد مقاومتی تا چه میزان
اثرگذار است؟

حتماً از اجرای سیاستهای ابالغ شده استقبال
خواهد کرد.
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امید ،تجارت و تولید

اقتصاد سیاسی

حمیدرضا صالحی
عضو هیات
نمایندگان اتاق
تهران

طرح جزئیات
برنامهاقتصادی
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روابط دولت و
مردم و بازسازی
هرچهبیشتر
«امید و اعتماد
اجتماعی» از
دست رفته،
تاثیرگذارباشد.

نگر
ه شماره بيست و ششم  /خرداد 93
آیند

40

راهبری برای اصالحات اقتصادی
با امید و ارائه زمان بیشتر به دولت میتوانیم به چشمانداز آینده ،امیدوارانه بنگریم
بیشک رویکرد دولت یازدهم در حرکت دستگاه
اقتصادی و سیاسی کشور به سمت انظباط مالی و
علمی قابل توجه است و در این حوزه اثرات خوبی
بر فضای اقتصادی و تا حدودی کسب و کار فعاالن
اقتصادی  -صنعتی داشــته است .بدون تردید اگر
همان سیاست گذشته دولت دهم در دستیازی به
منابع بانک مرکزی امروز تکرار میشد ،رشد نقدینگی
و به تبع آن ادامه رشد تورم را شاهد میبودیم .پس
میتوان حداقل ثبات و آرامش نسبی در فضای اقتصاد
کالن کشور را نتیجه عملکرد دولت یازدهم دانست.
اما اینکه انتظارات در انجام اصالحات اقتصادی مورد
نظر جامعه اقتصادی و فعاالن اقتصادی  -صنعتی از
دولــت یازدهم امیدبخش بوده و یا نه؟ باید صراحتا
گفت که انتظار بخش خصوصی از دولت یازدهم بر
اساس تیم اقتصادی دولت و توان مدبرانه کابینه بیش
از اینها بوده و در عمل سطح فعالیتهای دولت با
میزان توقعات بخش خصوصی همسان نیست.
دولت یازدهم فاقد رهبر و فرماندهی مشــخص
و از آن مهمتر برنامه برای اصالحات مد نظر اســت.
این شکل از مدیریت در دولت یازدهم از این جهت
برای بخش تولید در بخشهایی ناامیدکننده است
که بخش تولید و صنعت بر اســاس آنچه در هشت
ســال گذشته بر بخش خصوصی رفته ،حاال انتظار
سرعت عمل و جســارت بیشتری از دولت تدبیر و
امید دارند ،چرا که اگر بخواهیم سویههای مختلف
اقتصاد مقاومتی را محقق کنیم ،هیچ بخشی مانند
تولید ما نمیتواند در این مســیر همگام با دولت و
دیگر ارکان نظام باشد.
برنامه سوم یکی از بهترین برنامههای توسعهای
قبل و بعد از انقالب بوده و نتایج مثبت و موفق آن
در خصوص میزان اشــتغال ،رشد اقتصادی و نرخ
تورم بر هیچکس پوشیده نیست .اما نکات کلیدی
و تعیینکننده برنامه اصالح ساختار اقتصادی برنامه
چهارم در دولت نهم خمیر شــد و برنامه پنجم هم
که بیش از  ٣ســال از عمر آن ســپری شده نتایج
چندان مثبتی برای کشــور به دنبال نداشته است،
پس بهتــر بود دولــت یازدهم به ویژه در مســیر
اصالحات اقتصادی کشور بر اساس سند چشمانداز
در افــق  ،۱۴۰۴برنامهای جدیــد تدوین میکرد و
برای تصویب به مجلس میبرد .اهمیت ندادن به این
موضوع و نبود فردی مســئول و پاسخگو به عنوان
تئوریسین و لیدر اصالحات اقتصادی در این دولت
موجــب افزایش نگرانیها شــده و در مواردی هم
تصمیمها و سیاستهای غلط گرفته شده تا بدین
جا پیامهای خوبی نمیدهد.
میتوان به چند مورد از این دســت اشاره کرد،

مانند عدم اجرای افزایش قیمت حاملهای انرژی که
قبل از آغاز به کار دولت در مجلس تصویب شــده
بــود ،یا واقعی نکردن و تک نرخی نکردن نرخ ارز و
ادامه سیاست غلط دولت قبل که منجر به نابودی
صنایع کشور شــد و یا دادن سبد کاالی شب عید
که میتوانست به شکل بهتر و مناسبی در قالب یک
کارت اعتباری و به شکل آبرومندانهتر به مردم ارایه
شود ،دولت میتوانست به جای بهصف کردن مردم
و بار تبلیغاتی منفی برای خودش ،با ارائه یک کارت
ســاالنه به برخی از مردم و جامعه هدف مورد نظر،
امکان خرید از فروشــگاههای مشخص را ارائه کند،
اما تصاویر مخابره شده از سراسر کشور و حاشیههای
توزیع سبد کاال ،نه تنها برای دولت پاشنه آشیل شد
که حتی در خارج از کشور هم به تبلیغات منفی علیه
دولت منتهی شد .همه اینها نشان از آن دارد که در
بخش ایدهپردازی و مشورتهای اقتصادی ،دولت در
برخی موارد آنطور که انتظار بود ،عمل نکرده است.
از همــه مهمتر سیاســت اخیــر کاهش نرخ
سپردههاست که در اثر آن به جای کنترل و حرکت
در جهت کاهش تورم به سمت افزایش مجدد تورم
حرکت خواهیم کرد .چرا که فاصله نرخ سپردهها و
تورم فعلی که حاال متوســط سالیانه آن  ٣۵است،
نباید بیش از این شود تا امکان کنترل نقدینگی در
کشور میسر باشد.
مســاله دیگری که در دولت قبــل مطرح بود
و متاســفانه در این دولت باز مطرح اســت و اتفاقا
بیپاسخ مانده ،همین ماجرای زمانبندی پرداخت
یارانههاست .اگر پرداخت یارانهها هدفمند است پس
زمان انتهای آن چه دورانی خواهد بود و ما قرار است
تا چه زمانی منابع مالی کشور را به مثابه پول توجیبی
به مردم بدهیم و هیچ سیاستگذاری مشخصی برای
حمایت از تولید و صنعت نداشته باشیم؟
مســووالن دولت یازدهم باید به صراحت اعالم
کنند که نــرخ حاملهای انرژی قرار اســت با چه
فرمولی واقعی شود و انتهای حذف سوبسیدها چه
زمانی خواهد بود؟ بدین معنی اگر قرار اســت نرخ
بنزین به دلیل قاچاقپذیری آن ٣ســاله و مثال برق
در بازده بیشتر واقعی شود ،طی سازوکار رسمی این
مسائل از سوی مسووالن دولتی اعالم شود تا فعاالن
اقتصادی با اطالع از آهنگ حرکت قیمتها در آینده
بهتر بتوانند برای خود و شرکای خارجی عالقمند به
سرمایهگذاری،برنامهریزیکنند.
یارانــه نقدی ،میراث ناصواب بهجــا مانده برای
دولت یازدهم است و خیلی از صاحبنظران باالبردن
خدمات و رفاه عمومی و بهداشت رایگان برای برخی
و کمک مســتقیم صرفا برای  ٢دهک کمدرآمد را

بسیار موثرتر و غیرتورمیتر اعالم کردند .اگر چنین
ایدهای بارها از ســوی کارشناسان و اهل فن توصیه
شده ،پیشــنهاد میکنیم که دولتمردان نسبت به
چنین پیشنهادهایی دقت نظر کافی داشته باشند و
از مشورت بخش خصوصی در اجرای برخی برنامهها
بهرهمندشوند.
حال با توجــه به مطالب فــوق و طرح برخی
نگرانیها و تایید و ضرورت استمرار آرامش نسبی
فعلی در فضای کالن اقتصادی ،به نظر میرسد با
امید و ارائه زمان بیشتر به این دولت میتوانیم به
چشمانداز آینده ،امیدوارانه بنگریم ،با در نظر گرفتن
این شــرط مهم که دولت بیشترین همت خود را
صــرف عبور از گلوگاه تحریمهــا کند و درنهایت
این امکان برای کشــور فراهم شود تا با موفقیت و
سربلندی ،ظرفیتهای بیشتری را برای بازسازی
فضای کســب و کار و به دســت آوردن بازارهای
منطقه و صادرات به وجود آورد .بخش خصوصی در
همه این سالها فراز و فرودهای فراوانی را پشت سر
گذاشته و از سیاستهای ناصواب دولتهای نهم و
دهم آسیب زیادی دیده ،بنابراین الزم است تا دولت
یازدهم با گذشت از پیچ دشوار تحریمها و پس از
نهایی شدن توافق ژنو به کمک بخش تولید آمده و
به داد ورشکستگی پیدا و پنهان بخش خصوصی
برسد.
مردم ایران با هزاران امید پای صندوق رای آمدند
و حاال دولت یازدهم میتواند با ارائه یک برنامه جامع
اصالحات اقتصادی که هدفمندی تنها یکی از چند
محور آن است ،نسبت به ترسیم چشماندازی روشن
از آینده اقتصادی کشور اقدام کند .طرح جزئیات این
برنامه اقتصادی کالن به صورت ماهیانه و مستقیم
از طریق رسانه ملی و کنفرانس خبری و در جریان
قرار دادن آحاد مردم و بخش خصوصی میتواند در
توسعه سطح روابط دولت و مردم و بازسازی هرچه
بیشــتر «امید و اعتماد اجتماعی» از دست رفته،
تاثیرگذار باشد .بدون شک طبقه اجتماعی متوسط،
نقــش اساســی در حرکت اصالحــی اقتصادی-
اجتماعی دارند و تداوم بهروز کردن اطالعات مردم و
بخش خصوصی میتواند در بلندمدت موجب کسب
بیشــتر اعتماد مردم برای دولت در اجراییکردن
مطلوب برنامه خود باشد .بنابراین میتوان آن زمان
به هر شــکل از آقای روحانی و دولت تدبیر وامید
حمایت کرد.
در پایان امیدوارم در آیندهای نزدیک شاهد رشد
اقتصادی مناسب در ایران باشیم .تردیدی نیست که
خروج از رکود تورمی میتواند شاهبیت تغییرات آتی
در اقتصاد ما باشد.

تردیدهای دردسرآور دولت
لوفصل میشود و امیدهای تازهای در صنعت پدیدار خواهدشد
مساله تحریمها دیر یا زود ح 

محسن حاجیبابا
عضو هیات
نمایندگان اتاق
تهران

سیاستهای
دولت باید به
سمتیهدایت
شود که انگیزه
هزینه نگه داشتن
پول باال رود ،باید
شرایطی به وجود
آید که دیگر بازار
طال ،سکه ،ارز و
مسکنجذابیت
نداشتهباشد.
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سیاســت اقتصادی دولت در شش و نیم ماه
نخست آهســته و پیوســته پیش رفته است و
گامهای مثبتی در مسیر توسعه اقتصادی برداشته
شــده اما مطمئنا ارزیابی کارنامه دولت در زمینه
برخی تصمیمهای حیاتی ،برای آینده اقتصاد کشور
مهم و تاثیرگذار است .دولت در این مسیر عالوه بر
اینکه اشتباههایی داشته ،برخی اهداف مورد نظر
خود را نیز به درستی محقق نکرده است .در اینکه
روی کار آمدن دولــت یازدهم به ایجاد موجی از
امید در جامعه منجر شده ،هیچ تردیدی نیست،
اما نکتهای که باید از سوی هیات دولت مورد توجه
قرار گیرد این اســت که انتظار مردم از هر دولتی
به میزان عقالنیتی اســت که در آن وجود دارد و
فهرست وزرا و چیدمان کابینه حاال انتظار دیگری
در میان ما به عنوان صنعتگر از یک ســو و مردم
از سوی دیگر به وجود آورده است .انتظاری که با
دوران محمود احمدینژاد ،چیدمان هیات دولتش
و میــزان بهرهگیری آن از توان مشــورتی بخش
خصوصی بسیار متفاوت است.
دولت یازدهم به ویژه طــی چند ماه اخیر در
برخی برهههای حساس شــجاعت الزم را برای
اتخاذ تصمیم مناســب نداشــته و این مساله در
بلندمدت نه تنها به نفع مردم نیســت که به نفع
خود دولت هم نخواهد بود.
نقد اصلی به سیستم نظارتی بانک مرکزی است.
با وجود مسئولیت و اهمیت نظارت بانک مرکزی بر
سیستم بانکی کشور ،متاسفانه هنوز هم ما شاهد
چنین نظارت همهجانبهای نیستیم و این مساله
برای کشور بسیار آسیبزا اســت .از طرف دیگر
موسسههای مالی -اعتباری در چارچوب رقابتی
که میانشان شکل گرفته ،سود بانکی را به یکباره
به رقم  ۳۰درصد رســاندهاند و حتی خبرهایی به
گوش میرسد که با وجود تالش دولت جهت مهار
سودبانکی ،هنوز هم موسسههای مالی  -بانکی به
مشتریانشان میگویند که ما تابع کسی نیستیم و
به دلخواه خود عمل میکنیم.
رکن اصلی اقتصاد ما بانکها هستند .از زمان
آغاز به کار دولت یازدهم که آقای سیف به ریاست
بانک مرکزی انتخاب شدند ،کمیسیونهای تامین
ســرمایه اتاق ایــران و تهران به کرات از ایشــان
خواســتهاند تا جلوی فعالیت اقتصادی غیربانکی
را در شــبکه بانکی بگیرند .همچنین تقاضا شده
تا شرکتهای وابسته عریض و طویل از سیستم
بانکی برچیده شوند و مثال یک بانک
 ۲۴هزار شــعبه نداشته
باشد .این روزها در کنار

هــر خانه یک بانک روییده و روییدن یکباره این
تعداد بانک ،به یکی از مشــکالت ما تبدیل شده
است.
واضح است که یک سیستم بانکی با فرآیندهای
اینچنینی در مســیر تولید و ارائه تســهیالت به
صنعت نمیتواند تاثیرگذار باشد .با در نظر گرفتن
این خواستههای معقول و عدم پاسخ مناسب بدنه
دولت به بخش خصوصی ،چگونه میتوان امیدوارانه
به پیش رفت؟
البته برای تامین منابع مالی واحدهای تولیدی
پیشنهادهای دیگری هم هســت و میتوان این
منابع مالــی را از محلی به جز بانکها هم تامین
کرد .چنانکه در بخشهــای مختلف اقتصادی و
تولیدی کشور ،اشخاص حقیقی و حقوقی بسیاری
وجود دارند که میتوانند بخشی از منابع خود را در
قالب وام در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهند و
نرخ بازپرداخت این وام نیز میتواند به میزان نرخ
سود سپردههای بانکی باشد که با این روش مشکل
اغلب واحدهای تولیدی کشور حل خواهد شد.
دولــت یازدهم متاســفانه در همین چند ماه
توان اجرایی کردن یکی دو مصوبه بانکی خودش
[مانند بخشنامه ماده  ۱۱که هنوز با اینکه دو ماه
از تصویبش میگذرد ،به شعب بانکها نرسیده] را
نداشته است .در این شرایط چطور میتوان برای
دیگر ارکان جامعه برنامهریزی کرد؟
همین افزایش بی حساب و کتاب سود بانکی،
که البتــه دولت در بخشهایی از آن وارد شــده
معضل بزرگی اســت که این امیدواری وجود دارد
که دولت هرچه زودتر جلوی آن را بگیرد .در غیر
این صورت اهل فن قضاوت کنند در شرایطی که
سود بانکی باال است چه دلیلی برای سرمایهگذاری
وجود دارد؟ افراد میتواننــد پولهای خود را در
بانکها سپردهگذاری کنند و بدون هیچ زحمتی
ماهانه ســود آن را دریافت کنند .با اینکه بارها در
این باره از جانب بخش خصوصی توصیههای جدی
به دولت صورت گرفته اما متاسفانه نتیجهای دربر
نداشــته و شاید بتوان گفت فقدان مشورت میان
دولتیها با اعضای کارشــناس اتاق ایران و تهران،

بدون تردید در ایجاد مشکالت امروز نظام بانکی
تاثیرگذار بوده است.
سیاستهای دولت باید به سمتی هدایت شود
که انگیزه هزینه نگه داشــتن پــول باال رود ،باید
شــرایطی به وجود آید که دیگر بازار طال ،سکه،
ارز و مسکن جذابیت نداشته باشد .تجربه جهانی
نشــان داده که درآمد مطمئن سود بانکی بدون
مالیات ،عوارض ،تعزیرات و زحمت رقابت ،تولید و
ی را به شدت کاهش میدهد.
سرمایهگذار 
کمیســیونهای اتاق تهران تا امروز بارها و در
چند نوبت از مســووالن بانک مرکزی درخواست
کردهاند فهرست دریافتکنندگان تسهیالت ارزی
را اگر محرمانه هم هست به اتاق تهران اعالم کنند
تا ما بدانیم این تسهیالت به چه کسانی داده شده
است.
این روزها هرچند همگان منتظر لغو تحریمها
هستند و در موضوع تحریمها و گشایش اقتصادی
به دنبال مثبت بودن توافق ژنو تاکید دارند اما به
باور من ســوءمدیریت در کشور ما بسیار بیش از
تحریمها تاثیرگذار بــوده و باید به صورت جدی
به رفع آن همت گماشــت .با توجه به شــرایطی
که ترسیم شــد ،یقیناً ما در ســال  ۱۳۹۳رشد
ســرمایهگذاری نخواهیم داشت و تا سود بانکی را
به طور جدی و عملی  -نهفقط در قالب بخشنامه و
آییننامه -کاهش ندهیم ،قیمت تمامشده کاهش
نمییابد.
مسلما تحریمها هم تا حد زیادی در شکلگیری
این وضعیــت تاثیرگذار بوده اما ایــن تاثیرات و
عوارض بیشــتر در بخش هزینههای مادی قابل
بررسی است تا توقف اقتصادی .اگر واقعبینانه به
فعالیت واحدهای صنعتی بنگریم خواهیم دید که
با وجود تحریمها هر واحدی راهی برای خروج از
بحران و مشکالت برای خود یافته با این حال هنوز
مشکالت اساسی پابرجاست .بنابراین بر آنم که ۹۰
درصد مشکالت ما مربوط به سوءمدیریت داخلی
است و تا مادامی که برای حل این بخش عمده از
مشکالت فکری نشود ،امیدهای به وجود آمده به
سرانجام نخواهد رسید .مساله تحریمها دیر یا زود با
سیاستهای مثبت دولت آقای روحانی
لوفصل میشود و بارقههای
ح
تازه از امید به صنعت خواهد
وزید ،در عین حال امیدواریم
که حــل مشــکالت مدیریتی در
صنعــت نیز از ســوی کابینه
یازدهم مورد تاکید قرار
گیرد.
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پژوهش آیندهنگرانه

سرمایهگذاری
در کشاورزی ایران
چالشها ،نیازها و راهکارها

 امید گیالنپور
استادیار موسسه پژوهشهای برنامه ریزی،
اقتصاد کشاورزی و توسعهروستایی

آیندهنگر :فعاليت اقتصادي در دنياي امروز بســيار پيچيده است .هيچ فرد يا گروهي
نميتواند صرف ًابا اتكا به ارزيابيهاي فكري و اطالعاتي خود ،وارد يك فعاليت اقتصادي
سودآور شــود .به همين دليل در جوامع پيشرفته ،از طرف نهادهاي عمومي هزينههاي
قابل توجهي صرف مطالعه و پژوهش و توليد اطالعات ميشــود تا فعاالن اقتصادي به
رايگان از اين مطالعات و دادهها استفاده كنند و مؤثرترين روشها و راهها را براي فعاليت
و ســرمايهگذاري انتخاب نمايند .بر خالف تصور رايج كه ممكن است گمان شود كار و
سرمایهگذاری در حوزه كشاورزي ساده است و از قديم بر حسب درك و فهم کشاورزان
سنتي بوده و اكنون هم ميتوان همين راه را رفت ،بايد گفت كه پيچيدگي سرمايهگذاري در
كشاورزي اگر بيشتر از خدمات و صنعت نباشد ،كمتر نيست .فراموش نشود كه در رقابت با
دیگران از جمله كشورهاي اصلي توليدكننده محصوالت كشاورزي هستیم که توجه بسيار
خاصي به حمايت از توليدات كشاورزي خود دارند .در حالي كه در جوامع در حال توسعه
از جمله ایران ،اين توجه بســيار كم است و به همين دليل كار و فعاليت سودآور و قابل
رقابت در عرصه كشاورزي حساستر و پيچيدهتر ميشود .از اين رو انجام مطالعات براي
گروه سياستگذاران و نيز گروه فعاالن اقتصادي و سرمايهگذاران در اين زمينه ضروري
است و اتاق بازرگاني با برداشتن گامي مهم ،مسئوليت و هزينه چنين اقدامي را تقبل كرده
است .مطالعه حاضر که انجام آن از طرف اتاق بازرگاني سفارش داده شده ،به خوبي نشان
ميدهد كه ابعاد ماجراي ســرمايهگذاري در كشاورزي تا چه حد پيچيده و نيازمند دقت
اســت .مطابق مطالعه موجود ،بخش كشاورزي در ایراناز یک سو بيشترين ضربات را از
بيماري هلندي ناشی از افزايش قيمت نفت تحمل ميكرده است .از سوی دیگر اين بخش
فاقد سخنگوي جدي برای پیگیری مطالبات آن است،به همين دليل هم همواره در حاشيه
بخش صنعت و خدمات قرار گرفته است .اميدواريم كه از اين نظر مطالعه حاضر گام اوليهاي
براي سياستگذاري درستتر در كشاورزي و انتخاب عقالنيتر فعاالن اقتصادي در عرصه
کشاورزی باشد .در شمارههاي بعدي نتايج سایر مطالعات اتاق نیز تقديم خواهد شد.
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تقاضای روزافزون موادغذایی بهواسطه رشد جمعيت و درآمد در سطح جهان در كنار
تقاضای جدید ولی فزاینده غیرغذایی برای محصوالتکشاورزی سبب شده تا فشارمضاعفی
برای عرضه بیشتر محصوالتکشاورزی و موادغذایی وجود داشتهباشد .برایپاسخگویی به
این تقاضای روزافزون دو روش را میتوان در نظر گرفت :نخست فشار بیشتر بر منابع پایه
همچون آب و خاک و دیگری بهرهگیری از فناوریهای نوین برای افزایش بهرهوری .شیوه
نخست بهواسطه کمبود شدید منابع پایه و شناخت روزافزون از تاثیرات مخرب بهرهبرداری
بیش از اندازه از منابع پایه تقریبا غیرممکن اســت .شــیوه دوم نیز در گرو سرمایهگذاری
در بخشكشــاورزي ميباشد .تمامي شــواهد موجود حكايت از آن دارد كه جذب منابع
سرمایهای بهبخش کشاورزی در سطح جهان با مشکل مواجهاست .اماسرمایهگذاری ناکافی
در کشــاورزی کشورهای توسعه یافته یک مســاله صرفا اقتصادیاست .در حالی که در
کشورهای در حال توسعه ترکیبی از مسائل اقتصادی و نهادیاست.از این رو برای بررسی
مســئله سرمایهگذاری در بخش کشاورزی می توان موارد 17گانه ذیل را از دیدگاه نظری
مورد توجه قرار داد:
 -1هرچند که ســرمایهگذاری میتواند نرخ رشد بخش کشاورزی را افزایشدهد ولی
ســرمایهگذاری مورد نیاز اين بخش دارای سطح حداقلی است که تا زمانعدم تامین آن
مقدار حداقل نمیتوان نتایج سرمایهگذاریهای کمتر از آن را مشاهدهکرد .لذا برای افزایش
نرخ رشد بخش کشاورزی باید جهش صعودي قابل توجهی درسرمایهگذاری این بخش
ایجاد شود.
 -2تغيير جهت گيريها بهويژه بعد از برنامه چهارم عمراني (قبل از انقالب اسالمی) و
نيز عدم وجود يك راهبرد مشخص و يكسان توسعهاي در برنامههاي سه گانه اول بعداز
انقالب اسالمی در كنار تفاوت ديدگاههاي برنامهريزان و مجريان برنامهها بهواسطه ساختار
غير منظم سياسي در كشور ميتواند از جمله داليل اساسي بخشي از نوسانات زياداقتصاد
ايران طي سه دهه گذشته باشد .
 -3سرمایهگذاری و مسائل مربوط به آن در اقتصاد يك كشور و يا يك بخشاقتصادي
مثل كشاورزي در گرو مناسبات پیچیده اقتصادی ،فرهنگی و نهادی است وبرای تحلیل
این مناسبات به چارچوبی نظری نیازمندیم که به سرمایهگذاری صرفا بهعنوان یک رابطه
ریاضی و آماری نگاه نکند.
 -4اهمیت توسعهای سرمایهگذاری در بخش کشاورزی موضوعی نیست که درمطالعات
در مورد سرمایهگذاری کشاورزی در ایران مغفول مانده باشد .ولی بهصراحت میتوان گفت
که تاثير مثبت فنآوريها و وجود ساختارهاي مناسب بيمهاي،اعتباري ،حقوقي ،تجاري،
حمايتي و( ...نوآوريهاي نهادي) بر ســرمايهگذاري در بخشكشاورزي کمتر مورد توجه
قرار گرفتهاست.
 -5سرمایهگذاری در بخش کشاورزی موضوعی نهادی است که میباید الزاماتاقتصادی
و اجتماعی آن که بسیار متعدد نیز هستند ،باهم و درکنارهم مورد توجه قرارگیرند.
 -6مقدار تقاضای هر يك از نهادههای تولید تحتتاثير قيمت محصول و قيمتنسبي
نهادهها قرار دارد .اما عرضه سرمايه به بخش كشاورزي داراي چهار منشا متفاوتاست كه
عبارتند از:
• پسانداز توليدكنندگان محصوالت كشاورزي يا پسانداز ديگر اقشار جامعهكه تحت
تاثير عامل سود به بخش كشاورزي منتقل ميشود.
• بودجه عمراني دولت كه فارغ از محل مصرف آن در ایران بهشدت تحتتاثير درآمد
نفتي قرار دارد.
• اعتبارات بانكي كه در شرايط بازاري تحتتاثير نرخ بهره توزيع ميگردد.
• عرضه سرمايه گذاري خارجي.
 -7فــنآوري با تغيير بهرهوري عوامل توليد ،ميــزان توليد را تحتتاثير قرارميدهد.
عرضــه نهادههای فنآورانه در یک نظــام بازاری درگرو ســرمایهگذاری و تثبیتحقوق
مالکیت معنوی عرضهکنندگان فنآوری قرار دارد .استفاده از نهادههای فنآورانه درتولید
محصوالتکشــاورزی تنها در اقتصاد کشــاورزی بازاری كه به محصوالت با كيفيت بهتر
پاداش(قيمت) باالتري مي پردازد ،توجیهپذیر اســت .هر قدر بازار بزرگتر باشد ،تقاضاي
احتمالي براي محصوالت برتري كه در توليد آنها از نهادههاي فنآورانه استفاده شده،بيشتر
مي شود .بنابراین اندازه بازارها عامل تعیین کنندهای در پیشرفت نظام تولید انبوهو طبعا
استفاده از نهادههای فنآورانه و سرمایهگذاری در بخش کشاورزی استْ .
 -8نکته غالبا مغفول آن است که توسعه کشاورزی مبتنی بر علم و تكنولوژي(عرضه و
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دست آوردهایتجربی
 --زراعت و باغ طی حدود پنج دهه ( )1338-1386بدون هیچاستثنایی همواره بزرگترین
زیربخش کشاورزی ایران بودهاست .این زیر بخش بهرغمنوسانات بسیار شدیدی که تجربه
کرده بهواسطه نرخ رشد سریع تر از کل بخش ،سهمخود در اقتصاد کشاورزی ایران را از 53
درصد در سال  1338به حدود  63درصد در سال 1386افزایش دادهاست.
 --بخش خدمات بيشترين و بخش كشاورزي كمترين تداوم روند سرمايهگذاري را داشتهاند
بهنحوي كه ميزان تغييرات افزايشــي و كاهشي بخش كشاورزي طيدوره مورد مطالعه
نزديك به  1/5برابر مجموع دو بخش صنعت و خدمات بودهاست .
 --بعد از بروز بیماری هلندی در دهه پنجاه شمسي سرمایهگذاری دربخشهای کشاورزی
و خدمات به ترتیب بیشترین و کمترین آسیب را تجربه کردند.
 -ســرمایهگذاری در همــه بخشهــای اقتصــادی کشــور طــی ســالهای جنگتحمیلی( )1360-1367کاهشی بودهاست.
 --از سال  1374به بعد (تا سال  1386كه اطالعات رسمي وجود دارد)بخشهای صنعت
و خدمات بدون وقفه شاهد رشد سرمایهگذاری بودهاند .البته در اينزمينه تنها يك استثنا
وجود دارد و آنهم كاهش دو درصدي سرمايهگذاري صنعتي كشوردر سال  1385ميباشد.
لذا ميتوان گفت كه سرمايهگذاري در اين دو بخش روندصعودي پايدار خود را بازيافتهاست.
 --بخــش کشــاورزی بر خالف دو بخش ديگر اقتصــاد ايران از ســال  1374تا1379
سرمايهگذاري ناخالص صعودي و دايما نوساني را تجربه كرد.
 --از ســال  1379تا سال  1384بخش كشاورزي طوالنيترين دوره سرمايهگذاري دائما
فزاينده خود را بعد از پيروزي انقالب اسالمی و حتي بعد از شوك نفتي سال 1352تجربه
كرد .بهنحوي كه ميزان سرمايهگذاري انجام شده در اين بخش در سال 1384به باالترين
رقــم ( 9309ميليارد ريال به قيمت ثابت  )1376در طول تاريخ مدوناقتصادي ايران (از
سال  1338به بعد) رسيد .ليكن اين روند از سال  1385ديگر تداومنيافت.
 -با اســتناد به غیرمنطقی بودن نتایج حاصل از اتكا به گزارش بانكمركزيدر خصوصموجودی ســرمایه در بخش کشــاورزی میتوان ادعا کرد كه موجودیسرمایه در بخش
کشاورزی کمتر از مقدار واقعي آن برآورد شده است .افزون بر این باتوجه به سطح گسترده
اراضی در کشور اندازه این کم برآوردی قابل توجه است.
 -توجه به كم برآوردي موجودي سرمايه در بخش كشاورزي اساسا نگاهتازهای در توضیحیکــی از متناقضترین رفتارهای اين بخش ایجاد میکند .واقعیت ایناســت که بخش
کشــاورزی در دورهای که موجودی سرمایه آن سالیانه  7/6درصدمستهلک میشد ،رشد
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تقاضای نهادههای فنآورانه در کشاورزی) تنها بهوسیله تالشهای کشاورزان وکارفرمایان
خصوصی دركسب سود از عرضه نهادههای فنآورانه تحقق یافتنی نیست.زیرا اغلب حمایت
كافي از حقوق مالکانه نوآوریهای فنآورانه انجام نميشود و درنتيجه سرمایه کافی توسط
بخش خصوصی برای تحقیقات کشاورزی در زمینه بهبود گونههای گیاهی و جانوري انجام
نميشود.
 -9نهادههــای فنآورانــه در غياب قوانيني كه حقوق مالکیت معنوی را بهرســميت
شــمرده و در عمل از آن پاســداري نمايند ،پس از عرضه اولیه خصوصیات رقابتپذیری
و تخصیصپذیری خود را از دســت داده و قابل نسخهبرداری و تملك توسط غيرهستند.
لذا وجود چنين قوانيني شــرط الزم براي بدل شدن اين فنآوريها به کاالهایاقتصادی
تلقي ميشود.
 -10سرمایهگذاری در کشاورزی هر چند که موضوعی اقتصادی است ولی نادیدهگرفتن
مسائلي همچون امنيت سرمايهگذاري در كشاورزي ،بيمه سرمايهگذاري ،امكاندسترسي
ســريع به خدماتحقوقي ،آموزشــي و اعتباري که در تصميمگيري سرمايهگذاران موثر
هستند ،سبب میشود تا تحليگر در کالفی سردرگم باقیبماند .چرا كه ممكن است يك
فعاليت كشــاورزي از نظر اقتصادي بسيار سودآور باشدولي سرمايهگذار بهواسطه اطالع
از ريســك باالي اين فعاليت و عدم اطمينان به صندوقهاي بيمهگر از سرمايهگذاري در
آن چشمپوشــي كند .در اين شرايط تكيه صرف بهمسائل اقتصادي در توجيه دليل عدم
سرمايهگذاري ميتواند گمراهكننده باشد.
 -11بانكمركزي در برآورد موجودي ســرمايه (سرمايهگذاري انباشته شده درطول
زمان منهاي استهالك) بخش كشاورزي به وابستگي توليد اين بخش به منابعطبيعي پايه
مثل زمين و ذخاير ژنتيكي متبلور شده در گونههاي جانوري و گياهيتوجهي نكردهاست.
 -12دستیابی به یک سطح ایدهآل برای سرمایهگذاری در بخش کشاورزی درگرو تغيير
همجهت متغيرهاي موثر بر آن اســت ،لذا نمیتوان و نباید انتظار داشت که باتغییر یک
رویکرد یا يك متغیر سیاستی با سیلی از متقاضیان برای سرمایهگذاری دربخش کشاورزی
مواجه باشیم.
 -13تقاضا براي سرمايهگذاري يك تقاضاي ثانويه (مشتق شده) است .به اينمعني كه
بهرهبرداران درپي تصميمگيري براي نوع توليد و مقدار آن ،سرمايه را بهعنوانيكي از عوامل
توليد مورد تقاضا قرارميدهند .بدون آنکه تصویر دقیقی از مقدار مطلوبموجودی سرمایه
در ذهن داشتهباشند .لذا براي انجام سرمايهگذاري در بخش كشاورزيميبايد ابتدا انگيزه
توليد محصوالت كشاورزي را زياد كرد و آنگاه با كاهش نسبي قيمتعامل سرمايه و توجه
به مسائلي همچون امنيت سرمايهگذاري در فعاليت ،بيمهسرمايهگذاري ،امكان دسترسي
سريع به خدمات حقوقي ،آموزشي ،اعتباري و(....الزاماتنهادی) تقاضاي سرمايهگذاري در
بخش را تقويت كرد.
 -14سيســتم بانكي با کاهش نرخ بهره اعتبارات کشاورزی در يك سيستماعتباري
فعاليتمحور و با در نظر گرفتن دو فرض غير واقعي يعني عرضه نامحدودتسهيالت و عدم
امكان انتقال تسهيالت به ديگر بخشهاي اقتصادي مثل خدمات،موجبات افزایش تقاضا
برای اعتبارات ارزان قیمت را فراهم كرده و ســبب میشود تاافرادی که متقاضی دریافت
تسهیالت با قیمت تعادلی نیستند به صف متقاضیاناعتبارات ارزان بپیوندند .در شرایطی
که عرضه تسهیالت اعتباری با محدودیت مواجهاست ،فعاليت محور كردن شيوه تخصيص
تســهيالت نيز مزيد بر علت شده و ضمنطويلتر كردن صف متقاضيان به واسطه تعدد
مراجعات براي فعاليتهای مختلفیک پروژه ،به صورت همزمان موجب بروز سه پديده
مي شود :نخست آنكه بخشي ازتســهيالت بانكي در اختيار رانتخواراني قرار ميگيرد
كه به واسطه روابط غيررسميخود موفق به دريافت اين تسهيالت شده و آن را از بخش
كشاورزي خارج ميكنند.دوم آنكه بخش ديگري از دريافتكنندگان تسهيالت از آن براي
تكميل فعاليتي ازمجموعه فعاليتهاي يك پروژه كشاورزي استفاده كرده و بهواسطه عدم
تكميل ديگرفعاليتهاي پروژه و عدم امكان دريافت تسهيالت جديد ،ضمن بهرهمندي از
تسهيالت و سرمايهگذاري عمال اثري در افزايش توليد نخواهندداشت ،كه اين امر ازكارايي
سرمايهگذاري در بخش ميكاهد .آخر آنكه بخشي از توليدكنندگان كه قصدسرمايهگذاري
در پروژههاي كشاورزي را دارند در عمل از دسترسي به تسهيالت وسرمايهگذاري در اين
بخش محروم خواهند ماند.
 -15بهواسطه كوچك بودن بخش بزرگي از واحدهاي كشاورزي كشور اساسانميتوان
بر پساندازهاي اين بخش براي تامين سرمايه آن تكيه نمود .اما حتي اگراين پس اندازها

از كفايت الزم نيز برخوردار ميبود ،نبايد انتظار داشت كه در شرايطفعلي اقتصادی بخش
کشاورزی ،سرمايهگذاري خصوصي قابل توجهاي بر مبناي پسانداز در بخش كشاورزي
انجام شود.
ي اعتباري بهواسطه عدم امكان رهاسازی بخش قابل توجهي ازداراييهاي
 -16نهادها 
كشاورزان ،قابليت مبادلهاي پايينتر داراييهاي قابل رهاسازی از بخشكشاورزي ،ريسك
فعاليتهاي كشاورزي و عدم پوشش بيمهاي مناسب در اين بخش وكمتر بودن نرخ بهره در
بخشكشاورزي عمال تمايلي به اعطاي تسهيالت به بخشكشاورزي را ندارند.
 -17كم توجهي سيستم بانكي و نهادهايمالي به شرايط پرداخت تسهيالت ،نوعو زمان
آن به بخشكشاورزي تقاضا برای سرمایهگذاری در اين بخش را دچار مشکلکردهاست.
بخش كشاورزي به واسطه شرايط متفاوت توليد ،نيازمند شيوههايمتنوعي از تامين مالي
است .ولي محدوديت شديد انواع تسهيالت پرداختي عمال بخشياز متقاضيان سرمايهگذاري
را از گردونه تقاضا خارج ميسازد .ترتيبات تامين ماليساختار يافتهكه به طور اختصاصي
براي بخش كشاورزي طراحي شده ،امروزه جزالينفك الزامات سرمايهگذاري در اين بخش
تلقي میشود .تامين مالي ساخت يافته دربخشكشاورزي و تجارت محصوالتكشاورزي
يعني ورود منابع مالي به درون بنگاههاي اقتصادي كشاورزي با هدف تامين مالي آنها جهت
خريد نهادههاي توليد ،انجامعمليات توليد و عمليات بعد از توليد با استفاده از انواع معيني
از وثیقههایی است كه به طورمعمول از سوي بانكها و سرمايهگذاران قابل پذيرش نبوده و
به جاي اتكاء برقابليتهاي فرد قرض گيرنده در ارائه وثيقه (مثل اعتبار مالي قرضگيرنده)
بيشتر متكيبر ساختار و نوع مبادالت پولي در بازارهاي كشاورزي ميباشد .براي مثال در
اينسيستم ميتوان بر اساس حسنشهرت كشاورز و سوابق قبلي توليد وي ،محصول آتي
اورا به عنوان وثيقه پذيرفت و اقدام به تامين مالي کرد.
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ايران در قالب توصيههاي ذیل ارائه شدهاست.
 .1توصیههای خاص :موجودی سرمایه بخش کشاورزی به سرعت و شدت باید زیاد
شود .چرا که برایبروز کامل اثر هر واحد سرمایهگذاری یک دوره دوازده ساله الزم است.
این در حالی اســت که تنهاسيزده سال تا انتهای دوره سند چشمانداز وقت باقی است.
در عین حال بخش کشــاورزی برايرســيدن به اهداف سند چشمانداز حداقل نيازمند
رشد سرمايهگذاري ساليانه 23/7درصدي است كه تقريبا  5/7برابر نرخ رشد بلند مدت
سرمايهگذاري در بخش است .با افزایش سطح درآمد کشاورزان تقاضا برای سرمایهگذاری
در این بخش تقویتميگردد .برای انجام این امر باید نکات ذیل مورد توجه باشد:
• رابطه مبادله به نفع بخش كشاورزي تغییر پیدا کند.
• از روند فزاینده قيمتهاي بين المللي غذا برای بسط تولید و افزایش درآمدکشاورزان
ایرانی استفاده شود.
• با سنددار کردن داراییهای مختلف کشاورزان از جمله نهادههای سرمایهای فاقد سند،
موجودی محصول و درآمدهای آتی امکان اســتفاده بیشترکشاورزان از اعتبارات بانکی
فراهم شود به نحوی که تقاضاهای بالقوه سرمایهگذاری بالفعل گردند.
•اصالح ســاختارهاي حقوقي ،تحقيقاتي ،مالي ،بيمهاي ،بازار ،آموزش ،مالكيتو  ..در
کنار تغییر در سودآور كردن توليد در بخش برای انجام سرمایهگذاری کافی درکشاورزی
ضروری است.
 •الزم اســت دولت با افزایش ســرمایهگذاری خود در زير ساختهاي بخشکشاورزی
بوکار در اين بخش پرداخته و به رشــدســرمایهگذاری
همزمان به اصالح فضای کســ 
خصوصی از این طریق کمک کند.
 •انجام مطالعات تکمیلی برای تعیین دقیق اجزا موجودی سرمایه در بخشکشاورزی
الزامیاست.
 .2توصیههای عام :از ســوی دیگر میتوان برای بســط ســرمایهگذاری در بخش
کشاورزیتوصیههای عام زیر را ارائه کرد:
آزادسازي كالن اقتصادی :با توجه به تعدد عوامل موثر بر سرمایهگذاری که بسیاری
ازآنها تحت تاثیر عوامل بازاری هستند ،آزادسازی کالن اقتصادی بهنحوی که مزیتهای
نسبی بخشی و درون بخشی آشكارتر گردد ،پیش نیاز و شرط نخستین برايجذب سرمایه
به بخش کشاورزی تلقی میشود .اصالح نرخ ارز ،نرخ بهره ،مهار تورمو  ...از اجزا مهم چنین
آزادسازيای تلقی شده و زمینه را برای انتقال افزایش قیمتجهانی غذا به داخل فراهم
کرده و انگیزههای بازاری برای ســرمایهگذاری در بخش راتقویت میکند .در تركيه نيز
اصالحات كالن اقتصادي از ابتداي دهه  90قرن گذشتهميالدي زمينهساز اصلي تقويت
ســرمايهگذاري در بخش كشاورزي اين كشور بودهاست .از جمله این اصالحات میتوان
به انضباط شدید مالی ،خصوصی سازی ،بهبودفضای کسب و کار ،اصالحات مالی ،تغییر
راهبرد جایگزینی واردات به توسعهصادرات ،تضعیف سنت دولت ساالری و تقویت بخش
خصوصی اشاره کرد.

نگر
آینده
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 4/7درصدی را تجربه کردهاســت .بدون توجه به توضيحاتمذكور میتوان گمانکرد که
بخش كشاورزي داراي استعداد رشدي مستقل ازسرمايهگذاري است و با سرمايهگذاري
و تامين نهادههاي تكنولوژيك تنها ميتوانسطح رشد را ارتقا داد .اما توضیح جدید نشان
میدهد که سرمایهگذاری مورد نیازبخش كشاورزي دارای سطح حداقلی است که تا زمان
عدم تامین آن مقدار حداقلنمیتوان نتایج سرمایهگذاریهای کمتر را مشاهده کرد .لذا
برای افزایش نرخ رشدبخش کشاورزی باید جهش صعودي قابل توجهی در سرمایهگذاری
این بخشایجاد شــود .بهعبارت دیگر سطح موجودی سرمایه در بخش کشاورزی به آن
اندازهزیاد اســت که سرمایهگذاری اندک انجام شده توان ایجاد تغییر جدی در موجودی
سرمایه را ندارد .الزم است به اين نكته توجه شود كه سرمايهگذاري مستقيما بر توليداثر
نميگذارد بلكه موجب افزايش موجودي سرمايه ميشود و اين موجودي سرمايهاست كه
سبب افزايش توليد ميگردد .حال اگر میزان سرمایهگذاری یا استهالک درمقایسه با کل
موجودی سرمایه ناچیز باشد نمیتوان تاثیر آن را مشاهدهکرد .اینتحلیل در مغایرت کامل
با تمام تحلیلهای انجام شده در خصوص سرمایهبری بخشکشاورزی در کشور قرار دارد.
يعني ديگر نميتوان مدعي شد كه سرمايهگذاري تاثيرعملي بر توليد در بخش كشاورزي
نداشته لذا بخش كشاورزي نيازي به سرمايهگذاريندارد .بلكه بايد گفت از آنجا كه حجم
سرمايهگذاري كمتر از ميزان مورد نياز بودهتاثير آن در افزايش توليد ملموس نبوده بنابراين
بايد سرمايهگذاري در بخشكشاورزي را به شدت افزايش داد.
 --بر اساس محاسبات اين گزارش در حالي كه در دوره زماني 1350-1386متوسط سهم
دولت از كل سرمايهگذاري انجام شده در كشور  35/5درصد بوده ،سهمبخش کشاورزی از
سرمایهگذاریهای دولتی تنها به  32درصد رسيدهاست .اين امرنشان مي دهد كه دولت به
سرمايهگذاري در بخشهاي صنعت و خدمات بيشتر ازبخش كشاورزي توجه كردهاست.
 --ثبات ســرمایهگذاری دولت در بخش کشــاورزی بسیار کمتر از دیگر بخشها است.
محاســبات اين گزارش نشان ميدهد شاخص ناپايداري سهم دولت ازسرمايهگذاري در
بخش كشــاورزي در دوره  1350-1386بيش از  2/6برابر اين شــاخصدر كل اقتصاد
ايران ميباشد.
 --از سال  1384با كاهش دستوری نرخ بهره در سيستم بانكي عمال نرخ بهرهاسمي در
سيســتم بانكي بهحدي كاهش پيدا كرد كه صفهاي طويلي از متقاضيان وامهاي ارزان
قيمت شكل گرفت .در اين شرايط هرچند نرخ بهره بخش كشاورزي تقريبا باديگر بخشها
يكسان شد و ظاهرا بهانه سيستم بانكي براي عدم پرداخت تسهيالت بهبخش کشاورزی
به واسطه تاخير در دريافت يارانهها از دولت برطرف گرديد ،ولي عمال سهمبخش كشاورزي
از تسهيالت بانكي كاهش بيشتري پيدا كرد .چرا كه از يك سو صفمتقاضيان در ديگر
بخشها طويلتر شد و از ديگر سو مسائل نهادي مرتبط با اعتباراتبخش كشاورزي مثل
مشكل تامين وثيقه ،ريسك و  ...حل نشده باقيماند.
 --ســهم هزينه تحقيقات از ارزش افزوده بخش كشاورزي كشور نيز همچونبسياري
ديگر از متغيرهاي اين بخش از بيثباتي شديد رنج ميبرد .بروز بيماري هلنديدر ابتداي
دههپنجاه ســهم تحقيقات از ارزش افزوده بخش را از حدود  0/5درصد بهكمتر از 0/25
درصد كاهش داده و متاســفانه بعد از ســال  1357تا سال
کشاورزی و سند چشمانداز
 1360به نزديك صفر رسيد.افزايش هزينه تحقيقات در دوره
جنگ باعث شد تا به رغم افزايش مناسب ارزش افزودهبخش
نتايج نشــان ميدهد  كه در صورت
سهم تحقيقات از ارزش افزوده به حدود  0/45درصد برسد.
ادامــه روند بلندمدت گذشــته در
اين روند صعودي جزدر يك مقطع دو ســاله اول برنامه دوم
افق چشــمانداز تنها نرخ رشد 2/7
توســعه تقريبا ادامه پيدا كرد .بهطوری كه حتي ايننسبت
درصــدي براي بخش كشــاورزي
در سال  1372به باالي  0/7نيز رسيد .اما روند نزولي تقريبا
ممكــن خواهدبــود .در واقع اين
بالانقطاع اين شاخصاز ســال  1379آغاز شده و تقريبا به
بخش براي رســيدن به اهداف سند
سمت صفر ميل كردهاست .مقايسه اين شاخص درايران با
چشمانداز كشور حداقل نيازمند رشد
کشورهاي در حال توسعه ( به طور متوسط  0/75درصد) و
سرمايهگذاري ساليانه  23/7درصدي
شكاف
كشورهاي توسعهيافته (بين  2تا  4درصد) بيانگر عمق
است .بايد توجه داشت كه در صورت
.

تكنولوژيك ايجاد شده در بخش كشاورزيايران است
عدم تحقق اين سرمايهگذاري نه تنها
مهمترین راهکارهای
جذب سرمایه به بخش کشاورزی کدامند؟
مهمترين راهكارهاي جذب سرمايه در بخش كشاورزي

امنيت غذايي در كشور با چالش جدي
مواجه خواهد شد بلكه اساسا اقتصاد
ملي در تحقق اهداف چشــمانداز
شكست خواهد خورد.

امکان پذیر کردن انتقــال قیمتهای جهانی به
داخل :روند فزاينده قيمت محصوالت كشاورزي در بازارهاي
جهاني تحتتاثير تقويتتقاضــاي غذايي و غير غذايي كه
موجب افزايش قدرت رقابت نسبي اين محصوالت درمقايسه
با محصوالت صنعتي شده در چنين شرايطي الزم است دولت
با دست كشيدناز سیاست تثبیت قیمتی که آشکارا برای
کنترل قیمت مصرف کننده و به هزینهتولیدکنندگان غذا
و کشاورزی اعمال میكند ،زمينه انتقال قیمتهای جهانی
بــه داخلرا فراهم كــرده و اجازه دهد تا ايــن عامل تاثير
خود را بر افزايش توليد محصوالتكشــاورزي و طبعا بسط
سرمايهگذاري در بخش كشاورزي بروز دهد .افزايش جاري
قيمتهاي جهاني غذا را بايد فرصتي تاريخي براي توســعه
ســرمايه تلقي كرد و ازآن نهایت استفاده را ببرد .اين پديده
يكي از اميدهاي فائو براي بسط سرمايهگذاريدر كشاورزي
جهاني مي باشد.

اصالح سياســتهاي حمايتي دولت از بخش كشاورزي در جهت تثبيت و
افزايش درآمد كشاورزان :ماهیت چندکارکردیبخش کشاورزی حمایت از آن را به
موضوعی بدیهی بدلکردهاست .اما به بدیهی بودن این موضوع ،هنوز اندازه و ابزارهای انجام
چنین حمایتیمورد مناقشه است .از آنجا که اندازه و ابزار حمایت تابعی از ماهیت اختالل،
اهداف سیاستگذار و خصوصیات سیاستپذیران میباشد ،نمیتوان نسخهواحدی برای
ميزان و نوع سیاست حمایتی بخش در این مختصر پیچید .لذا تنها بهبیان خصوصیات
عمده سیاست حمایتی که میتواند به توسعه سرمایهگذاری دربخش كشاورزي کمک
کند ،میپردازیم .سياست حمايتي مناسب بايد:
 انحراف کمتری در بازار ایجاد کند. منطبق با آمایش ســرزمین باشد .به این معنی که دولت تنها بر اساس مزیتهایمنطقهای اقدام به حمایت از تولیدکنندگان نماید.
 جهت گیری آن تثبیت و افزایش درآمد تولیدکنندگان باشد. مشوق استفاده از فنآوریهای با کارایی باالتر باشد .به عنوان مثال در تركيه نيز بهرغم تغييرات متعددي كه بنا به شرايط اقتصادي وكشاورزي اين كشور در نوع محصوالت
مورد حمايت ،ميزان حمايت و حتي ابزارهايحمايتي به ويژه بعد از دهه 1990ميالدي
ايجاد شده همواره افزايش كارايي و رقابتپذيري كشاورزي به عنوان كليد اصلي توسعه
روستايي تلقي شده و ضمن توجه بهخصوصيات چندكاركردي بخش ،تالش شده تا حد
ممكن كمتر قيمت نسبيمحصوالت مختل گردد.
تقویت نهاد بازار محصوالت کشاورزي :مهمترین مشخصه نظام بازاری ،تخصیص
بهینه منابع بهواســطه انتقال صحیحاطالعات قیمتی اســت .در صورتی که بازار شکل
گرفتهباشد ،ولی مبادله اطالعات به آسانیو با هزینه اندک در آن ممکن نباشد ،خصوصیت
اصلی نظام بازار مختل خواهدشد.همانطور که در اين گزارش نشان دادهشد ،هزینه مبادله
اطالعات قیمتی بهویژه دربازارهای کشــاورزی کشور باالست .این موضوع را میتوان در
تفاوت شدید قیمتهایسرمزرعه و مصرفکننده مشاهده کرد .بهرهگیری از امکانات نوین
اطالعاتی برایمطلع شدن سهلتر و سريعتر كشاورزان از قيمتها و تغييرات آنها میتواند
بهافزایش قیمت سرمزرعه ،ازدیاد درآمد تولیدکنندگان ،تصمیم برای تولید بیشتر و بسط
سرمایهگذاری کمک نماید.

كمك به جلب سرمايهگذاري خارجي :سرمایهگذاری خارجی به سه شکل میتواند
به بسط سرمایهگذاری درکشاورزی کمک نماید .در شکل اول سرمایه خارجی خود یکی
از منابع عرضه سرمایهای تلقی شده و در شکل دوم سرمایهگذاری خارجی موجبات انتقال
فنآوریهای نوو دانش روز كشاورزي را فراهم آورده و در شکل سوم سرمایهگذاری خارجی
میتوانــد تولیدکنندگان داخلی را به زنجیره بینالمللی غذا متصل کرده و به این ترتیب
موجبات تشــویق تولید و ســرمایهگذاری داخلی را نیز فراهم آورد .ترکیه با فراهمسازي
فرصتهايي براي سرمايهگذاري مستقيم خارجي دربخش كشاورزي و صنايع غذايي خود
اميدوار است با جذب سرمايهگذاران خارجيبتواند به زنجیره تامین یکپارچه مواد غذایی
راه پيدا كند.
تخصيص تسهيالت بيشــتر به بخش كشــاورزي(توجه ويژه به سرمايه
گذاريهاي با فنآوريهاي نو) :تقویت امکان سرمایهگذاری بخش خصوصی از طریق
تقویت حجم تسهیالتاعطایی به بخش کشاورزی با اصالح قیمت نسبی نهاده سرمایه ،
پروژه محور کردناعطای اعتبارات ،اعطاي يارانه تسهيالت كشاورزي بعد از آغاز به كار پروژه
و کمک بهسرمایه بانک کشاورزی از طريق اعطاي وام بلندمدت از صندوق ذخیره ارزی،
سنددارکردن داراییهای کشاورزی و ايجاد قابليت مبادله بيشتر براي داراييهايكشاورزان
از طريق ايجاد و تقويت بازارهاي ثانويه به این مهم کمک خواهندکرد.
نهادهاي تسهيالتي مدرن در بخش كشاورزي :يكسان پنداري نوع ،زمان و شرايط
پرداخت تســهيالت در بخش كشاورزي باديگر بخشها از جمله مسايلي است كه تقاضا
براي سرمايهگذاري دربخش كشاورزيرا دچار مشكل ميسازد .بخش كشاورزي بهواسطه
شرايط متفاوت توليدنيازمند شيوههاي متنوعي از تامين مالي است .ولي محدوديت شديد
انواع تسهيالتپرداختي عمال بخشي از متقاضيان سرمايهگذاري را از گردونه تقاضا خارج
ميسازد.متنوعسازی روشهای تامین مالی بخش کشاورزی و استفاده از ترتيبات تامين
مالي ســاخت يافته كه به طور اختصاصي براي بخشكشاورزي طراحي شده ،امروزهجز
الينفك الزامات سرمايهگذاري در كشاورزي تلقي ميشود.
بسط اندازه بازار و تقويت اين نهاد :با بهرهگیری از ظرفیتهای سیستمهای ارتباطی
برای کاهش هزینه مبادلهاطالعات بازار و رقابتیتر کردن بازار برای انتقال بخش بزرگتری از
حاشیه بازار بهتولیدکنندگان بخش میتوان انگیزههای سرمایهگذاری خصوصی در بخش را
تقویتنمود .ارائه آموزشهای تجاری به تولیدکنندگان کشاورزی از طریق اتاقهایبازرگانی
میتواند برای تقویت این موضوع مورد توجه قرار گيرد.
كاهش ريســك توليد كشاورزي :ريسك نسبي بيشــتر ،جزيي از ماهيت توليد
كشــاورزي تلقي ميشود .وجود نهاد بيمهگري كه بتواند بخش مناسبي از اينريسك را
جذب نمايد ،براي بسط سرمايهگذاري الزامي است.

نگر
آینده

تقويت آموزش و نقش دانش در توليد كشاورزي :رقابت پذيري كه الزمه سودآوري
اســت خود تابعي از توان استفاده از دانش درتوليد محصوالت كشاورزي است .بيسوادي
و كمســوادي كشاورزان يكي از عواملياست كه بهرهوري توليد و درآمد حاصل از بخش
را كاهش ميدهد .لذا ارائه آموزشهاي مستمر حرفهاي به آنان و ارتقا سطح كيفي نيروي
انساني تربيت شــده براي بخشكشاورزي كه به دانش عملي و نظري الزم براي توليد و
بومي سازي دانش مجهز بوده واز قدرت توان انتقال مناسب آن به توليدكنندگان برخوردار
باشد ،الزامي است .
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حمايت از توسعه صنايعغذايي در چارچوب آمايش سرزمين :یکی از مهمترین
ریسکهایی که تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی با آنمواجه هستند ،ریسک مربوط
به بازار است .ماهیت فساد پذیر محصوالت ،عرضهمقطعی تولید ،شرایط شبه رقابتی بازار
و مداخالت قیمتي دولت مجموعا شرایطی باریسک باال را در بازار محصوالت كشاورزي
بهوجود میآورند .این ریسک طبعاتولیدکننده را در تولید و بهویژه سرمایهگذاری نیازمند
اســتفاده از فنآوریهای نو و سرمایهاولیه باال وادار به احتیاط میکند .یکی از مهمترین
روشهایممکن برای حل این مشــکل تقویت زنجیره عرضــه و امکان ایجاد رابطهای
مستقیم بینمصرفکنندگان عمده کشاورزی(صنایع غذایی) و کشاورزان است .این ارتباط
میتواند ترتیبات کشت قراردادی را فراهم کرده و بهاین ترتیب از یک سو ریسک بازاری
کشاورزان را مرتفع نماید و از دیگر سو صنایع را از عرضه مستمر محصول با کیفیتمناسب
مطمئننماید .برای انجام این مهم کمک به افزایش حاشیه سود صنعت غذا از طریق حذف
مالیات بر ارزش افزوده این صنعت مشروط به توليد محصوالت با استاندارد كيفيباالتر
میتواند اثرگذار باشد .اصالحات حقوقی الزم برای تسهیل قراردادهای کشتنیز برای انجام
این مهم الزامیاســت.ترکیه نيز در راهبرد صنعتي خود براي دوره  2011-2014ادغام
عمودي صنعتغذاي اين كشــور با بخش كشاورزي از طريق جابجايي واحدهاي توليد
صنايع غذاييبه سمت قطبهاي توليدكشاورزي و كشت قراردادي براي توليد محصوالت
ســالم رايكي از مهمترين راهكارها براي توسعه كشاورزي و صنعت غذاي خود انتخاب
كردهاست.

تقويت سرمايهگذاري دولتي در بخش كشاورزي (تحقيقات و زير ساختها):
ت داخلی و خارجی سرمایهگذاریدولتی مکمل
ی مطالعا 
از آنجا که براساس نتایج تمام 
سرمایهگذاری خصوصی در بخشکشاورزی است ،در شرایطی که درآمددولت بهواسطه
افزایش قیمت جهانی نفت و آزادسازی قیمت حاملهای انرژی درداخل افزایش پیدا کرده

باشد ،الزم است میزان سرمایهگذاری دولت در بخش کشاورزیافزایش پیدا کند .تحقیقات
و زیرساختهای کشاورزی مهمترین محلهای چنینسرمایهگذاری باید باشد .در تركيه
دولت در ارائه خدمات عمومیخود به بخشكشاورزي اقدام به سرمایهگذاری در اموري
مثل آبیاری ،حفاظت خاك و آب ،راهســازي روستايي و احياي مراتع ميكند.عالوه بر
این دولتتركيه خدماتي همچون تحقيقات،آموزش و ترويج كشاورزي ،بازرسي و كنترل
آفات وبيماريهاي گياهي و دامي را نيز به صورت يارانهاي و گاه حتي مجاني در اختيار
توليدكنندگان كشاورزي قرار ميدهد.
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روندهای اقتصاد جهان

دهکده جهانی

بحران و رشد

گزارش چشمانداز جهانی
 2014صندوق بینالمللی پول
چه پیشبینیهایی از روندهای
آینده بحرانهای مالی و
چشمانداز رشد جهانی اقتصاد
به دست میدهد؟

؟
؟
ڪ؟
؟
؟
؟
؟

نگر
آینده
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تصوی ِر تحوالتــی که در
زمان تهیه گزارش چشمانداز
جهانی صنــدوق بینالمللی
پــول ،در اکتبــر  2013آرام
آرام رخ مینمود حاال آشکارتر
اولیویه بلنشارد پدیدار شدهاست :احیاء اقتصاد
مشاوراقتصادی جهــان کــه در آن زمان در
صندوقبینالمللی اقتصادهــای توســعهیافته
پول داشــت پا میگرفــت حاال
گسترش بیشتری مییابد و
ِ
دامنههایش تا کشورهای درحالتوسعه هم میرسد.
جمو ِد پولی در جهان آرام میگیرد ،و ســرمایهگذاران
نگران ثبات بدهیهای خارجی و
دیگر همچون سابق
ِ
شرکتی نیستند .بانکها سرانجام در مسی ِر تقویت و
رشد قرار گرفتهاند .اگرچه هنوز فاصله بسیاری تا احیاء
کامل اقتصاد جهان باقی مانده ،عادیسازیِ سیاست
پولی – چــه بهطریق متعارف و چه نامتعارف – حاال
در برنامه جهان قرار گرفتهاست .این تصویر نوید تغییر
فضا برای بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحالتوسعه
را میدهد .رشد قدرتمندتر در اقتصادهای توسعهیافته
نشان از افزایش تقاضا برای صادراتِ آنها دارد .بااینحال
عادیسازیِ سیاســت پولی خبر از شرایط سختتر
مالی و فضایِ بســتهت ِر مالی میدهد .سرمایهگذاران
صبروتحمل کمتری خواهند داشت ،و
بخشــندگی و
ِ
ضعف اقتصاد کالن هزینه بیشتری به بار خواهد آورد.
از ریســکهای بحران کاسته شدهاست ،اما ریسکها
هنوز کامل از میان نرفتهاند .در امریکا ،بهنظر میرسد
که احیاء اقتصاد جایگاه و پایههایِ مستحکمی دارد.
خصوصی
در ژاپن ،آبهنومیکس هنوز باید به تقاضایِ
ِ
داخلی قدرتمندتر و بیشتر ترجمه شود تا بتواند احیاء
ِ
تعدیل اقتصاد
اقتصادی را به ثبات برســاند .تنظیم و
ِ
تورم
جنوب اروپا را نمیتوان مسلّم دانست ،بهویژه اگر ّ
پولی یورو همینقدر پایین باقی بماند .همانطور که
در گزارش ثبات مالی جهانی صندوق بینالمللی پول
(آوریل  )2014بحث شدهبود ،اصالحات مالی ناکامل
و ناتمام اســت ،و نظام مالی همچنان با ریسکهای
بزرگی روبهرو اســت .ریسکهای ژئوپولتیک افزایش
عواقب جهانی در اقتصاد کالن به
یافتهاند ،اگرچه هنوز
ِ
پیش رو که مینگریم ،تمرکزمان باید
بار نیاوردهاند .به ِ
بیش از پیش به طرفِ عرضه معطوف باشد:
رشد بالقوه در بسیاری از اقتصادهای توسعهیافته
جهان بسیار اندک است .این ب ه خودیِ خود بد است،
ِ
وضعیت ناگوا ِر رشد افزون بر هر چیز تعدیل و
اما این
تنظی ِم مالی را هم دشوار میسازد .در این معنا ،تدابی ِر
ِ
اهمیت بیشتری
الزم برای افزایش رشد بالقوه مدام
شــکل نهادهــای بازار کار
مییابند – از بازنگری در
ِ
گرفته ،تا افزایش رقابت ،کارآیی و بهرهوری در تعدادی
از بخشهای غیرتجاری ،تا بازنگری در اندازه دولت ،تا
ارزیابی نقش سرمایهگذاری عمومی .اگرچه
بررسی و
ِ
ِ
مدارک موجود هنوز آشکار نیستند ،رشد
شــواهد و
بالقوه در بسیاری از اقتصادهای بازارهایِ نوظهور هم
بهنظر اُفت کردهاســت .در برخی کشــورها ،همچون

جانبی
محصــول
چین ،این ممکن اســت تا حدی
ِ
ِ
مطلوبی از رشــ ِد متوازنتر باشد .در کشورهایِ دیگر،
قطعاً چشماندازی از برخی اصالحات ساختاری وجود
دارد که به بهبو ِد نتیجه کمک خواهد کرد.
سرآخر ،همزمان که اثراتِ بحران مالی آرام آرام رنگ
میبازند ،روند دیگری ممکن اســت صحنه را برباید،
بهخصوص نابرابــریِ فزاینده درآمد .گرچه نابرابری را
همیشه مسأله اصلی و مرکزی در نظر گرفتهاند ،تا این
چ نشانی از اثراتِ چشمگی ِر آن بر توسعه اقتصاد
اواخر هی 
کالن وجود نداشتهاست .روزبهروز بیشتر در این باور
شک آورده میشود .اینکه چطور نابرابری هم اقتصاد
طراحی سیاست اقتصاد کالن را تحت تأثیر
کالن و هم
ِ
ِ
اهمیت بسیاری
ش رویمان
قرار میدهد ،در برنامه پی ِ
خواهد یافت.
خاورمیانه و شمال افریقا :گذر از نقطه بحران؟

در سال  2013رشد در سراس ِر خاورمیانه و شمال
افریقا ،افغانســتان ،و پاکستان ( )MENAPسست و
سبب ِ
افت تولید نفت
کمجان بودهاست ،تا حد زیادی به ِ
و رشد ضعیف ســرمایهگذاری خصوصی در بحبوحه
گذارهای ادامهدار سیاسی .اما فعالیت اقتصادی در دوره
 2014-15تقویت خواهد شد ،زیرا که رشد صادرات
همراه با احیاء شرکای تجاری و سرمایهگذاری عمومی
و خصوصی سرعت میگیرد .بااینحال ،اعتما ِد ضعیف
در میان سرمایهگذاران ،بیکاریِ باالِ ،
رقابت اندک ،و در
بسیاری موارد ،مازادهایِ عظیم بودجه عمومی همچنان
بر شانههایِ چشــماندا ِز رشــد اقتصادی در منطقه
ِ
پیشرفت
سنگینی خواهند کرد .ریسکها در جریان
آهسته اصالحات در میانه گذارهای پیچیده سیاسی
رو به کاهش گذاشتهاند .اصالحات بهمنظو ِر افزایش و
تنوع بخشــیدن به بروندا ِد سیاسی و بهبو ِد رقابت و
انعطافپذیری برای دستیابی به رش ِد پایدار و همهگیر و
ایجاد اشتغال ضروری و حیاتی هستند.
ضعــف صادراتِ
ِ
همزمان کــه افت عرضه نفت و
خیزش اجتماعیسیاسی در منطقه،
غیرنفتی و تداو ِم
ِ
مخارج باالی عمومی را خنثی ساخته ،در سال گذشته
ِ
رشــد در سراســر منطقه خاورمیانه و شمال افریقا،
افغانستان ،و پاکستان ( )MENAPکمجان بودهاست.
مخارج
بااینحال فعالیت پرقدرتِ غیرنفتــی بر پایه
ِ
عمومی باال و بهبو ِد وضعیت تولید نفت ،موجب رشد
ِ
فعالیتهای اقتصادی در سال جاری خواهد شد.
اقتصادهای صادرکننده نفت در کجا ایستادهاند؟

برایکشورهایِ صادرکنندهنفتمنطقه،MENAP
ِ
فعالیت اقتصادی در ســال  2013به حدود  2درصد
کاهش یافت ،که کمتر از ِ
نصف نرخ رشد سالهای اخیر
بودهاست .رشد در اقتصادهای غیرصادرکننده نفت از
جانب ســرمایهگذاری پایدار عمومی در زیرساختها
ِ
و بسطِ اعتباراتِ بخش خصوصی حمایت شدهاست.
بااینحال ،تقاضایِ کمجان جهانی برای نفت ،افزایش
عرضه نفت از ســوی ایاالت متحــده ،و اختالالت در
عرضه ِ
نفت منطقه – بهویــژه در لیبی ،که موجی از

اقتصادهای واردکننده نفت کجا ایستادهاند؟

در ســال  ،2013سه سال پس از بهار عربی ،احیاء
اقتصادی در میان کشـ�ورهای واردکننده نف ت �ME
نااطمینانی
 NAPهمچنان کمجــان بود .بیثباتی و
ِ
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موجب ا ُ ِ
فت عرضه نفت به حدو ِد یکســو ِم
بیثباتی
ِ
ظرفیت تولید آن کشور شد – رشد در بخش نفتی را با
کاهشی شدید مواجه کرد.
ِ
ِ
فعالیت
تقویت
همزمان که تولید نفت همــراه با
جهانــی اقتصاد و مصرف و ســرمایهگذاریِ پایدار به
ثبات و پایداری میرسد ،انتظار میرود که رش ِد تولید
ناخالص داخلی کل در ســال  2014به حدود ســه و
نیم درصد برســد .در امارات متحــد عربی ،آنجا که
قیمتهای امالک با ســرعتی بسیار در حال افزایش
میزبانی نمایشگا ِه جهانی
آوردن
هســتند ،بهدســت
ِ
ِ
 )2020 World Expo( 2020چشماندازهای رشد
را بیش از پیش تقویت کردهاست .بهطریق مشابه ،قطر
برنامهای عظیم از سرمایهگذاریِ عمومی را آغاز کرده تا
گونی اقتصاد را سرعت بخشد و برای
بهبو ِد تنوع و گونه ِ
جام جهانی فوتبال  2022آمادهشود.
انتظار میرود تعدیل قیمتهای مواد غذایی تورم
را در بیشت ِر کشــورهای صادرکننده نفت در کمتر از
 5درصد حفظ کند .استثنای قابلتوجه در این میان
ایران است ،که علیرغم بهبو ِد چشمانداز اقتصادیاش
کاهش تحریمهای بینالمللی با تورم دســتبه
در اثر
ِ
گریبان است.
موجب کاهش
اُفت درآمدهای نفتی از همین حاال
ِ
مازادهای پولی شدهاست ،تا حد دو و شش دهم درصد،
گذاشتن سیاستهای تحریک مالی که
علیرغم کنار
ِ
بسیاری از کشورهای منطقه در جریان رکود جهانی
و بهار عربی آغاز کرده بودند .مازادهای عظیم حساب
جاری هم ،بهســبب درآمدهایِ پایینت ِر نفت ،طبق
ســال
انتظارات کاهش خواهد یافت .اگرچه در چند
ِ
اخیر شــرایط و وضعیتهای مالی در سراسر شورای
همکاری خلیج فارس رو به تضعیف رفته است ،بیشت ِر
این اقتصادها هنوز سپرهای دفاعی اساسیای دارند که
ت نفت ایستادگی
بتوانند در برابر شوکهای عظی ِم قیم 
کنند ،بهشرطی که این شوکها کوتاهمدت باشند.
ِ
نزدیک اقتصاد
پیش روی چشمانداز
ریســکهایِ ِ
ِ
موقت
صادرکنندگان نفت هم کاهش یافتهاند .توافق
اخیر میان گروه  5+1و ایران از تنشهای ژئوپولتیک
پتانسیل اختالالتِ بیشتر در عرضه
کاسته اســت ،و
ِ
نفت در دیگر کشــورهای خارج از شــورای همکاری
خلیج فارس هم بهنظر محدود و اندک میرسد .رش ِد
حد انتظار در عرضه نفت ایاالت متحده و
ســریعتر از ّ
ریسکهای پایایِ تقاضایِ جهانی ضعیفتر از انتظار
شــدن رشــد اقتصادی بازارهای
نفت بهسبب ُکند
ِ
پیش روی
نوظهور یا کشورهای توسعهیافته ،ریسکی ِ
قیمتهای نفت و تولید نفت شورای همکاری خلیج
فارس اســت .اولویتهای سیاستی همچنان بر تنوع
بخشیدن به این اقتصادها بهمنظور کاهش وابستگی به
نفت ،افزایش فرصتهای اشتغال در بخش خصوصی
برای مرد ِم این کشــورها ،و بهبــو ِد مقاومت در برابر
شــوکهای اقتصادی ،متمرکز است .اصالحات برای
پرورش کارآفرینی ،در کنار دســتمزدهای عمومی و
محدودیتهای اشتغال ،کلی ِد رسیدن به رشد و احیاء
اقتصادی است .سیاست پولی باید فشارهای تقاضا را

مدیریت کند ،ثروت را برای نسلهای آتی حفظ کند،
عمومی ســرمایهها
مخارج
و از بهرهوری و کارآمدیِ
ِ
ِ
مطمئن شود .کاهش یارانههای انرژی ،که اکنون از 4
تا  12و نیم درص ِد تولید ناخالص داخلی را تشــکیل
میدهند ،مصرف انرژی را خواهد کاست و منابع را برای
مخارج هدفمند اجتماعی و کمک به سرمایهگذاریِ
ِ
عمومی در بخش تجارت و مالی آزاد میسازد .حذف
یارانهها باید تدریجی باشــد و نیازمن ِد اســتراتژیای

ِ
حمایت
کارآمــد از برقراری ارتباط با مردم اســت تا
عمومی از این سیاســت افزایش یابد و ریســکهای
شورش و خیزش اجتماعی کاهش یابند.

روندهای اقتصاد جهان

دهکده جهانی

احیاءاقتصادی
همچنانشکننده
است ،و ریسکها
را باید کاهش
داد .رشدِ کمتر
از انتظار در
اقتصادهای
نوظهور ،اروپا ،یا
شورای همکاری
خلیج فارس
میتواند به
کاهش صادرات
بیانجامد.

برخاسته از گذارهای سیاسی و ناآرامیهای اجتماعی و
محدودیتهای ناشی از مشکالتِ ساختاریِ حلناشده
همچنان بر اعتمــاد و فعالیت اقتصادی ســنگینی
پولی حمایتی،
میکنند .علیرغم سیاستهای مالی و ِ
رشد از سال  2011در حدو ِد  3درصد ثابت ماندهاست
– ِ
نصف نرخی که برای کاهش بیکاریِ شدید و پایدار
منطقه و بهبو ِد شرایط زندگی ضروری است.
پیش رو خبر از تداو ِم احیاء کند اقتصادی
چشماندا ِز ِ
میدهد ،و رشــد در ســال  2014در حدود  3درصد
باقی خواهد ماند تا در سال  2015سرانجام به  4درصد
افزایش یابد .همزمان که تقاضای داخلی در کشورهای
ِ
شــریک تجاری ،بهویژه در اروپا ،بهبود مییابد ،رشد
صادرات بهتدریج تقویت خواهد شــد .اصالحاتی که
اخیرا ً آغاز شدهاست تا از فشارهایِ طرف عرضه بکاهد
و رقابت را بهبود بخشد ،هم به بهبود اعتماد ،تشویق
فعالیت اقتصادی و ســرمایهگذاری مستقیم خارجی،
کمک کنند .بااینحال ،تقاضای داخلی بهسبب تداوم
بیاعتمادی به سیاســتها از پای درآمدهاســت .در
برخی کشورها ،مشوقهای پولی به مها ِر پولی تبدیل
خواهندشــد ،زیرا تحکی ِم پایههای پولی برای خنثی
فرســایش موانع و سپرهای پولی و خارجی
ساختن
ِ
ِ
ضروری اســت .تورم اندکی افزایش خواهد یافت و به
محل حذف
 8.5درصد میرسد ،و فشارهایِ فزاینده از ِ
یارانههای انرژی تا حدی بهسبب کاهش قیمتهای
جهانی کاالها خنثی خواهد شــد .ورایِ این روندهای
گسترده و عمومی ،چشماندازهای شرکتی به شرح زیر
هستند :
 در مصر ،انتظار بر این است که رشد در سال 2014عموماً همچون سال گذشته باشد ،همزمان که بیثباتی

سیاســی ادامه مییابد و بر ســرمایهگذاریِ مستقیم
ِ
صنعت گردشگری ســنگینی میاندازد،
خارجی و
علیرغم بسته محرک اقتصادی  .GCCناموازنههای
شدید عرضه و تقاضا و کسریهای بودجه ادامه خواهند
یافت ،مگر آنکه اصالحات ســاختاری و تحکی ِم بازار
مالی آغاز شود و گامهای موثری در این مسیر برداشته
شود.
 مناقشه ســوریه همچنان بار سنگینی بر شانههایاقتصاد لبنان خواهد بود .با تشدید خشونتهای فرقهای،
ِ
افت شدید اعتماد مصرفکنندگان و سرمایهگذاران ،و
ِ
ِ
وضعیت مالی کشور ،رشد اقتصاد در
وخامت بیشتر
ســال  2014مسطح و بیتغییر خواهد ماند .مناقشه
پولی موجود بر
سوریه همچنین بهشدت فشار مالی و ِ
اردن را افزایش دادهاست.
 در پاکســتان ،احیاء سریعتر از انتظا ِر بخش تولید،کاهش اخیر نرخ ارز
کــه محصول بهبو ِد عرضه برق و
ِ
ِ
ضعیف پنبه خنثی
بودهاست ،تا حدی از جانب تولید
میشود.
 انتظار میرود رشد اقتصاد تونس مستحکم و قدرتمندباشد .رشدی که بهسبب بهبو ِد اعتماد به قانون اساسی
جدید ،کاهــش تنشهای قومی ،و اصالحات پیش از
انتخابات ،حاصل شدهاست.
ِ
فعالیت اقتصــادی در مراکش کمجان خواهد بود،
محرک رشد خواهند
غیرکشاورزی
های
ش
بخ
اگرچه
ّ
بود ،و این به ِ
لطف اصالحــات در جهت افزایش تنو ِع
تولید اقتصادی بودهاست.
احیاء اقتصادی در منطقه همچنان شکننده است،
و ریسکها را باید کاهش داد .رش ِد کمتر از انتظار در
اقتصادهای نوظهور ،اروپا ،یا شــورای همکاری خلیج

فارس ( )GCCمیتواند به کاهش صادرات بیانجامد.
نرخهای بهره داخلی ممکن اســت در کشورهایی که
انعطافپذیریِ نرخ ارزششــان محدود است افزایش
ِ
وضعیت مالی جهان سختتر شود .اگرچه
یابند ،اگر
تکیه بر تأمین مالی خارجی و تضمینهای اوراق قرضه
از این اثرات خواهد کاســت .در رویِ خوشت ِر سکه،
ِ
پیشرفت ســریعتر در گزارهای سیاسی و اصالحات
اقتصادی میتواند اعتماد و رشــد اقتصادی را افزایش
دهد.
سیاســتهای اقتصاد کالن باید موازنهای میان دو
ِ
هدفِ
تضمین ثباتِ اقتصادی
تقویت رشد اقتصادی و
ِ
برقرار سازند .بسطِ پایههایِ مالیاتی در برخی کشورها،
بسیج نیروها در ِ
جهت تأمین مالی
بهعنوان ابزاری برای ِ
مخارج اجتماعی و سرمایهگذاری عمومی ،به این کار
ِ
کمک خواهد کرد .افزایش سرمایهگذاریهای عمومی
ِ
حمایت اجتماعی از فقرا هم میتواند تقاضای داخلی
و
گرفتن کســریهای عظیم
نظر
در
با
کند.
تقویت
را
ِ
ِ
مخارج
هنگفــت دولتی ،این
بودجهای و بدهیهایِ
ِ
ِ
هدایت
کردن سرمایهها و
محل خارج
عمومی را باید از ِ
ِ
ِ
جهت عکس یارانههای عمومیای
مخارج عمومی به
که ثروتمندان را منتفع میسازند ،تأمین کرد .تحکیم
جایگاه مالی میتواند تدریجاً شتاب بگیرد ،اگر وضعیتِ
تأمین مالیای که
تأمین مالی اجازه این کار را بدهد.
ِ
تضمین
مناســب میانمدت برای
پایه در طرحهای
ِ
ِ
تمایل مدام ســرمایهگذاران برای تأمین سرمایه الزم
ِ
سیاســت پولی تعدیلکننده ،و در برخی موارد
دارد.
انعطافِ بیشتر نرخ ارز ،میتواند اث ِر عکس کوتاهمدت
تحکیم مالی بر رشد را کاهش دهد ،و همزمان سپرهایِ
خارجی در برابر بحران را تقویت کند.

رشد بازارهای اوراق قرض ه داخلی اقتصادهای نوظهور شرق آسیا

ِ
دنیای سرمایهگذاری در سطح
تحوالت
برابر
بازارهای اوراق قرض ه داخلی اقتصادهای نوظهور در شرق آسیا همچنان به رشد خود ادامه میدهند اما منطقه هنوز در
ِ
ِ
ِ
قوت بیشتری میگیرد.
جهانی شکننده و آسیبپذیر است ،بهویژه حال که پیشبینی و
انتظارات سیاستهای انقباضی ِ
تر غرب در بخش پولی مدام ّ
4/421
میلیارد دالر

4/307
میلیارد دالر

4/270
میلیارد دالر

4/198
میلیارد دالر
3/774
میلیارد دالر

2/709
میلیارد دالر
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جمع

7/131
میلیارد دالر

سهماهه سوم2013 ،

اقتصادهای نوظهور شرق آسیا:
ِ

2/570
میلیارد دالر

جمع

6/886
میلیارد دالر

سهماه ه دوم2013 ،

جمهوری کره ،مالزی ،فیلیپین
جمهوری خلق چین ،هنگکنگ ،اندونزی،
ِ
سنگاپور،تایلند،ویتنام.

2/406
میلیارد دالر

جمع

6/676
میلیارد دالر

2/333
میلیارد دالر

جمع

سهماه ه نخست2013 ،

6/532
میلیارد دالر
2012

اوراق قرض 
ه
شرکتی

1/899
میلیارد دالر

جمع

5/673
میلیارد دالر
2011

اوراق قرضه دولتی

ِ
صادرات ناجی

کاالی اندونزی ،به میلیارد دالر
تجارت
ِ
مازاد

کسری
18

صادرات

17

اشتباه ترکیه در بحران مالی و
درسی که از آن باید گرفت

16
15
واردات
14
13

مشکل
پول داغ ترکیه

2013

2012

اندونزی و پایان شکنندگی
ِ
پرجمعیت
درسهایی از فرار اندونزی از بحران :چطور چهارمین کشور
جهان بهسالمت از بحران بازارهای نوظهور جهان میگذرد

بیلگه ارتن
محقق فوقدکترای
دانشگاه کلمبیا

درحالیکهبرزیل،
هند ،و اندونزی
با
قوانین جدید
ِ
حساب سرمایه به
موج جریانهای
ِ
ورود سرمایه
واکنش نشان
دادهاند ،افریقای
جنوبی و ترکیه
اجازه دادهاند که
سرمایه آزادانه
از مرزهایشان
بگذرد و جریان
یابد.
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سال گذشته اندونزی با طوفان عظیمی از بحران مالی مواجه شد که بازارهای نوظهور را با خاکیکسان
کردهبود ،و بهاینترتیب در میان کشورهای موسوم به پنج شکننده دنیای درحالتوسعهجای گرفت .وقتی
میزان خرید داراییها را
در ماه مِی سال گذشته خزانهداری امریکا بحث درباره طرحهایش برایکاستن از
ِ
مطرح کرد ،سرمایهگذاران ترغیب شدند که پول بیشتری را به اقتصادهای نوظهور سرازیر کنند.ارزش پول
ِ
نخست پولهای آمده از دنیایثروتمند بودند ،بهشدت
اندونزی ،به همراه تمام دیگر کشورهایی که مقصد
سقوط کرد .امسال بازارهای نوظهور ِدیگر هم با سقوطی مشابه مواجه شدند.بااینحال روپی ه اندونزی با
نرخ برابریِ  3.3درصد در برابر دالر پیش میتازد؛ که بیشترین میزاندر میان پولهای اقتصادهای بزرگ
اوج چهارماههاخیر خود قرار دارد .اما چگونه اندونزی به چنین
نوظهور است و بازار بورس
ِ
اصلی جاکارتا در ِ
موفقیتی رسیده است؟ بهنظر میرسد اندونزی این فرار از دام بحران را مدیون زمانبندی باشد .این کشور
جایگاه خوددر میان پنج شکننده را بهسبب کسری شدید حساب جاریاش پیدا کرد .کسری حساب جاری
اندونزی تابســتان گذشته بهرقم بیسابقه  10میلیارد دالر ،یا  4.4درصد تولید ناخالص داخلی ،افزایش
کنترل ارزش پول مخالفت
یافتهبود .اما در ماهاوت بانک مرکزی این کشور با تالشهای صورتگرفته برای
ِ
کرد وگذاشت که ارزش پول شناور بماند ،که به کاهش ارزشی  14درصدی انجامید .هرچه روپیه ضعیفتر
شد صادرات اندونزی در بازارهایخارجی ارزانتر و واردات پرهزینهتر شد .از آن زمان تا کنون کسری حساب
جاری اندونزی تاکمتر از نصف کاهش یافتهاست ،و به  4میلیارد دالر رسیده ،که  2درصد تولید ناخالص
پایان  2013بودهاست .در ماه دسامبر گذشته اندونزی بزرگترین مازاد تجاری ماهانه خود دردو
داخلی در ِ
سال گذشته را گزارش داد آنچنانکه صادرات این کشور  10.3درصد افزایش یافته بود (نموداررا ببینید.)
این درحالی بود که بانکهای مرکزیِ کشورهای دیگر زیاده از حد دست روی دست گذاشتند و دیر به
فکر پاســخدادن به بحران افتادند و وقتی هم که خواستند پاسخی به آن بدهند زیاده از حد برآشفتند و
درتدابیرشان زیادهروی کردند .ترکیه نرخها را در یک روز  5.5درصد افزایش داد ،با این امید کهبازرگانان
را بترساند که سر جایشان بنشینند .در عوض بانک مرکزی اندونزی نرخهای بهره رازودتر و تدریجیتر
کردن تقاضایی داخلی کافی باشــد اما نهآنقدر که رکودی راه بیاندازد.
افزایش داد :تا آنجا که برای آرام
ِ
رغم رشد ُکندت ِر مصرف ،رشد ساالنه
آمیزهای از نرخهای باالتر و پولی ارزان
ِ
موجب ایجاد موازنه شد.علی ِ
تولید ناخالص داخلی در سهماهه چهارم سال به 5.7درصد سرعت گرفت ،که این سرعت گرفتن را مدیون
بردن این فرایند
صادرات بودهاست .اندونزی دیگر آنچنانشکننده نیست و سیاستهای دولتی در پیش ِ
ِ
گازوئیل یارانهدار تقاضا برای نفت را کاهش داد.
قیمت بنزینو
موثر و مفید بودهاند .تصمیــم به افزایش
ِ
تدابیر دیگر بهظاهر تأثیر کمتری داشتهاند ،تدابیری چون افزایشمالیات بر واردات برخی کاالهای مصرفی
و لوکس.

نوسانات کنونی در اقتصادهای نوظهور جهان این
مسأله که آیا کشــورهای موسوم به «پنج شکننده»،
یعنی برزیل ،اندونزی ،افریقــای جنوبی ،و ترکیه ،را
قربانیان سیاستهای پولی کشورهای پیشرفته
باید
ِ
قربانیان ادغا ِم بیش از حدشان در بازارهای
دانست یا
ِ
مالی جهانی ،در مرکــ ِز بحث و جدلهای داغ کنونی
قرار دادهاست .برای پاســخ به این پرسش الزم است
واکنشهای متفاوت و سیاستهایِ متمایز این کشورها
سطوح مختلف ریسکی را که این
در برابر توسعهپولی ،و
ِ
واکنشها به وجود آوردهاند ،از نظر بگذرانیم.
 .1اگرچه هم ه این پنج کشــور شکننده – که بر
اساس کســریهای مالی و حساب جاریشان چنین
ِ
لقــب گرفتهاند– از زمان بحــران مالی جهانی تدابی ِر
ترکیب چنین
کالن احتیاطــی در پیش گرفتهانــد،
ِ
ِ
نتایج آنها ،از کشوری به کشور دیگر
سیاستهایی ،و ِ
تفاوتهایِ بسیار دارد .درحالیکه برزیل ،هند ،و اندونزی
موج جریانهای ورود
با
ِ
قوانین جدید حساب سرمایه به ِ
سرمایه واکنش نشان دادهاند ،افریقای جنوبی و ترکیه
اجازه دادهاند که سرمایه آزادانه از مرزهایشان بگذرد
و جریان یابد .واکنش ترکیه را در نظر بگیرید .مقاماتِ
وضع محدودیتهــا در جریا ِن
پولــی ترکیه ،بهجای ِ
کاهش ناگهانی
ســرمایه ،از نوامبر  2010شــروع به
ِ
نرخهای اســتقراض کردند ،تا ســودآوری سوداگری
(خری ِد داراییها به پول خارجی بهمنظور سود بردن از
نرخ بهره باالتر) را کاهش دهند .آنان امیدوار بودند که
ِ
کسری حساب جاری را که آنزمان از  8درص ِد تولید
ناخالص داخلی فراتر رفته بود با جریانهایِ بلندمدتتر
سرمایه جبران کنند .به رغم انتقاد صندوق بینالمللی
ناظران بازار اقدا ِم جســوران ه بانک
پول ،بســیاری از
ِ
شکن سیاستهایش را
مرکزی ترکیه و
ِ
ترکیب سنت ِ
ستودهاند و شواه ِد بسیاری نشان میدهند چنین قواعد
نفع بســیاری از بازارهای
و قوانینی در حال حاضر به ِ
نوظهور عمل میکنند.
ِ
مدیریت حســاب سرمایه ،انتظار میرود که
بدون
کاهش ناگهانی نرخها
ترکیب
بانک مرکزی ترکیه با
ِ
ِ
با ابزارهایِ کالن احتیاطی ،بههدفِ کاهش رشد مازاد
اعتبار ،به ثباتِ مالی و قیمتی برسد .مقامات ترکیه ادعا
میکنند که این تدابیر که «عموماً اجرایشان دشوار
است و سرپیچی از آنها آسان» کارآمدتر هستند .اما
تدابیر احتیاطی داخلی فقــط اثری محدود روی نرخ
محل
رشد اعتبار خواهندداشــت ،زیرا رشد اساساً از ِ
رشــد انفجاری جریانهای سرمایه جان گرفتهاست.
همچنانکه رشــد اعتبار داخلی تا اوتِ  2011در رون ِد
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روندهای اقتصاد جهان

دهکده جهانی

5
4
امریکا
بریتانیا
فرانسه
آلمان
2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001
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کاهشی نیفتاد ،تا اینکه باالخره تشدید
بحران حوزه یورو سرمایهگذاران را ترساند
و آنها را واداشــت با احتیاط بیشتری
به بازارهای نوظهور ریســکدار بنگرند.
تناقض اینجاست که ،درحالیکه مقامات
پولی ترکیه بر این رابطه واقف هســتند،
همچنــان کاهش در رشــ ِد اعتبار را به
ِ
احتیاطی خود نسبت
موفقیت معیارهای
ِ
میدهند.
ما ِه مِی گذشــته ،خزانهداریِ فدرال
امریکا اعالم کرد که قصد دارد ســقفی
بر برنام ه چنــد میلیــارد دالریِ خری ِد
مــوج عظیمی از
دارایــیاش بگذارد ،و
ِ
خروج ســرمایهها از بازارهای نوظهور به
راه افتاد .جای هیچ انکار نیســت :انفجار
ســرمای ه بازارهای نوظهــور پایان یافته
بود ،و حبابهای اعتبــار و داراییای که
این انفجا ِر ســرمایه ساخته بود در خط ِر
ترکیدن بودند.در همیــن حال برزیل و
وضع دوباره محدودیتهای حساب
هند از ِ
سرمایه ابایی نداشتند .چراکه هردوی این
کشورها حاال نسبت به ترکیه و افریقای
شکنندگی کمتری دارند .با در نظر
جنوبی
ِ
گرفتن این مسأله ،شاید پرسش درست
ِ
این باشــد که چرا ترکیه از بهکارگیریِ
مقرراتِ حساب ســرمایه اجتناب کرد،
تایان این کشور
درحالیکه تقریباً تمام هم ِ
جمع بازارهای نوظهور شــکلی از این
در ِ
سیاست را در پیش گرفتهاند .آیا بخش
مالی این کشور زیاده از آن قدرت داشت
که سیاستگذاران بتوانند بر آن کنترل
و تسلط یابند؟ آیا مقامات بانک مرکزیِ
پیشین
آن کشور زیاده از حد به دیدگا ِه
ِ
صندوق بینالمللی پول ،مبنی بر اینکه
هدفگیری و مهار تورم فقط در شرایط
تبدیلپذیریِ حســاب ســرمایه ممکن
اســت ،وفادار و متعهد بودهاند؟ یا سبب،
سودی بوده اســت که سیاستمداران از
جریان
رشــ ِد انفجاری اقتصاد ،حاصل از
ِ
کوتاهمــدتِ ورو ِد ”پــول داغ“ ،به جیب
زدهاند؟ ســودی که ایشــان را به نادیده
عواقب کار واداشته است.
گرفتن
ِ
ِ
اگر بتوان از تجربه سیاســتگذاری
پولی ترکیه درســی آموخت ،این است
که قوانین و مقرراتِ احتیاطی داخلی و
ابزارهای سیاست پولی را باید مکمل – و
ِ
مدیریت حساب سرمایه در
نه جایگزین –
نظر گرفت .برای ترکیه ،تنها امی ِد اجتناب
ی عمیقتر از این ،اقدا ِم
بحران اقتصاد 
از
ِ
ِ
جهت کاســتن از ریسکهای
قاطع در
ی خواهد بود که در چند ســال
اقتصاد 
اخیر روی هم انباشت شدهاند.

6

3
2
1
2000

اگر بتوان از تجربه
سیاستگذاری
پولی ترکیه درسی
آموخت ،این
است که قوانین و
ِ
مقرراتاحتیاطی
داخلی و ابزارهای
سیاستپولی
را باید مکمل
ِ
مدیریتحساب
سرمایه در نظر
گرفت.

ِ
بلندمدت اوراق قرضه دولتی
ارزش حقیقی نرخهای بهره
پایینتر از
ِ

7

0

ِ
بینیرکودهای آتی
در
ضرورت پیش ِ
برای جلوگیری از کاهش نرخهای بهره چه باید کرد؟

یکی از بزرگترین و مهمترین موسساتِ اقتصادیِ جهان ،یعنی صندوق بینالمللی پول ،و وزیر سابق
خزانهداریِ امریکا ،لَری سامرز ،اخیرا ً هشدار دادهاند که جهان ممکن است با تهدی ِد دورهای طوالنی از
نرخهای بهره پایین روبهرو باشد .چرا این روند خبر نگرانکنندهای است و چه عالجی میتوان برایش
سطح کنونی
تدبیر کرد؟ نرخهایِ بهره تعدیلشده به تورم سه ده ه است که در سی ِر نزولی افتادهاند ،و ِ
ِ
ریسک بیشتری بپذیرند .نرخهای
مشتاق عایدی و سود را تشویق میکند
گذاران
این نرخها سرمایه
ِ
ِ
کردن سیاستهای پولی در زمانه
بری ایشنگرین بهره پایین همچنین فضای مانو ِر بانکهای مرکزی در انبساط و رها
ِ
استاد اقتصاد رکود را محدود میســازد ،زیرا بهره اسمی نمیتواند به زیر منفی برسد .و این نشانههایِ اقتصادی
پیچیدن نسخههایی برای درمان ،نیازمند شناخت
تشخیص مشکل ،و در نهایت
دانشگاهکالیفرنیا ناخوش و بیمار است.
ِ
ِ
میان اقتصاددانان وجود ندارد.
دالیل
و مشاورِ صندوق عوامل و
ِ
زیرین مسأله است .و متأسفانه در اینجا اتفاق نظری ِ
ِ
بینالمللی پول معضل افزایش پسانداز جهانی :برخی تحلیلگران به افزایش پسانداز جهانی اشاره میکنند ،که عموماً
طنین بحثهای «اشبا ِع پسانداز»
به بازارهایِ نوظهو ِر «پسانداز-باال» مربوط میشود .اینجاست که
ِ
به گوش میرسد .اما دادههای آماری مدرک و شواه ِد چندانی از اشبا ِع پسانداز نشانمان نمیدهند .از سال  1980بهاین سو،
تمایل اندکی به سی ِر نزولی یا صعودیِ شدید
بین  22و  24درص ِد تولید ناخالص داخلی جهان در نوسان بوده و
ِ
پسانداز جهانی ِ
داشتهاست .حتی اگر در سال  2014پسانداز جهانی اندکی از  24درص ِد تولید ناخالص داخلی جهان فراتر رود ،بعید است که
زمان زیادی در این سطح باقی بماند.
مدت ِ
تجربی مشابهی را هم میتوان برای ِ
بحث عده دیگر اقتصاددانان آورد که تقصیر را در افزایش
یه
د
ر
ثروت:
و
درآمد
افزایش
معضل
ّ
ِ
ِ
نرخ بهره پایین میاندازند .محتمل این اســت که ثروتمندان سه ِم کمتری از درآمد خود را
انباشــت درآمد و ثروت بر
ِ
گردن ِ
مصرف میکنند ،و روندهایِ اخیر توزیع درآمد و ثروت قطعاً از بسیاری جهات دردسرساز هستند .اما برای اینکه این روندها بر
نرخهای بهره جهانی تأثیر بگذارند ،باید به پسانداز فزاینده جهانی ترجمه شوند و مدرکی دال بر این رخداد در دست نیست.
یابی پروژههای
گذاری جذاب:
یابی پروژههای سرمایه
ِ
معضل کم ِ
توضیح دیگری که برای نرخهای بهره پایین میتوان ارائهکرد کم ِ
ِ
تشخیص بیماریِ بازارهای سهام دانست ،زیرا که سهام با قیمتهایی بیسابقه
سرمایهگذاریِ جذاب است .اما این را نمیتوان
ِ
باال دادوستد میشوند و این ادعا چندان با اشتیاق و شوری که سرمایهداران در سرمایهگذاری در بنگاههای مبد ِع تکنولوژیهای
نو دارند ،همخوانی ندارد.
های ناشی از  رکو ِد بزرگ :دیگرانی میگویند نرخهای سرمایهگذاری و بهره در نتیجه آسیبی که به اقتصاد و نیروی
ِ
معضل آسیب ِ
جریان رکود بزرگ وارد شده ،کاهش یافتهاند .بهطور خاص ،مهارتها و روحیه بیکاران فرسوده شدهاست .اینان ،جدا
کار در
ِ
افتاده از بازار کار ،فاق ِد درآمدی هستند که بتوانند خرجش کنند؛ و داغدیده و بدنام از بیکاریِ بلندمدت ،دیگر در نظ ِر کارفرمایان
کارگران شایستهای که خطوط
جذابیتی ندارند .در نتیجه ،بنگاهها شاه ِد تقاضایِ ناکافی برای محصوالت خود هستند ،و کمبو ِد
ِ
کنونی
پروسه
های
ی
نابهنجار
از
تولیدشان را به کار اندازند .نتیجه این میشود که خرجکر ِد سرمایه پایین میآید ،که خود یکی
ِ
احیاء اقتصادی است ،و میتواند دیگر ابعا ِد دردسرساز احیاء ،از رش ِد اندک گرفته تا نرخهای پایین بهره را توضیح دهد.
دالیل متعددی دارد ،پس باید درمانهای متعددی برایش اندیشید .باید مشوقهای مالیاتیای
چه باید کرد :اگر این نابهنجاری
ِ
جبران ا ُ ِ
فت
بیکاران بلندمدت را استخدام کنند؛ بودجه زیرساختها ،آموزش ،و تحقیقات را افزایش داد تا
تعبیه کرد تا بنگاهها
ِ
ِ
موسساتِ
مالی غیربانکی وضع
و
ها
ک
بان
برای
این
از
بیش
ه
سرمای
های
ت
محدودی
و
قوانین
و
شود؛
خصوصی
خرجکرد سرمایه
ایِ
ِ
ِ
هدفِ
تورمی باالتری در نظر بگیرند ،تا
کرد تا جلوی ریسکپذیریِ بیشازحد آنها را گرفت .سرآخر ،بانکهای مرکزی باید
ِ
فضایِ مانو ِر بیشتری در کاستن از نرخهای بهره اسمی در پاسخ به رکودهایِ آتی در اختیار داشتهباشند .این کاری نیست که
رئیس جدیدی در بانک مرکزی ،که سودای اثباتِ حسن ّنیتش در مبارزه با تورم را دارد ،بتواند مطرحش کند .اما چاره کار جز
ِ
این نیست.

مکافاتکریمه

ثروتمندان پرنفوذ کریمه به روایت مجله فوربس

مسکو

سیاوش سرقینی

بوکارها در این شبه جزیر ه آماد ه جنگ در اثر بیثباتی
با پیوستن کریمه به روسی ه تحت ریاست جمهوری پوتین ،کس 
به لرزه درآمدهاســت ،و بهاینترتیب بنا بر گزارش مجله فوربس امکان دارد  6میلیون توریســت ساالنهای را که
رویش حساب میکند از دست بدهد 10 .میلیاردر پرنفوذ که بر بخش عظیمی از اقتصادشبه جزیرهکریمه سلطه
دارند ،به دنبال جریانهای اخیر ،مجموع ًا  4میلیارددالر از دســت دادهاند ،در حالیکه سرمایهداران روس حتی به
مراتب بیشتر از اوکراینیها ضرر میکنند.

اوکراین

نفت و گاز

شرکت دولتی «چرنومورنفتگاز» متعلق به اوکراین سودآورترین
دارایی کریمه است ،که تا  2میلیارد دالر ارزش دارد و ساالنه مقدار
 1/5میلیون متر مکعب نفت و گاز طبیعی تولید میکند .احتمال دارد
ذخایر این شرکت به دست شرکت «گازپروم» روسیه تصاحب شود.

یوری کاسیوک

دارایی خالص در بیستم مارس 1/4 :میلیارد دالر
در دوازدهم فوریه 0/1( :میلیارد دالر ضرر)
او رئیس بزرگترین شرکت کشاورزی در اوکراین است .فراوردههای طیور او به
دنبال محدودیتهای واردات و بازرسیها در پی جنگ اقتصادی آسیب دیدهاست.

کنستانتینگریگوریشن

دارایی خالص 1/3 :میلیارد دالر (بدون تغییر باقی مانده است)
او کنترل نیروگاههای برق عرض شبه جزیره را بر عهده دارد و
همچنین تفریحگاه آبگرم ساحلی و آپارتمانهای لوکس به ارزش
 300میلیون دالر احداث کردهاست.

کراسنواردسکویه

کرچ

یفپاتوریا
فئودوسیا

کریمه

سیمفروپول

کاستیانتینژیواگو

جمعیت

 2میلیون

( 4درصد جمعیت اوکراین)
تولید ناخالص ملی در سال گذشته

 4/3میلیارد دالر

( 2درصد از اقتصاد اوکراین)
مساحت

 27,000کیلومتر مربع

(کمی کوچکتر از ماساچوست)
تقسیمبندی
قومی

دارایی خالص 1/1 :میلیارد دالر ( 0/1میلیارد ضرر)
او مؤسس کسب و کار استخراج معدن «فرکسپو» ،و
همچنین مالک کشتی سازی بزرگ نیروی دریایی ،به
نام «زالیو» ،در کران ه شرقی کریمه است.

ت
اوکراینی  13د اتار
ر
صد
 24درصد

سواستوپول
یالتا

ایهورکولومویسکی

دارایی خالص 1/8 :میلیارد دالر
( 0/3میلیارد دالر ضرر)

هنادیبوهولیوبوف

دارایی خالص 2/1 :میلیارد دالر
( 0/2میلیارد دالر ضرر)
این دو مالک بزرگترین بانک اوکراین،
هستند که پس از تصاحب قدرت به
دست روسها به تعلیق درآمده.

ریناتآخمتوف

آندرهکلیامکو

دارایی خالص 1/4 :میلیارد دالر ( 0/5میلیارد ضرر)

وادیمنوینسکی

روسی 58 :درصد
سای
ر 5 :درصد

آلوشتا

ساکی

واحدعلیاکبروف

دارایی خالص 12/6 :میلیارد دالر ( 1میلیارد دالر ضرر)

لئونیدفدون

دارایی خالص 6 :میلیارد دالر ( 0/5میلیارد دالر)
آنها سرمایهگذاران یک تفریحگاه  61میلیون دالری هستند.

دارایی خالص 1/4 :میلیارد دالر ( 0/1میلیارد ضرر)
این دو مالک «گروه اسمارت هولدینگ» هستند،
که صاحب سهام استخراج معدن و ساخت و ساز
در کریمه است .پنج سال پیش آنها توسعهای 2
میلیارد دالری در زمین ه توریست را آغاز کردند.

تأسیسات و تجهیزات نظامی

دارایی خالص 11/4 :میلیارد دالر
( 1/1میلیارد دالر ضرر)
ثروتمندترین مرد اوکراین که
مالک لنگرگاه جدید شرکت
«آولیتا» در شهر بندری
«سواستوپول» و صاحب سهام
بانکداری ،اکتشافات نفت و گاز و
انتقال برق در شبه جزیر ه کریمه
است.

اوکراینی

روسی

روندهای اقتصاد جهان

دهکده جهانی

کریمه و عاقبت سرمایهگذاری در روسیه
آنچه تاجران و صادرکنندگان باید درباره اقتصاد در کریمه و اوکراین و روسیه بدانند

کریس فالد
نویسنده
فایننشالتایمز

سرمایهگذاران در سال  2013حدود  3.2میلیارد
دالر از سرمایهگذاریهایشان در روسیه کاستهاند
و تا به همین جایِ ســال جاری هم  400میلیون
دالر دیگــر از این کشــور بیرون آوردهشدهاســت.
الحاق کریمه از ســوی مســکو هم تهدید خروج
ِ
سرمایههای ســرمایهگذاران بینالمللی از روسیه و
جریان
اروپای شــرقی را به همراه آورده .بااینحال
ِ
خروج سرمایه از روسیه متالطم و متغیر بودهاست
شکارچیان قراردادهایِ
و سود ناشی از سرمایهگذاریِ
ِ
ِ
جهت بازار حرکت
خوب و سرمایهگذارانی که خالف
میکنند موجب شدهاســت در روزهای بعد از آغاز

بحران اوکراین شــاهد جریانی از ورود ســرمایه به
روسیه باشیم .بنگاههای ســرمایهگذاریِ بازارهای
نوظهور اروپا بیشترین لطمــه را از بحران اوکراین
متحمل شدهاند .جریان خروج سرمایهای به ارزش
رفتن
 2.4میلیارد دالر در ســال گذشته با بیرون ِ
حدود یکمیلیارد دالر در آغاز ســال  2014همراه
بودهاست.
ِ
دارایی
مدیریت ثروت و
رئیس سرمایهگذار بنگاه
ِ
دویچه اَسِ ت ،میگوید بحران کریمه نشان میدهد
گذاران بینالمللی حق داشتند که نسبت
که سرمایه
ِ
به ســرمایهگذاری در روسیه نگران باشند ،و اینکه

زمان زیادی الزم است تا مسکو بتواند آبروی از دست
جریان خروج
رفتــ ه خود را بازیابد .انتظار مــیرود
ِ
ســرمایه از روسیه پس از بســطِ تحریمهای غرب
تجار و صاحبان کســبوکاری که در
و امریکا علیه ّ
برخی شرکتهای بزرگ روسیه سهام دارند ،با شدتِ
بیشتری ادامه یابد؛ شرکتهایی که سهامشان جز
مســکو در لندن و نیویورک هم معامله میشــود.
تحلیل یک بنگاه آمارگیری (مورنینگاستار)
آمارها و
ِ
نشانمیدهد که ســرمایهگذاران امریکایی نسبت
بحران پیش
به عموزادههــایِ اروپایی خود در براب ِر
ِ
آمده مصونتر هستند .فقط  4بنگاه سرمایهگذاریِ

آیا وقت سرمایهگذاری در روسیه است؟
اگر معتقدید که اقدام روسیه در الحاق کریمه به خاک خود« ،ناگهانی» بوده ،نگاهی به تغیی ِر نگرش
ِ
تعریف جدیدی از «ناگهانی» بهدست آورید
سرمایهگذاران نسبت به اقتصاد روسیه بیاندازید تا

جن ویِ ژنر
تحلیلگر
سیانان

نگر
ه شماره بيست و ششم  /خرداد 93
آیند

52

زیاد نگذشتهاســت از آن زمان که روسیه را در
جمــع بازارهای نوظهور جهان ،در کنا ِر برزیل ،هند
ِ
و چین ،یکی از اقتصادهایِ قدرتمن ِد گروه «بریک»
پایانی ســال 2013
تلقی میکردیــم .در ماههایِ
ِ
مدیران سرشناس و صاحبنا ِم موسساتِ
بسیاری از
ِ
پولی و مالی جهان از رون ِد اقتصاد روسیه به هیجان
آمده بودند و با جسارتی مثالزدنی رو به سوی این
ِ
استراتژیست سابق
کشور داشتند .دیویددارســت،
ِ
مدیریت ثروت مورگان استنلی ،گفتهبود
موسســ ه
روسیه ،در کنا ِر ژاپن و سهام استخراج طال ،یکی از
بهترین و اصلیترین ایدههای او برای سرمایهگذاری
ِ
مدیریت
است .تیم ســرمایهگذاری جانی در بنگاه
فرســت ایگل هم اواخر ســال  2013در سفری به
شورویِ سابق به شرکتهایی سر زدند که سهامشان
ارزیابی وسوسهانگی ِز عایدیِ پنج
در بازارهای آینده با
ِ

یا شــش برابر ارزش اسمی مبادله میشد .جورجیو
جهانی فرستایگل،
کاپوتو ،مدیر بنگاه درآمدسازی
ِ
گفته بود« :روسیه اقلیمی شگفتیآفرین است».
اینان تنها کســانی نبودند که روسیه را جذاب
و وسوســهکننده مییافتنــد .تا دســامبر 2013
شــرکتهای امریکایی بیــش از  37میلیارد دالر
را به روســیه ســرازیر کردهاند ،که بیش از دو براب ِر
سال پیششان است .در
میزان ســرمایهگذاریِ سه ِ
پایان ســال هم تعداد مالکان جدید فروشگاههای
زنجیرهای مگنیت روسیه نسبت به سهماه ه پیش از
آن دویست درصد رشد داشت .نیکوماراییس ،رئیس
ســرمایهگذاریهای چندوجهی در بنیاد شرودرز،
اخیرا ً در کنفرانسی با شرکت خبرنگاران در نیویورک
گفتهبود« :تا چند ماه پیش واقعاً تصوری از اینکه
روسیه چه خواهد کرد نداشتیم .هیچ تصوری».

اندکی بعــد اعتراضات در اوکراین آغاز شــد ،و
بــه برکناریِ رئیسجمهور آن کشــور ختم شــد.
اما ســرمایهگذاران آنزمان به وحشــت افتادند که
نیروهای روســیه وارد کریمه شدند و کرملین این
ناحیه را به خاک کشــورش افزود .از زمان آغاز سال
جدید میالدی ،شاخص بازار سهام روسیه  12درصد
افت داشتهاست .طبق آمارهای بنیاد فکتسِ ت ارزش
ی که اکنون در روسیه مبادله میشود
ســهام عموم 
ِ
سقف
حدود  430میلیارد دالر اســت ،که کمتر از
ارزش شرکت اپل در بازار سهام است.
ارزیابــی درســت اثــر واکنش
هنــوز بــرای
ِ
سرمایهگذاران امریکایی و اروپایی به اخباری که از
اوکراین و روسیه میرسد زود است ،زیرا که بسیاری
از بنگاههای سرمایهگذاری گزارشهای خود را سهماه
یکبار منتشر میکنند .اما نگرانیها از جنگ سردی

نگر
آینده

دیگر ،گرچه اختالفنظرهای بسیاری در این زمینه
باقی اســت ،تا به همینجا اثری چشمگیر گذاشته
است .بنگاههایی که گزارشهای دارایی خود در ماه
دســامبر و فوریه را اعالم کردهانــد در پایان 2013
حدود  9.1میلیارد دالر از داراییهایشان را در قالب
سهام روس نگه میداشتند؛ این میزان در پایان ماه
فوریه  13درصد کاهش یافته و به  7.9میلیارد دالر
تخصیص متوسطِ داراییهایِ این
رسیده اســت .و
ِ
بنگاهها به سها ِم روس یکپنجم کاهش یافته و حاال
تنها  0.76درصد از داراییهای آنها به سهام روس
اختصاص دارد.
حال ،بسیاری از سرمایهگذاران پیش خود اینطور
فکر میکنند که سهام روس بهشدت ارزان است و
بهاینســبب معاملههایِ وسوسهکننده و پرسودی
میتوان از آنها بهدست آورد .اما شرکتهای روس
ِ
ریســک باالیــی یافتهاند و همین موجب
از طرفی
شدهاست که شرکتهای شاخص  MSCIروسیه در
هفتههای اخیر با سه یا چهار برابر عایدی به فروش
روند.
دارست ،که حاال مشــاور ارشد مورگان استنلی
است ،میگوید« :اگر چشمهایتان را ببندید و دیگر

سال بعد با
نگاهی به این آمارها نیندازید ،قطعاً چند ِ
لذت چشمتان را خواهید گشود».
لوز پادیال ،رئیس گروه درآمد ثابت بازارهای نوظهور
در بنیا ِد دابلالین و مدیر صندوق سرمایهگذاری این
بنیاد در بازارهای نوظهور جهان ،میگوید سهام روس
هنوز هم عالی و سودآور است .وقتی تحریمهایِ غرب
سهم سهام
علیه پوتین بازار را به وحشت انداخت ،او ِ
روس خود در سبد سرمایهگذاریاش را که تا پیش
سهم زیادی بود بیش از پیش افزایش داد.
از آن هم ِ
او میگوید باز هم به خرید سهام روس ادامه خواهد
داد ،بهویژه حاال که قیمتها بهشدت افت میکنند.
ی که او مدیریتش را برعهده دارد
صندوق سرمایهگذار 
شرکتی
در حال حاضر میزان زیادی از اوراق قرض ه
ِ
بانکهای روس ،از جمله ویتیبی و ســبِربنک ،و
اوراق قرض ه شرکتهای انرژیِ تحت کنترل دولت،
مثل گازپروم ،را در اختیار دارد .پادیال میگوید حتی
وقتی دخالتهای دولتی این شرکتها را فلج کرد و
کاراییشان را مختل ،صاحبان اوراق قرضه تمام حق
و حقوقشان را دریافت کردند .او میگوید« :روسیه
برای ما ماجرایِ متفاوت و متمایزی است .این روسیه
 1998نیست».

اما هم ه ســرمایهگذاران بر این عقیده نیستند.
رودلف ریاد یونس ،مدیر سابق بنیاد سرمایهگذاریِ
آرتیو گلوبال ،در ســالهای  2005و  2006حدود
ِ
شرکت روسیه و شرق اروپا
 16میلیارد دالر در 50
ســرمایهگذاری کرد و آنطور که خودش میگوید
گذاران
«اگر نه بزرگترین ،یکی از بزرگترین سرمایه
ِ
خارجی در روسیه» بود .اما چند ماه پیش – پیش
از آغاز مناقشــه در اوکراین -آخرین ســهمهایش
در ســبِربک را فروخت زیرا که از نحوه عملکر ِد این
شرکتها راضی نبود .او میگوید« :شرکتهای روس
مدام رابط ه خوبشــان با ســهامداران را مخدوش
ِ
وضعیت خوب به کمتر خوب
میساختند .وقتی از
میرســید ،یا از بد به بدتر ،زمــان خوبی برای پول
درآوردن نیست».
این است که ریادیونس حاال در حاشیه ایستاده،
اما بهدقت چند شــرکت را (که نامهایشــان را لو
نمیدهد) زیر نظر دارد ،بهویژه شرکتهای خصوصی.
او میگوید« :حس میکنیم قیمتها زیاده از آنچه
که باید افت کردهاند ،و منتظ ِر ِ
وقت مناسب ورود به
بازار هستیم ،تا جایپایی در بازار بیابیم ،یا دستکم
دستی به بازار برسانیم».

ِ
تحوالت اوکراین
بهوضوح
شکنندگی
ِ
بسیاری به
بار آوردهاست
و چشمانداز
کوتاهمدتناگوار
و آشفته بهنظر
میرسد .اما وقتی
سرمایهگذاران
میگریزند،
هایخریدِ
فرصت ِ
شگفتانگیزی
خلقمیشوند.
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امریکایی بیش از  20درص ِد داراییهایشــان را به
ســهام و اوراق بهادار روس اختصاص دادهاند ،که در
ِ
شــرکت بزرگ اروپایی تعداد اندکی
مقایسه با 48
است.
سهم زیادی
بنگاههایِ ســرمایهگذاریِ اروپا که ِ
از اوراق بهــادار روس دارند (بیــش از  40درصد از
جریان خروج سرمای ه شدیدی را
ِ
داراییهایشان) و
تجربه کردهاند شامل بنگاه شرودر ،جیپی مورگان،
پیکتیت و بلکراک هســتند .ریچارد تیترینگتون،
دارایی بازارهای نوظهور
رئیس تیم سرمایهگذاری و
ِ
ِ
ی مــورگان ،میگوید:
دارایی جیپ 
مدیریت
دایــره
ِ
«نمیدانیم که تحریمها علیه روسیه شدیدتر خواهد
شد یا نه و هنوز تغییراتِ چندانی در «سبد سهام»
منطقهای بازارهــای نوظهور اروپــا ندادهایم چون
دوســت نداریم واکنشــی زیادهازحد و بدبینانه به
خبرها و تحوالتِ کوتاهمدت نشان دهیم».
تیترینگتــون میافزاید که جیپــی مورگان بر
سرمایهگذاری در شــرکتهایِ باکیفیت و باارزش
در روســیه متمرکز شدهاست ،و حاال که بازار سهام
ضعیفتر شده سها ِم چنین شرکتهایی را بیشتر
کردهاست.
او میگوید« :ما همیشه نسبت به استانداردهایِ
مناسب شرکتها نگران و هشیار بودهایم و
مدیریت
ِ
ِ
سعی کردهایم شرکتهایِ الیگارشها یا سهامدارانی
ِ
فهرست سیاه ایاالت متحد بودهاند را نخریم
که در
و از سهام آنها در سبد سهام خود اجتناب کنیم».
تیترینگتون میگوید اگر موضــع غرب و اروپا
علیه الحاق کریمه به روسیه سفتوسختتر بشود
اشتهایِ ســرمایهگذاران برای داراییهایِ روسها

تحت تأثیر قــرار خواهد گرفت ،و میافزاید که اگر
تحریمهای بینالمللی بیش از این بسط نیابند تأثیر
بلندمدت بر سرمایهگذاری در روسیه محدود و ناچیز
خواهد بود.
شاخص بازار سهام روسیه از ابتدای سال جاری تا
کنون  10/6درصد کاهش یافتهاست .اندی وارویک،
چندوجهی بنیاد بلکراک را
که «ســبد ســهام»
ِ
ربایان زیرک سها ِم
م
«سها
گوید:
مدیریت میکند ،می
ِ
روس را ارزان و قابل خرید خواهند یافت اما مدیرانی
که تعهداتِ بیشتر و گستردهتری دارند و از آزادیِ
عمل چندانی برخوردار نیستند احتماالً رو به سوی
فرصتهای دیگر در جاهای دیگر دنیا خواهند کرد
ِ
ریسک سیاسی موجود در روسیه بسیار باال
زیرا که
است».
او لهستان و ترکیه را دو نمونه از بازارهای سهامی
گذاران راندهشده از
برمیشمارد که میتوانند سرمایه
ِ
روسیه را به ســوی خود جلب کنند؛ دو بازاری که
ارزشگذاریهایشان پس از ســقوطِ بازار روسیه
جذابتر شدهاست.
ً
سهم
گذشته،
سپتامبر
ماه
در
،
ا
اخیر
وارویک ،که
ِ
داراییهایِ روسیه از سب ِد سرمایهگذاریهای صندوق
سرمایهگذاریِ بلکراک را حذف کردهاست ،میگوید
تداو ِم بلندمدتِ تحریمها میتواند ســرمایهگذاریِ
مستقیم خارجی در روســیه را دشوارتر سازد و به
رشــ ِد اقتصادی آن کشور آســیب بزند ،بهویژه اگر
ایاالت متحده تصمیم بگیرد با افزایش عرض ه نفت
تالفی
و گاز خود به اروپا در برابر روســیه بایستد و
ِ
اقداماتِ مسکو را بکند.
اما کنوال مســعود ،متخصص «سبد سهام» در

موضع
بنگاه تی رووه پرایس ،میگوید این شرکت در
ِ
خود در براب ِر ســرمایهگذاری در روسیه و در سه ِم
داراییهایِ روس خود در «ســبد سهام» بازارهای
سطح
نوظهور تغییری ایجاد نکردهاست .بااینحال در
ِ
ِ
سمت شرکتها و
شرکتها تحولی ایجاد کرده و به
سها ِم کمریسکتری چون یاندِکس ،بزرگترین موتو ِر
ِ
اینترنت روسیه ،متمایل شدهاست.
جستوجویِ
تی رووه ســهم ســهام انرژی ،از جمله شرکت
نووات ِک ،دومین تولیدکننده بزرگ گاز روسیه ،را هم
در سب ِد سرمایهگذاری خود کاهش دادهاست .گِنادی
تیمچنکو ،از ثروتمندان و غولهای انرژیِ روسیه که
ِ
ِ
فهرست ســیاه دولت امریکا هم حضور دارد ،از
در
داران نووات ِک است.
سهام ِ
ِ
مدیریت
جسی شرمن ،مدیر «سبد سهام» بنگاه
دارایی ِرن ،که متخصص سرمایهگذاری در بازارهای
ِ
نوظهور و پیشرو اســت و در زمین ه استراتژیهایِ
سرمایهگذاری در روسیه و بازارهای نوظهور اروپایی
کارشــناس ،میگوید فروش داراییها و سها ِم روس
آشفته ،شتابزده و غیرمنطقی بودهاست ،که این به
کاهش شدی ِد ارزیابیهای قیمتی انجامیده .بهگفته
آمدن فرصتهای خرید
او این اتفاق سبب به وجود
ِ
شدهاست .شرمن میگوید ،بازار سهام روسیه حاال
شاخص بازارهای نوظهو ِر MSCI
 65درصد کمتر از
ِ
است که در بدترین روزهای بحران مالی سال 2008
هم به آن نرســیدهبود .بهگفت ه شــرمن« :تحوالتِ
شکنندگی بسیاری به بار آوردهاست
اوکراین بهوضوح
ِ
و چشمانداز کوتاهمدت ناگوار و آشفته بهنظر میرسد.
اما وقتی سرمایهگذاران میگریزند ،فرصتهایِ خری ِد
شگفتانگیزیخلقمیشوند».
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روندهای اقتصاد جهان

دهکده جهانی

برخالف نفت و
استخراج
گاز،
ِ
زغالسنگ ساده
است و نیاز به
مجموعهای
های
از ح ّفاری ِ
هزینهبر،سکوها
و لولههای انتقال
ندارد .اگر قیمت
زیادی پایین
باشد،شرکتها
میتوانندتصمیم
به توقف تولید
بگیرند و منتظ ِر
زمان بهتری برای
تولیدبنشینند.
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ِ
سوخت آینده خواهد بود؟
ذغالسنگ،
خصوصی زغالسنگ جهان
کمپین جدیدی که بزرگترین شرکت
گزارش تحلیلی اکونومیست به بهانه
ِ
ِ
به راه انداخته است
دیگر بهتر از این چــه میتوان یافت؟ ارزان
اســت و اســتخراج و انتقال و سوزاندنش
آســان .و نیز فراوان :ذخایــ ِر قطعیاش در
جهان طبــق آمارهای بیپــی ،غول انرژی
نرخ
بریتانیا ،کفاف مصرفِ  109سال آینده با ِ
کنونــی را میدهد .بیشت ِر ذخایرش هم در
سرزمینهایی است که از ثباتِ
سیاسی نسبی برخوردار
ِ
فروشندگان قابل اتکاء
از
هستند .و تنو ِع گســتردهای
ِ
برایش وجود دارد ،همچون بیاچپی بیلیتون (انگلیسی-
استرالیایی) ،گل ِنکور (انگلیسی-سوئیسی) ،پیبادی انرژی
و آرک کول (هر دو امریکایی).
ســوختهای دیگر گریبانگیر مداخل ه دولتها و
کارتلها هستند ،اما در این صنعت مصرفکنندگان
– در بخش گرمایش ،تولید برق و متالوژی – اختیار
و کنترل را در دســت دارند ،و قیمتها را پایین نگه
میدارند .درســت همچون گذشــته که زمانی این
ســوخت انقالب صنعتی را محقق ساخت ،حاال باز
بهترین ِ
بخت کشورهای فقیری است که میخواهند
ثروتمند شوند.
کمپین جدیدی است که
اســاس
این اســتداللها
ِ
ِ
خصوصی زغالسنگ جهان
پیبادی ،بزرگترین شرکت
ِ
معــادن کمهزینهاش
(که برخــاف رقبایش ،بهلطف
ِ
در استرالیا ،ســودده است) به راه انداخته .و زغالسنگ
مشکل کوچک
موهبتی پرســود خواهد بود ،اگر یک
ِ
ِ
ســوخت کثیفی نبود .استخراج،
نداشــت :اگر اینقدر
سوزاندن آن ،سراسر ریخت و
لونقل ،انبار کردن و
حم 
ِ
پاش و آلودگی است و خطراتِ بسیاری نیز به همراه دارد.
عمیق زیر زمین ،کارگران را در شرایطِ آلوده
معدنهای
ِ
و خطرناکی بهکار میگیرنــد .اما معدنکاریِ روباز ،که
اکنون بیشت ِر زغالسنگ جهان را تأمین میکندِ ،
خاک
ی ّکند و آبها را آلوده میســازد.
روی زغالســنگ را م 
مشکالتِ
زیستی بسیاری
ط
محی
انتقال زغالسنگ هم
ِ
ِ
بههمراه میآورد .انتشــا ِر فزاینده دیاکســید کربن ،از
افزایش شدید مصرف زغالسنگ ،تهدی ِد گرمایش
محل
ِ
ِ
زمیــن را بهدنبــال دارد .دیاکســیدکربن اقیانوسها
ســوزاندن زغالسنگ همچنین
را اســیدی میسازد؛
ِ
دیاکســید گوگرد تولید میکند ،که ری ه انســانها را
نابود میسازد و ســاختمانها میفرساید .این تنها دو
محصول
نمونه از موا ِد ســ ّمیای است که
ِ
سوزاندن زغالسنگ هستند .از جهاتی هم
ِ
امواج رادیواکتی ِو
نیروگاههای زغالســنگ ِ
بیشتری منتشر میکنند تا نیروگاههای
ریزذراتِ مرگباری
هستهای .این نیروگاهها ّ
ه
نیروگا
سرانه،
منتشر میکنند و بهطو ِر
هایِ
زغال ِ
مســئول مرگومیر بیشتری
سنگ
ِ

هستند تا نیروگاههای هستهای ،و نیز بیش از نیروگاههای
نفتی .
اما فقر هم مرگبار اســت ،و رشــ ِد اندک اقتصادی
شغل سیاستمداران تمام شود .دو دهه
میتواند به بهای ِ
ِ
ِ
صنعت
محدودیتاندکیبر
نگرانیهایمحیطزیستیهم
تولید و مصرفِ زغالسنگ در جهان اعمال کردهاست.
برخی تولیدکنندگان ســعی میکننــد از این صنعت
بیرون بیایند :در امریکا ،کانسول انرژی پنج معدنش را
در ویرجینیای غربی میفروشد تا روی تولید گاز شِیل
کنندگان بزرگ زغالسنگ همچون
متمرکز شود .مصرف
ِ
امریکن الکتریک پاور و دوک انــرژی هم نیروگاههای
زغالسنگ خود را تعطیل میکنند .بااینهمه ،علیرغم
رشد انفجاری تولید گاز شِیل در امریکا ،اداره اطالعات
انرژی این کشــور میگوید تا سال  2040امریکا هنوز
سوزاندن زغالسنگ
 32درصد از انرژی خود را از طریق
ِ
تأمین خواهد کرد (در مقایســه بــا  42درص ِد کنونی).
آژانس بینالمللی انرژی هم پیشبینی کردهاســت که
زغالســنگ بهلحاظ اهمیت ،و علیرغم محدودیتها،
تا ســال  2017به نفت خواهد رســید .هرچه کشورها
دنبال بدیلهــایِ بهتر برای
ثروتمندتر میشــوند به ِ
زغالسنگ میگردند – چین در تقال است که مصرفِ
فزاینده زغالسنگ خود را تحت کنترل درآورد .اما دیگر
افزایش مصرفِ
کشورها ،مثل هند و افریقا ،پای در مسی ِر
ِ
این سوخت کثیف گذاشتهاند .رشد انفجاری تولید گاز
در امریکا تولیدکنندگان زغالسنگ این کشور را بر آن
داشتهاست که به دنبال بازارهای صادراتِ جدید بگردند،
و همین قیمتها را در بازارهای جهانی باال بردهاست .تا
زمانی که مصرفکنندگان بهای اثراتِ
جانبی زغالسنگ
ِ
برق
را نپردازند ،این سوخت بسیار ارزان است .در آلمان ِ
ِ
تولید شده از زغالسنگ نصفِ
قیمت برقی است که در
نیروگا ِه گازی تولید میشود .این تناقضی الینحل است
که مصرفِ زغالسنگ در کشــوری که از جهاتِ دیگر
میزان تولید
سبزترین کشور دنیاست دارد اوج میگیرد.
ِ
برق این کشور از زغال ِ
ارزان کثیف در حال حاضر
سنگ ِ
آلمان
زمان ِ
 162میلیون کیلووات ســاعت است ،که از ِ
شرقی نزا ِر گذشته تا کنون بیسابقه بودهاست.
ِ
ژاپن هم پس از فاجع ه نیروگا ِه هستهای فوکوشیما
رو به ســوی زغالسنگ آوردهاست .دولت این کشور در

طرح انــرژیِ جدیدی را تأیید کرد
11
ِ
آوریل گذشــته ِ
منبع بلندمدتِ تأمین
که ِ
نقش زغالسنگ را بهعنوان ِ
برق گسترش میدهد .شــرکتهای بینالمللی تولید
نگرانی بزرگ روبهرو هستند .یک اینکه
زغالسنگ با دو
ِ
دولتها ممکن است سرانجام مجازاتها و محدودیتهایِ
محصول آنها اعمال
شدید ،تعرفهها و ممنوعیتهایی بر
ِ
کنند.
نگرانی دیگر اشــبا ِع جهانی اســت .قیمتهایِ
ِ
زغال ِ
سنگ گرمایشی (آن نوع زغالسنگی که در تولید
گرما و برق استفاده میشــود) حدود  80تا  85دالر به
ِ
زحمت هزین ه ســرمایهاش را
ازایِ هر تن اســت ،که به
تولیدکنندگان استرالیایی حتی
تأمین میکند .برخی
ِ
با ضرر به کار استخراج مشغول هستند ،و قراردادهایی
ِ
ظرفیت
با خطوط راهآهن و بندرها بســتهاند که هزین ه
تولیدشان را میپردازد چه از آن استفاده کنند و چه نه.
استخراج زغالسنگ ساده است
برخالف نفت و گاز،
ِ
و نیاز به مجموعهای از حفّاریهایِ هزینهبر ،ســکوها و
لولههــای انتقال ندارد .اگر قیمت زیادی پایین باشــد،
شــرکتها میتوانند تصمیم به توقف تولید بگیرند و
منتظ ِر زمان بهتری برای تولید بنشینند .اما صرفهجویی
در سرمایه محدودیتهایی دارد :هزین ه استخراج دارد باال
میرود ،زیرا که آن انوا ِع زغالســنگ که آسان به دست
میآیند دارند تهمیکشند.
ِ
صنعت
شــاید بزرگترین امی ِد تمام کسانی که در
زغالسنگ دســتی دارند تکنولوژی باشــد .استخراج
نقل زغالسنگ همیشــه آلودهکننده خواهد
و حم 
لو ِ
بود ،اما اگر این ســوخت را ارزانتر و تمیزتر بسوزانیم
میتــوان آن آلودگی را نادیده گرفــت .تکنولوژیهایِ
استخراج
نویدبخش بســیاری در افق نمایان هستند:
ِ
ِ
کنترل
گاز از زغالســنگ ،جذبِ انتشــا ِر آالیندهها ،و
ِ
دیاکســید کربن و غیره .اما هیچکدام اینها آنقدرها
که باید نمیتواند از اثراتِ زیانبار زغالســنگ بکاهد .و
محل درآمد
هم ه آنها نیازمن ِد یارانههایی هستند – از ِ
مصرفکنندگان ،سهامداران یا مالیاتدهندگان.
یک نیروگا ِه پنــج میلیارد دالریِ زغالســنگ در
محل پول مالیات ساخته شده
میسیســیپی ،که از ِ
زغال تمیز نــام گرفته ،تمــا ِم بهروزترین
و نیــروگا ِه ِ
ِ
قیمت
تکنولوژیهای موجود را به کار گرفتهاست .اما با
 6800دالر بــه ازای هر کیلووات ،این نیروگاه میتواند
عنــوان پرهزینهترین نیــروگا ِه تاریخ را از
ِ
آن خــود کند (تولید یک کیلووات برق در
یک نیــروگا ِه گازی در امریکا  1000دالر
هزینه دارد ).با چنین قیمتهایی ،برخالف
سناریویآیندهنگرانهبزرگترینتولیدکننده
زغالســنگ جهان ،این سوخت فسیلی
همچنان کثیف و آالینده باقی خواهد ماند.
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سرمایهها
و ریسکها
آیندهنگر منتشر میکند :آخرین گزارش
ک جهانی از دورنمای اقتصاد جهان
بان 
در کشورهای درحالتوسعه
ترجمه بابک واحدی

نگر
آینده
شماره بيست و ششم  /خرداد 93

در دو دهه گذشته شاهد تغییراتِ عظیمی در
جریانات ســرمایه خصوصی به داخل کشورهای
درحالتوسعه بودهایم .این جریانها ،هم بهصورتِ
خالــص و هم در قالب ســهمی از تولید ناخالص
داخلی کشورهای درحالتوسعه ،افزایش یافتهاند
و در واکنش به تغییراتِ فاحش شرایط اقتصادی
و مالی جهان نوســانات بسیاری به خود دیدهاند.
ِ
متوســط جریاناتِ مالی به
در دوره پس از بحران،
داخل کشــورهای در حال توسعه حدود  6درصد
از تولید ناخالص داخلی بودهاست؛ نرخهایِ بهره
پایین در کشــورهایِ پردرآمد و چشــماندازهایِ
خوشبینانهت ِر رشــد در سراس ِر مناطق نوظهور و
درحالتوسعه این جریانها را تقویت کردهاند .حال
که احیاء اقتصاد در کشــورهای پردرآمد ،در
بحبوحه عقب
نشینی تدریجی از سیاستهایِ
ِ
ِ
تحریک مالــی و پولی ،تحکیم
غیرمعمول
ِ
جهانی سالهای گذشته به شکلی
شرایط
مییابد
ِ
قابل لمس تغییر مییابند .بدینترتیب کشورهای
درحالتوســعه میتوانند انتظا ِر تقاضای بیشتر
برای صادراتِ خود را داشت ه باشند ،زیرا که تجارتِ
جهانی مجددا ً قوت میگیرد .اما از سوی دیگر باید
انتظار افزایــش نرخهای بهره و جریانهایِ بالقوه
ضعیفت ِر سرمای ه را هم داشتهباشند.
در محتملترین سناریو ،این پروسه عادیسازیِ
فعالیت اقتصادی و سیاســتها در کشــورهای
پردرآمد باید خط سیری نسبتاً منظم را طی کند،
به این صورت که نرخهایِ بهره جهانی آرام آرام تا
تحلیل
اواسط  2016به  3/6درصد افزایش یابند.
ِ
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ارائهشده در اینجا نشان میدهد که چنین رون ِد
آفرین اندکی بر کشورهای
جهانیای تأثی ِر اختالل
ِ
کاهش جریانهای
درحالتوسعه خواهد داشت ،و
ِ
ســرمایه به داخل کشــورهای درحالتوسعه در
0/6درصــ ِد تولید ناخالص داخلــی آنها در حد
فاصل بیــن  2013تا  2016ثابت و اندک خواهد
ماند ،که عمدتاً محصول تضعیف سرمایهگذاری در
سهام است.
ِ
ریسک تعدیلهای شدیدتر همچنان
بااینحال،
شکنندگی فزاینده
چشمگیر اســت ،بهویژه اگر
ِ

بازار با مداخلههایِ غیرعادی و بیسابقه بانکهای
مرکــزی همراه شــود.
طبق شبیهســازیهایِ
ِ
انجامشده ،تغییرات شدید و ناگهانی در انتظارات
بازار ،که به افزایش عایدیهای اوراق قرضه جهانی
میزان  100تا  200واحد پایه در ســهماهه آتی
به
ِ
میانجامد ،میتواند به کاهش شدید جریانهای
میزان 50
سرمایه به کشورهایِ درحال توسعه به
ِ
تا  80درصد در چند ماه آینده ختم شود.
اگر چنیــن ســناریویی پیاده شــود برخی
کشورهای درحالتوسعه ممکن است با ریسکهای

نمودار یک :جریانهای سرمایه ورودی به کشورهای درحالتوسعه
ِ
متحر ِک دو سهماهه
متوسط
درصد از تولید ناخالص داخلی،
ّ

عوامل
ارزیابی
بحرانی روبهرو شــوند .با تمرکز بر
ِ
ِ
بانکی گذشته ،شواهد حاکی
زیربنایی بحرانهای
ِ
ِ
از آن است که کشورهایی که در پنج سال گذشته
ِ
خوردن تراز
اساسی بازار اعتبار داخلی ،بر هم
بسط
ِ
ِ
سطوح باالی بدهیهای خارجی و
حساب جاری،
ِ
کوتاهمدت یا نرخهای ار ِز گران را تجربه کردهاند،
ِ
ِ
ریسک بیشتری روبهرو شوند.
شرایط کنونی با
در
در هر حال ،سیاستگذاران باید توجه بیشتری به
ِ
شرایط روزبهروز سختتر
ش خود نسبت به
واکن 
مالی جهان نشان دهند ،و نقاط ضعف خود را بهتر
ِ

ورودی سرمایه خصوصی به کشورهای درحالتوسعه بهتفکیک منطقه و نوع
نمودار دو :جریانهای
ِ

12

ورودی اعتبار
جریانهای
ِ
ورودی پورتفو
جریانهای
ِ
ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی
جریانهای
ِ
ورودی سرمایههای خصوصی
جریانهای
ِ

10
8
6

درصد از تولید ناخالص داخلی
ورودی اعتبار
جریانهای
ِ
ورودی پورتفو
جریانهای
ِ
ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی
جریانهای
ِ
ورودی سرمایههای خصوصی
جریانهای
ِ

4
2
0
-2
-4

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

ورودی سرمایه
نمودار چهار ُ :افت تخمینی در جریانهای
ِ
ِ
تغییر سیاستها ،بهتفکیک منطقه
اساس عدم
نسبت
به
ِ
ِ

بندی سرمایهگذار نهادی برای کشورهای درحالتوسعه
نمودار سه :رتبه ِ
(به ِ
نسبت امریکا و اروپا)
درصد ،امریکا و اروپا = 100
افریقا (جنوب صحرا)
آسیا /اقیانوسیه (جنوب و شرق)
شرق اروپا  /آسیای مرکزی
امریکای التین  /کارائیب
شمال افریقا  /خاورمیانه

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013

70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20

نمودار پنج :جریانهای خالص ورود سرمایه به کشورهای درحالتوسعه
در سال 2013
انتشار سهام
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ارزیابی کنند .کشــورهایی که سپرهایِ سیاستی
و اعتماد ســرمایهگذا ِر کافی دارند میتوانند روی
مکانیزمهای بــازار ،سیاســتهایِ ضدچرخهایِ
اقتصــاد کالن ،و سیاســتهای احتیاطی برای
مواجهه با کاهش ســرمایهگذاریخارجی حساب
کنند .در موار ِد دیگر ،آنجا که گستره و محدوده
مانور محدودتر است ،کشورها ممکن است مجبور
به انقباض در بخش مالی و پولی شوند تا نیازهایِ
مالــی را کاهش دهنــد و جریانهایِ ســرمایه
بیشتری را به داخل جذب کنند .آنجا که ذخای ِر
کافی خارجی وجــود دارد ،میتوان از آنها برای
تعدیل سرعت کاهش ارزش نرخ ارز بهره گرفت،
ِ
قوانین آسانتر جریان سرمایه به داخل
همزمان که
ِ
و مشــوقهایِ ســرمایهگذاری مستقیم خارجی
ساختن این تعدیلها کمک
میتوانند به نرم و ایمن
ِ
کنند .در نهایت ،اصالح اقتصادهای داخلی با بهبو ِد
ِ
اصالح
مدیریت پولی،
کارآیی بازارهای نیروی کار،
ِ
ِ
شــرکتها ،نهادها ،دولت و توسعه زیرساختها
حصول ثبات
موثرترین راه برای بازیابی اعتماد و
ِ
است.
جریانهای سرمایه :روندهای گذشته و آینده

از دهه  ،1990آنگاه که جریانهای ســرمایه
خصوصی بهطور متوسط  4درصد از تولید ناخالص
داخلی کشورهای درحالتوسعه را شامل میشدند،
این جریانها رشــ ِد چشــمگیری داشــتهاند .از
سالهای رش ِد انفجاری پیش از بحران سال 2003
تا  ،2007جریانهای سرمایه سرعت گرفتند و در
سهماهه سوم ســال  2007به بیش از  12درصد
تولید ناخالص داخلی کشــورهای درحالتوسعه
رســیدند ،و پس از آن در اثر بحران مالی جهانی
 2008به محدوده منفی سقوط کردند .و پس از
آن در دوره پس از بحــران دوباره تا حدی احیاء
شدند ،و در فاصله  2010تا  2013بهطور متوسط
 6درصد از تولیــد ناخالص داخلی بودند( .نمودار
)3.1
جریانهــای ســرمایه به داخل کشــورهای
درحالتوســعه عمدتــاً بــه نرخهــای بــاالی
تحول
تعمیق سرمایه و
سرمایهگذاری انجامیدند و
ِ
ِ
تکنولوژیک را تسهیل نمودند ،که بهنوبه خود تأثیر
سطوح توسعهیافتگی
پتانسیل رشد و
مثبتی بر
ِ
ِ
داشتهاســت (گزارش بانک جهانــی )2010 ،در
بســیاری موارد ،افزایش جریانهای ســرمای ه به
داخل کشــورها در ســالهای پیش از بحران به
عدم توازنهایِ عظیم در حساب جاریِ کشورهای
درحالتوسعهنیانجامید.
تحوالت در مرکز اروپا استثنایی قابل مالحظه
بانکی فرامرزی
عظیم وامهای
اســت .جریانهای
ِ
ِ
(که به تنهایــی  6درصد از تولید ناخالص داخلی
را در دوره  2003-2007تشکیل میدهند؛ نمودار
موجب ایجاد حبابهای قیمتی در داراییها
)3.2
ِ
و اعتبار در دوره پیش از بحران شدند ،که همین

به رشد انفجاری در مصرف خصوصی ،کسریهای
ی مشاب ِه
فزاینده حساب جاری و مشکالتِ بدهکار 
آنچه در کشــورهایِ پردرآمــد در همان دوره
دیده میشود ،انجامید .در نتیجه ،برخالف دیگر
مناطق کشورهای درحالتوسعه اروپا وارد دورهای
طوالنیشده از بازســازی شدند که مشابه تجربه
کشورهای پردرآمد بود.
درحالیکه افزایش چشــمگیر در جریانهایِ
مالی بــه داخل کشــورهای درحالتوســعه در
معنــی فرصتهای
زمانهــایِ «عــادی» بــه
ِ
ســرمایهگذاری و رشــد بود ،از ســوی دیگر به
ِ
سرایت شوکهای مالی جهانی به مناطق
معنایِ
بحران مالی
مختلف بودهاســت ،همانطور که در
ِ
 2008-2009بهروشــنی دیدهمیشــود ،آنگاه
کــه جریانهای ســرمایه به داخل کشــورهای
درحالتوسعه ســقوطی شدید داشت و به حدود
منفی یکدرصد رسید.
بیشتــ ِر مناطــق درحالتوســعه ،بهمــدد
تحریکیضدچرخهای،چشماندازهای
سیاستهای
ِ
رشــ ِد بهتــر (کــه در رتبهبندیهــای اعتباری
نسبی آنها هویدا اســت؛ نمودار  ،)3.3یافتهاند.
پولی بهشــدت رها و انسباطی در
سیاســتهای ِ
خیزش دوباره
کشورهای پردرآمد نقش ویژهای در
ِ
موج قدرتمند سرمایه سرازیر شده به کشورهای
در حال توسعه ،در دوره پس از بحران ،ایفا کردند
اوج  8.5درص ِد مجمو ِع تولید
(که تا نیمه  2011به ِ
ناخالص داخلیشان رسید).

ِ
تحریک
موج دوباره پس از بحران در آغاز به
این ِ
تشــویق ایجاد
احیاء وامدهی فرامرزی و بعدتر به
ِ
توازن در سرمایهگذاری در سهام تحقق یافت ،که
هردو تأثیر ویژهای از نرخهای بهره بهشدت پایین
و ریسکگریزیِ اندک پذیرفتند .در نتیجه ،پیش
تابســتان  ،2013وزن اوراق قرضه کشورهای
از
ِ
درحالتوسعه در پورتفوهایِ جهانی درآمد ثابت تا
بدان سطوحی افزایش یافت که پیشتر فقط در
اواخر دهه  1990دیدهشدهبود.
سرمایهگذاری در ســهام (جریانهایِ سرمایه
اوراق قرضه و ســهام) از سال  2009بدینسو در
بیشت ِر مناطق پرقدرت بودهاست (نمودار  )3.2در
دهی بانکها بهویژه در اروپایِ نوظهور
عوض ،وام ِ
تعدیل شدهاســت ،چون بانکهای کشــورهای
پردرآمد به تعدیلهای ترازنامهای و بازخرید بدهی
پرداخته و این سیاست را ادامه میدهند.
مســتقیم خارجی باثباتترین
سرمایهگذاری
ِ
جزء جریانهای سرمایه بودهاست ،اگرچه تصویر
ســطح منطقــهای مخدوشتــر و پیچیدهتر
در
ِ
اســت .در آفریقایِ جنوب صحــرا ،جریانهای
سرمایهگذاری مســتقیم خارجی در دوره پس از
بحران با روندی ثابت رشــد کردهاست ،و اخیرا ً به
 6.5درصد تولید ناخالص داخلی منطقه رسیده.
مقابل اتفاقی است که در جنوب آسیا و
این نقطه
ِ
خاورمیانه و شمال افریقا افتاده؛ مناطقی که جریان
سرمایهگذاری مستقیم خارجی در آنها در دوره
 2011-2013در مسی ِر اُفت بودهاست (بهترتیب

ِ
ورودی سرمایه
سرعت جریانهای
نمودار هفت :گزینههای سیاستی برای مقابله با ُافت ناگهانی در
ِ
اجازه
ُا ِ
فت ارزش
نرخ ارز

تدابیر احتیاطی
ِ
ِ
مقررات
تر
سخت ِ
سرمایه
ِ
قواعد
کالن
احتیاطی ِ
ِ
سختگیرانهتر؟

تدابیر
ِ
هدف ِ
مند
احتیاطی؟

محدودیتهای
ارزی بانکها
ِ

کاستن
سختی
از
ِ
ِ
مقررات جریان
ورودِ سرمایه
ِ
محدودیت
ِ
جریان
موقت
ِ
خروج سرمایه

کنترلهای
سرمایهای؟

جذب
در بازار؟

کاهش
جریان
در
ِ
ورود
سرمایه

ِ
اصالحات
ساختاری /
بازار مالی

سیاستی کالن
تدابیر
ِ
مداخله
در ارز خارجی
سپرهای
ِ
ذخایر ارز
خارجی؟

چشمانداز
پولی
سیاستهای ِ
سختگیرانهتر؟

افزایش
نرخهای بهره

چشماندازِ
ِ
تثبیت مالی؟
سیاست
مالی
ضدچرخهای
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ک جهانی
گزارش بان 

دهکده جهانی

به 1/3و  0/8درصد از تولید ناخالص داخلی منطقه)
در دو سال گذشته ،جریانهای سرمایه به داخل
کشورهای درحالتوسعه در حدود 4/5درص ِد تولید
ناخالص داخلی آنها ثابت شدهاســت .این اُفت
ِ
ِ
وضعیت وخیم ذخایر
سرعت جریان ســرمایه با
بینالمللــی ،افزایش فــرار ســرمایه ،و وضعیتِ
نابهسامان تراز حســاب جاری در برخی کشورها
و مناطــق ،همــراه شدهاســت ،و از این طریق
ِ
شرایط
آســیبپذیریِ آنها در برابر تغییرات در
خارجی بیشتر شدهاست.
واکنش سیاستی
ِ
ورودی سرمایه
ِ
تر
به جریان ِ
های ضعیف ِ

از منظ ِر عملی و
اجرایی،
طراحی
ِ
مناسبتترین
واکنش
پاسخ و
ِ
سیاستیاساساً
مختص هر کشور
ِ
خواهد بود ،باید
تمام سهامداران
ِ
و طرفهای درگیر
را لحاظ کند ،و
شفاف باشد .هیچ
راهحلِ واحدی
برای همه در
دست نیست.

نگر
ه شماره بيست و ششم  /خرداد 93
آیند
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تحقیق و تحلیلهای ما نشان دادهاست که در
خیم حاصل از ترکیب احیاء
یک سناریویِ خوش ِ
اقتصــادی تدریجی در اقتصادهای پیشــرفته و
ِ
ریسک
عادیسازی نظاممند شرایط مالی جهانی،
ســقوطی شــدید در جریانهای سرمایه جهانی
بســیار اندک خواهد بود .بااینحال ،رویدادهای
تابستان ســال  2013نشان از مشکالتی دارد که
ِ
مدیریــت انتظاراتِ بازار نهفتهاســت ،بهویژه
در
زمانــی که بانکهای مرکزیِ جهــان دارند برای
خروج از استراتژیِ مداخلههای غیرمنتظره در بازار
تنظیم ناگهانی نرخهای بهره
برنامهریزی میکنند.
ِ
مالی فزاینده بازارها میتواند
جهان و
شکنندگی ِ
ِ
تأثی ِر شگرفی بر جریانهای سرمایه ،چشماندازهای
رشــد ،و ثباتِ مالی در کشورهای درحال توسعه
بگــذارد ،و اثراتِ حاصل احتماالً بر کشــورهایی
متمرکز خواهند بود که بیش از دیگران به لحاظ
مالی با یکدیگر درهمپیوسته هستند و شکنندگی
و نقاط آسیبپذی ِر بیشتری دارند.
اما اگر تنظیم و تعدیلی نامنظم صورت بگیرد،
مقاماتی که مجموعهای از سیاستها را در اختیار
دارند تا با فشارهایِ بازارهای مالی مقابله کنند ،باید
ترکیب مناسب
این را به خاطر داشــته باشند که
ِ
ِ
رژیم سیاسیاش
بسته به
وضعیت هر کشــور و ِ
متغیر و متفاوت اســت .کشورهای درحالتوسعه
گامهایی در دوره ماه مِی تا ســپتامبر گذشته در
این زمینه برداشتهاند که شامل این موارد میشوند:
استفاده از ذخایر بینالمللی برای حمایت از پول
ساختن پروسه تعدیل و تنظیم.
داخلی و آرام
ِ
ترتیباتِ
ســوآپ موقت با
اجرا یا بهرهگیری از
دیگر بانکهای مرکزی برای افزایش دسترسی به
نقدینگی و ارزهای خارجی.
استفاده از سیاست پولی برای افزایش نرخهای
ِ
جذابیت داراییهایی که
افزایش
بهره شــاخص و
ِ
پشتوانه پولهای ملی قرار گرفتهاند.
ِ
شرایط نرخ ارز
تحمیل تدابی ِر اختیاری همچون
ِ
خارجی برای سرمایهگذاران.
اجرای کنترلهای موقت بر ســرمایه در زمینه
برچیدن
زمان
جریانهایِ
ِ
مالی روبهبیــرون ،هم ِ
ِ
موانع سر راه سرمایهگذاری مستقیم
محدودیتها و ِ

گذاران
خارجی و ســرمایهگذاریهای ســرمایه
ِ
شرکتی و سازمان یافته.
اســتفاده از تدابی ِر تجارتی کــه برای حفظ ارز
خارجی طراحی شــدهاند ،مثل محدودیتهای
ِ
کمی برای
موقت واردات در ِ
قالب محدودیتهای ّ
واردکنندگان کاالها ،تعرفههای گمرکی ،مالیاتها
ِ
و تدابی ِر حمایت از صادرات.
ِ
تثبیت بودجهای ،کاستن از یارانهها،
سیاستهای
و افزایش مالیاتها.
اصالحات با هدفِ بهبود فضای سرمایهگذاری،
بهویژه برای سرمایهگذاران خارجی.
بازیابی اعتماد
برخی از این تدابیر در کمک به
ِ
ساختن تعدیل و تنظیمها موفق بودهاند.
بازار و آرام
ِ
درحالیکه تدابیر دیگر ،همچون محدودیتهای
تجارت ،ممکن اســت به کاســتن از فشارهایِ
کوتاهمــدت که میتوانند تأثیــراتِ اختاللانگی ِز
پس پرداختن به منابع
بسیاری داشته باشند و از ِ
زیرین ناتوانی و شــکنندگی برنیامدهاند،
دالیل
و
ِ
ِ
کمککردهباشند.
نمودار 7میکوشد ِ
طیف گزینههای سیاستیای
ِ
ناگهانی
افت
با
مقابله
در
را که کشورها میتوانند
ِ
ِ
ســرعت جریانهای ورودیِ سرمایه بهکار گیرند،
بهطور خالصه نشــان دهد .این که کدام واکنش
سیاســتی برای کدام کشور مناسبترین خواهد
خاص مربوط به همان کشور مربوط
عوامل
بود به
ِ
ِ
بودن
اســت ،از جمله نظــام نرخ ارز ،درجــه باز ِ
جریان سرمایه ،ساختار تعهداتِ خارجی و بخش
ِ
وضعیت کنونی ناموازنههای مالی و دیگر
بانکی ،و
ناموازنههای اقتصاد کالن.
خ ارزهــای کام ً
ال
در کل ،کشــورهایی که نر 
شــناوری دارند خواهند توانست بر مکانیزمهای
جذب بــازار (همچون کاهش ارزش نــرخ ارز) و
سیاســتهایِ ضدچرخهای ثبــاتِ اقتصاد کالن
حساب کنند ،هرآنگاه که موانع و سپرهایِ کافی
در اختیارشان باشد .کشورهایی که نظامهای نرخ
ار ِز کمتر شــناور و انعطافپذیری دارند ،تعهداتِ
خارجی عظیمی دارند ،و اعتباراتِ خارجیشــان
ِ
بر بازار اعتبارات مسلط است ،باید بر سیاستهای
جریان ورو ِد مالی
احتیاطیتر و قوانین و قواعــ ِد
ِ
بودن محدو ِد جریان سرمایه
تکیه کنند .اگرچه باز ِ
ترکیب ترازنامههای
محل سهم و
میتواند هنوز از
ِ
ِ
بخش مالی آســیبپذیر و شــکننده جلوه کند،
ِ
سرایت
خاص
نیازمن ِد توج ِه ویژهای به کانالهایِ
ِ
بزرگی کشور هم مهم
بحران هستند .در نهایت،
ِ
خواهد بود ،به این صورت که اقتصادهای کوچک
فضایِ کمــی برای اتخا ِذ سیاســتهای کالن و
احتیاطی مستقل در اختیار دارند.
ِ
طراحی مناسبتترین
از منظ ِر عملی و اجرایی،
ِ
واکنش سیاستی اساساً
مختص هر کشور
پاسخ و
ِ
ِ
خواهد بود ،باید تما ِم سهامداران و طرفهای درگیر
حل واحدی
را لحاظ کند ،و شفاف باشد .هیچ راه ِ
برای همه در دست نیست.

رکود ادامهدار
آنچه گزارش چشمانداز اقتصادی
بانک جهانی ،درباره خاورمیانه و
شمال افریقا به فعاالن اقتصادی
گوشزد میکند
سه ســال پس از بهار عربی ،اقتصادهای منطق ه
خاورمیانه و شمال افریقا همچنان گرفتار رکود هستند.
بحران سیاسی در مصر ،بن ِ
بست سیاسی در تونس و
ِ
گسترش دامنههای
تشدید جنگ داخلی در سوریه و
ِ
ِ
فعالیت اقتصادی در کشــورهای
آن به لبنان و اردن،
واردکننده ِ
نفت درحالتوســع ه این منطقه را کاهش
دادهاست .تولید ناخالص داخلی مصر در سهماه ه دوم
 2013به میزان  3.2درصد کاهش یافته و رش ِد سال
مالی این کشور (با پایان در همان سهماهه) به  2درصد
ِ
رسیدهاست .تولید صنعتی در کشورهای واردکننده
نفت در سهماه ه منتهی به ماه اکتبر  36درصد کاهش
یافته ،که عمدتاً بهســبب کاهش شدید  44درصدی
مدیران خرید
در مصر بودهاســت .بااینحال شاخص
ِ
( )PMIبرای نخســتین بار در  13ماه گذشته در ماه
نوامبر  2013وار ِد محدوده مثبت شد و در ماه دسامبر
هم در این محدوده باقی ماند ،که نشان از بهبو ِد تولید
صنعتی و چشمانداز امیدوارکننده دارد.
تعدا ِد گردشگرانی هم که به کشورهای واردکننده
نفت ســفر کردهاند بهشدت کاهش یافته ،که عمدتاً
بهسبب بیثباتیهای سیاسی و مشکالت امنیتی در
ســای ه برکناری دولت محمد مرسی در مصر و جنگ
ماهه منتهی
داخلی سوریه بودهاست .این میزان در سه 
به سپتامبر  57درصد کاهش یافتهاست.
تولید نفت در کشورهای درحالتوسع ه صادرکننده
نفت منطقه – که بیش از یک سو ِم تولید نفت منطقه
را شامل میشود – در سال گذشته حدود  8.5درصد
کاهش یافتهاست ،که نشان از تأثیر مشکالت امنیتی،
اعتصابها ،و معضالت زیرساختی در الجزایر ،عراق،
لیبی ،و تحریمهایِ بینالمللی علیه جمهوری اسالمی
ایران دارد .ناموازنههای خارجی در سراسر کشورهای
درحالتوســع ه منطقه رو به وخامت گذاشتهاســت.
کسریهای حســاب جاری در کشورهای واردکننده
حاصل کاهش
نفت شــدیدتر شدهاست – که بهویژه
ِ
پذیرش گردشگران بــوده – درحالیکه
شــدید در
ِ
مازادهایِ حساب جاری برای کشورهای صادرکنندهی
نفت کاهش یافته ،زیرا که صادرات نفت اُفت کردهاست.
بهاستثناء چند مورد ،ناموازنههای مالی در سراسر
منطقه تشــدید شدهاســت ،بهویژه در کشــورهای
واردکنندهی نفت .این وضعیت به معنای درآمدهای
عمومی مربوط
مخارج
افزایش
کمتر بهسبب رش ِد ُکند،
ِ
ِ
ِ
به پرداخت دســتمزدها ،یارانههای غذا و سوخت در
سایهی بهار عربی ،و در برخی موارد افزایش هزینههای
بازپرداخت بدهیها ،است.

ِ
(درصد تغییر ساالنه ،مگر معیار دیگری ذکر شده باشد)
بینی منطقهای
پیش ِ
تولید ناخالص داخلی به قیمتهای بازار ،منطقهی جغرافیایی ()b) (c
تولید ناخالص داخلی به قیمتهای بازار ،کشورهای درحالتوسعه ()c
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تولید ناخالص داخلی به قیمتهای بازار ،کشورهای درحالتوسعه ()c
سرانه تولید ناخالص داخلی ،دالرِ ثابت
تولید ناخالص داخلی برحسب برابری قدرت خرید ()e
ِ
مصرف خصوصی
مصرف عمومی
گذاری ثابت
سرمایه
ِ
صادرات)GNFS) f ،
واردات)GNFS) f ،
صادرات خالص ،سهم در رشد
تراز حساب جاری ،درصد از تولید ناخالص داخلی
تراز مالی ،درصد از تولید ناخالص داخلی
مواردِ ویژه :تولید ناخالص داخلی
کشورهای درحالتوسعه ،بهجز سوریه
کشورهای برگزیدهی شورای همکاری خلیج فارس ()g
ِ
صادرکنندگان درحالتوسعهی نفت
واردکنندگان درحالتوسعهی نفت
ِ
مصر
پایه سال مالی
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بینی کشورهای منطقه تولید ناخالص داخلی به قیمتهای بازار (دالرِ )2010
پیش ِ
الجزایر
مصر
پای ه سال آماری
ایران
عراق
اردن
لبنان
لیبی
مراکش
سوریه ()c
تونس
یمن
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جریانهای سرمایه
جریانهای مالی
جریانهای ورود سرمایه
جریانهای ورود خصوصی ،خالص
جریانهای ورودِ سهام ،خالص
جریانهای ورود سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،خالص
جریانهای ورود سهام پورتفو ،خالص
اعتبارات خصوصی ،خالص
اوراق قرضه
بانکها
دیگر اعتبارات خصوصی
بدهی کوتاهمدت
جریانهای
ِ
جریانهای ورودِ رسمی ،خالص
بانک جهانی
صندوق بینالمللی پول
دیگر جریانهای رسمی
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 cتولید ناخالص داخلی به قیمتهای بازار و اجزاء مخارج را به نرخ ثابت دالر  2010امریکا
محاسبه کردهایم.
ِ
متوسط زیرمنطقه عراق و لیبی را کنار گذاشتهاست ،دو کشوری که محدودیتهای آماری
d
ِ
ِ
جزئیات تراز پرداختها میشود.
درست اجزاء تولید ناخالص داخلی یا
بینی
مانع از پیش ِ
 eتولید ناخالص داخلی با نرخهای ارز برابری قدرت خرید محاسبه شدهاست
ِ
ِ
خدمات غیرعامل ()GNFS
واردات کاالها و
 fصادرات و
 gکشورهای برگزید ه شورای همکاری خلیج فارس :بحرین ،کویت ،عمان ،عربستانسعودی
و امارات متحد عربی.
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پانوشت :مگر آنکه خالفش گفته شدهباشد ،میانگینهای منطقه برای کشورهای کمدرآمد
و با درآمد متوسط محاسبه شدهاند و هیچ کدام از کشورهای پردرآمد منطقه را شامل
نمیشوند.
موزون مجموع هستند؛ رشد متوسط،
های زمانی متوسطهای
ِ
 aنرخهای رشد در وقفه ِ
ِ
موزون ساالنه برای منطقه
صورت میانگین سادهی متوسطهای
نسبتها و معیارها را به
ِ
محاسبه شدهاند.
 bمنطق ه جغرافیایی شامل این کشورهای پردرآمد است :بحرین ،کویت ،عمان،
عربستانسعودی ،امارات متحد عربی و قطر.

 2015پیشبینی  2016پیشبینی
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اقتصاد جهان در سال 2060

روندهای آینده

اقتصادجهان
در سال 2060
گزارش سازمان
توسعه و همکاری اقتصادی
)(OECD
ترجمه بابک واحدی

نگر
آینده
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ســازمان همکاری و توســعه اقتصــادی را میتوان
مهمترین ســازمان سیاستگذار در زمینه اقتصاد جهان
دانست ،که با  34کشــور عضو و کمیتههای آمارگیری،
تحقیق و سیاســتگذاریاش تأثیر چشمگیری بر رون ِد
تحوالت اقتصادی جهان دارد .این ســازمان همهســاله
گزارشهایی در موضوعاتِ مختلفِ اقتصادی و با رویکر ِد
پیش روی
تبیین سیاســتهای ممکن و گزینههــای ِ
ِ
گذاران اقتصاد کشــورهای ثروتمند و در حال
سیاســت
ِ
رشــد جهان منتشر میســازد .در میا ِن این گزارشها،
گزارشهای چشــمانداز بلندمدتِ رشد اقتصادی جهان
کاربر ِد موثری در تصمیمگیریِ سیاســتگذاران اقتصاد
مدیران شرکتها و موسساتِ بزرگ بینالمللی
جهان و
ِ
پیش رو به بررسی روندهایِ مختلف و سِیر
گزارش
دارد.
ِ ِ
رشد اقتصاد جهان در نیم قرنِ آینده میپردازد.
انتظار میرود تولید ناخالص داخلی جهان در پنجاه
سال آینده ساالنه  3درصد رشد کند ،اما چشمانداز رشد
مناطق مختلف جهان تفاوتهای بسیار
میان کشورها و
ِ
در ِ
دارد .کشورهایِ نوظهور جهان که با سرعتِ زیادی رشد
محرک اصلی چشمانداز بلندمدت خواهند بود.
میکنند ّ
نرخهای رشــد کشورهای نوظهور سرانجام کند خواهند
بود ،و به رش ِد انتظاری منطقه سازمان توسعه و همکاری
اقتصادی متمایل خواهد شد .رشد و استانداردهای زندگی
از سوی اجرایِ فعال اصالحاتِ مالی و ساختاری حمایت
سال
میشود .بهموازات،
بزرگی نسبی اقتصادها در پنجاه ِ
ِ
ِ
داخلی
ناخالص
د
تولی
داشت.
خواهد
فاحشی
آینده تغیی ِر
ِ
مجموع چین و هند بــهزودی از مجموع تولید ناخالص
داخلــی اقتصادهای گروه جی 7فراتــر خواهد رفت و تا
کل اعضای ســازمان همکاری و توسعه
ســال  2060از ِ
اقتصادی بیشتر خواهد بود .نرخ پسانداز جهانی تا سال
وزن فزاینده کشــورهای
 2030تقریباً ثابت خواهد ماندِ .
نزولی نرخهای
پرپسانداز ،بهویژه چین و هند ،موجبِ سیر ِ
پسانداز خصوصی در تکتک کشــورها خواهد بود ،که
شدن جمعیت است.
عمدتاً بهسبب پیر ِ
علیرغم رشد سریع در کشورهای کمدرآمد و نوظهور،
تفاوتهای عظی ِم بینکشــوری در زمینه استانداردهای
زندگی در سال  2060پابرجا خواهد ماند .درآم ِد سرانه در
فقیرترین اقتصادها تا سال  2060بیش از چهار برابر خواهد
شد ،و چین و هند افزایشــی بیش از  7برابری را تجربه
خواهند کرد ،اما استانداردهای زندگی در این کشورها و
برخی کشــورهای نوظهو ِر دیگر هنوز فقط یکچهارم تا
سطح کشورهای پیشرو در  2060خواهد بود.
 60درص ِد ِ
اصالحاتِ جسورانهت ِر ساختاری و سیاستِ بلندپروازانهت ِر
زندگی بلندمدت را با متوسطِ
پولی میتواند استانداردهای
ِ
اساسی بهبودهایِ
 16درصد در مقایســه با ســناریویِ
ِ
میانهرویِ سیاستها رشد دهد .اصالحات بلندپروازانه بازار
تولید ،که رشد بهرهوری را افزایش میدهد ،میتواند تولید
ناخالص داخلی را بهطور متوســط  10درصد رشد دهد.
سیاستهایِ معطوف به مشارکتِ بهتر و بیشتر نیروی
کار میتوانند تولید ناخالص داخلی را بهطور متوســط تا
 6درصد افزایش دهند.ناموازنههای جهانی ممکن است تا
سطح
سال  2030ادامه یابند و تعمیق شوند ،و حتی به ِ
پیش از بحران برســند ،اما اصالحات مالی و ساختاریِ

ِ
ِ
ِ
رشد تولید ناخالص داخلی واقعی 2011-2060
متوسط ساالنه
روند
محرکهای رشد در
نمودار  :1سهم ّ
ورودی نیروی کار
تعمیق سرمایه و
ِ
ِ
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عمیقتر و ســریعتر میتواند تــا آن زمان یک چهارم از
ناموازنههابکاهد.
اقتصاد جهان
با چالشهای متعددِ کوتاه و بلندمدت روبهرو است

اقتصــاد جهان در حال حاضر بــا چالشهای جدی
روبهرو است و باید اقداماتِ قاطعی در قالب سیاستهای
اقتصادی انجام شود تا اعتماد ازدسترفته بازیابد و احیاء
اقتصادی در مســیر رشــد پایدار قرار گیرد .بسیاری از
کشورها با دورهای طوالنی از تعدیل برای مقابله با میراثِ
شــکل بیکاریِ شدید ،ظرفیتِ مازاد و
بحران ،بهویژه به
ِ
ناموازنههــای بزرگ مالی ،روبهرو هســتند .هرچه پیش
شدن جمعیت،
میرویم ،تغییراتِ جمعیتی ،از جمله پیر ِ

و همگرایی اقتصادی تغییراتِ عظیمی در ترکیبِ تولید
ناخالص داخلی جهان پدید خواهد آورد .در ســناریویی
که در اینجا ارائه شدهاســت ،کشــورها با این چالشها
سیاســتی مناسب و
روبهرو میشــوند و و واکنشهای
ِ
اصالحات ســاختاری بهمنظور حصول اطمینان از قرار
داشتن بازدههای رشد در مسیری پایدار اتخاذ میشوند.
ِ
شــامل بهبودهایِ پایدار ،البته نه
بنابراین ،این ســناریو
ِ
بزرگ ،در سیاستها ،هم در کشورهای پیشرفته و هم در
اقتصادهای نوظهور ،در زمینههایی چون بازارهای نیروی
کار و تولید ،انسجا ِم مالی و اصالحات در سیاستهای رفاه
زیرین این نوشتار
و سیاستهای مالی ،خواهد بود .فرضیه ِ
سطح رون ِد تولید ناخالص داخلی
این است که بحران فقط ِ
سال آینده ،کاستهاست و هیچ
را ،در حال حاضر و در چند ِ

-1

تأثی ِر پایایی بر نرخهای رشــد ندارد .افزون بر این ،وقتی
متحمل
به بلندمدت مینگریــم ،عواقب و پسزدنهایِ
ِ
بروندا ِد روند دوره طوالنیشــده تقاضــایِ فروکاهیده
نادیده گرفته شدهاند .بنابراین ،سناریویِ بلندمدتِ حاصل
چشــماندا ِز بلندمدتِ نسبتاً خوشچهرهای برای اقتصاد
جهان بهدســت میدهد .در واقع ،تعدادی از عوامل هم
امکان نکولهایِ نامنظ ِم
نادیده گرفته شدهاند ،از جمله
ِ
بدهی ،اختالالت در تجارت و تنگناهای ممکن در مسیر
رشد بهسبب استفاده ناپایدار از مناب ِع طبیعی و خدماتِ
محیطزیست.
قرن آینده انتظار بر این است که اقتصاد جهان
در نیم ِ
بهطور متوسط با نرخ ساالنهای حدود  3درصد رشد کند.
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در میان کشورهای سازمان

نمودارهای 2
سهم در پسانداز جهانی ،به درصد
باقی کشورهای OECD
ِ
باقی کشورهای غیر OECD
ِ
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اقتصاد جهان در سال 2060

روندهای آینده

در بلندمدت،
اث ِر معکوس پیر
شدنجمعیت
بر پسانداز
اصلیترینعامل
منجر به کاهش
ناموازنهحساب
جاری در بیشتر
کشورهای
سازمان توسعه و
همکاریاقتصادی
خواهد بود .مازاد
حساب جاری
چین تا حدود
سال 2030
افزایش خواهد
یافت.

داخلی برخی کشورها (کشورهای انگلیسیزبان و برخی
ِ
اقتصادهــای نوظهور) خواهد بــود (ر.ک .جدول انتهای
سن کار
گزارش ).طبق این سناریو،
کاهش سهم جمعیتِ ِ
ِ
بهطور کامل به مشارکتِ کمتر نیروی کار ترجمه نمیشود.
سن قانونی بازنشستگی با
برعکس ،فرض بر این است که ِ
افزایش طول عمر تعدیل میشود تا سه ِم ثابتی از طول
ِ
عم ِر اختصاصیافته به کار حفظ شود .عالوهبراین ،رون ِد
بلندمدت بسطِ آموزش و پرورش ادامه خواهد یافت و با
مشارکتِ باال همراه خواهد شد .از این رو ،در این سناریو نرخ
مشارکتِ نیروی کار سازمان توسعه و همکاری اقتصادی
قرن آینده در
(در ِ
میان جمعیتِ باالی  15سال) در نیم ِ
سطح  60درص ِد کنونی ثابت خواهد ماند .بااینحال ،هنوز
ِ
کشورهایی هستند که در آنها اُفت مشارکتِ نیروی کار
رشــد را مختل خواهد کرد (مثل لهستان ،کره ،پرتغال،
ژاپن ،اســلوونی و چین) بهطریق مشابه روند بیکاری در
کشورهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی آرام آرام
سطح پیش از بحران خود باز خواهد گشت ،و ورودیِ
به ِ
کلی نیروی
نیروی کار را ثبات خواهد بخشــید .ورودیِ ِ
کار بهجز در چند کشور چندان به رشد کمک نمیکند
(افریقای جنوبی ،مکزیک ،ترکیه ،عربســتان سعودی و
تدریجی نسبتهای
هند) (نمودار  )1عالوهبراین ،با ثباتِ
ِ
تعمیق سرمایه هم
سرمایه-به-تولید در بیشت ِر کشورها،
ِ
محرک مهمی برای رشد نخواهد بود.
ّ

توســعه و همکاری اقتصادی هم طبق انتظارات تا سال
 2060ساالنه  2درصد خواهد بود ،که در برخی کشورها
بحران کنونی روندی کاهشی
دوران احیاء از
ِ
پس از گذار از ِ
خواهد داشــت .اما رشــد جهانی ثابت و استوار خواهد
ماند زیرا کشــورهایی که رشد نسبتاً سریعی دارند سه ِم
بیشتری از تولی ِد جهانی را به خود اختصاص خواهند داد.
در واقع ،رشد در کشورهای غیر عضو در سازمان توسعه
و همکاری اقتصادی همچنان از متوسطِ کشورهای عضو
این سازمان سریعتر خواهد بود ،اگرچه در دهههای آینده
این اختالف در سرعت رشد کاهش خواهد یافت .از بیش
از  7درص ِد ساالنه دهه گذشته ،رش ِد کشورهای غیرعضو
سازمان توســعه و همکاری اقتصادی در دهه  2020به
حــدود  5درصد کاهش خواهد یافــت و تا دهه 2050
(جدول انتهایِ گزارش را
به حدود نصف خواهد رســید
ِ
ببینید ).تا سال  ،2020چین باالترین نر ِخ رشد را نسبت
به هر کشور دیگر جهان خواهد داشت ،اما آن زمان است
که هند و اندونزی هر دو از این کشور جلو خواهند زد.
پیر شدن جمعیت در بسیاری از کشورها ترمزی بر رش ِد
اقتصاد خواهد زد ،اگرچه بهبو ِد نظام آموزش آن را کنترل
خواهد کرد .روندهایِ ذکرشــده در رشد تولید ناخالص
شدن جمعیت رخ میدهند ،که فشاری
داخلی بهسبب پیر ِ
رو به پایین بر ورودیِ نیروی کار خواهد گذاشــت ،و نیز
بر توســعه بهرهوری که از کشوری به کشور دیگر تفاوتِ
شدن جمعیت ،بهسبب اُفت نرخ زادو ولد و
بسیار دارد .پیر ِ
پیشرفتهای عمومی در افزایش طول عمر ،تأثیری منفی
بر مشارکتِ نیروی کار خواهد داشت .انتظاراتِ
جمعیتی
ِ
شدن
آینده نشــان میدهند که در 50
ِ
ســال آینده پیر ِ
جمعیت بهویژه در آسیا ،شرق اروپا و جنوبِ اروپا سرعتِ
بسیار خواهد داشت ،و نسبتِ
وابستگی کهنسالی در این
ِ
مناطق بیش از دو برابر خواهد شد ،و حتی در چین چهار
شدن سریعتر جمعیت در این
برابر میشود .در واقع ،پیر ِ
کشــور تا حدی توضیح میدهد که چرا هند و اندونزی
در کمتر از یک دهه در نر ِخ رشد اقتصاد از چین سبقت
خواهند گرفت .با در نظر گرفتن توســعه تمام گروههای
سنی ،طبق تخمینها کل جمعیتِ جهان در پنجاه سال
آینده با نرخ رشد ســاالنه 0/31درصدی افزایش خواهد
فرض ثابت ماند ِن تمام عوامل دیگر ،رش ِد نسبتاً
یافت .با ِ
باالیِ کل جمعیت ترمزی بر رشــد سرانه تولید ناخالص

پسانداز جهانی با ِ
تثبیت مالی
خیزش چین و هند ثبات خواهد یافت
و
ِ

پسانداز ،وقتی به انباشــتِ سرمایه ترجمه میشود،
محر ِک رشد است .نرخهای پسانداز خصوصی در پنجاه
ّ
سال آینده در بیشت ِر کشورها اُفت خواهد کرد ،که عمدتاً
شدن جمعیت است .اما نرخ پسانداز جهانی
بهسبب پیر ِ
تا حدود سال  2030نسبتاً ثابت خواهد ماند (نمودارهای
چین نسبتاً
 )2این بهخاط ِر
افزایش ســه ِم مر ّکب هند و ِ
ِ
پرپسانداز در درآم ِد جهانی است ،که سی ِر نزولی نرخهای
عامل دیگ ِر سببســا ِز ثبات
پسانداز را جبران میکندِ .
پسانداز جهانی افزایش پسانداز عمومی در کشورهای
سازمان توسعه و همکاری اقتصادی است؛ پساندازی که
برای تثبیتِ بدهیهای دولتی در میانمدت ضروری است،
انقباض مالی (مثل مور ِد ژاپن و
و در برخی موارد نیازمن ِد
ِ

بخش بزرگی از اُفتِ پسانداز خصوصی در
امریکا) این امر ِ
دهه آینده را ،بهویژه در ژاپن و امریکا ،جبران خواهد کرد.
شدن
پس از سال  ،2030تحوالتِ جمعیتی ،بهویژه پیر ِ
سریع جمعیت در چین ،و رش ِد ُکند اقتصادهای نوظهور
فرمان اقتصاد را در دست خواهد گرفت ،و بهتدریج از نرخ
ِ
پسانداز جهانی خواهد کاست.
نرخهای بهره ممکن است بهتدریج افزایش یابند

اُفتِ پسانــداز جهانی پس از  ،2030اگرچه تخمین
و گمانهزنی است ،میتواند فشــاری روبهباال بر نرخهای
بدهی
بهره بگذارد .عالوهبراین ،از آنجا که نســبتهای ِ
عمومی عموماً در سطو ِح باالی سناریویِ حداقلی به ثبات
میرسند ،ریســک مالی در برخی از کشورهای سازمان
توسعه و همکاری اقتصادی افزایش خواهد یافت ،که خبر
واقعی باالتری در آینده نسبت به نرخهای
از نرخهایِ بهره ِ
بهره دهه گذشته میدهد .در میانمدت ،نرخها بهسببِ
زمان
پایین سیاست پولی ،که از ِ
شدن نرخهای ِ
معکوس ِ
آغــاز بحران ثابت باقی مانده بودند ،هم باال خواهد رفت؛
نرخهای پایینی که نرخهای بهره بلندمدت را پایین نگه
داشتهاند.
ناموازنه حساب جاری
در دو دهه آینده افزایش خواهد یافت

انتظار میرود ناموازنههای حساب جاری جهانی ،که
بازتابِ تفاوتهای میان کشــورها در تحوالت و توسعه
پسانــداز اســت ،در دو دهه آینده عمیقتر شــود و تا
 2030به ســطو ِح پیش از بحران برسد ،اما بعد از آن از
این ناموازنهها کاسته خواهد شد (نمودار  )3در کوتاهمدت،
تعمیق شکافِ ناموازنههای حساب جاری عمدتاً واکنشی
ِ
چرخهای است ،چون بیشت ِر کشورهایی که پیش از بحران
کســریهای بودجه بزرگی داشتند (مثل امریکا) عموماً
نســبت به آنهایی که مازا ِد بودجه داشتند (مثل چین)
نزولی شــدیدتری را تجربه کردهاند .در بلندمدت،
سی ِر ِ
اث ِر معکوس پیر شــدن جمعیت بر پسانداز اصلیترین
عامل منجر به کاهش ناموازنه حساب جاری در بیشتر
کشورهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی خواهد بود.
مازاد حســاب جاری چین تا حدود سال  2030افزایش
خواهد یافت ،زیرا که نرخ سرمایهگذاری بسیار سریعتر از

برابری قدرت خرید 2005
نمودار  :4درصد از تولید ناخالص داخلی جهان بر حسب
ِ
2060
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دیگر کشورهای غیر OECD

 11درصد

دیگر کشورهای OECD

 18درصد

مجموع تولید ناخاص
پانوشت :تولید ناخالص جهان از
داخلی  34کشور سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و 8
ِ
ِ
کشورِ جی 20غیرعضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی به دست آمدهاست

شدن رشد
نر ِخ پسانداز رشد میکند ،و این بهسبب ُکند ِ
اقتصادی اســت .بااینحال ،این انتظارات و پیشبینیها
با شــک و تردیدهایِ بسیاری همراه هستند و اصالحاتِ
سیاستی در برخی حوزهها (مالی ،رفاه و اصالحاتِ پولی)
میتوانند تغیی ِر اساسی در این پیشبینیها وارد سازند.

نمودار :5سرانه تولید ناخالص داخلی در مقایسه با امریکا ،برابری قدرت خرید ثابت 2005

تغییراتِ اینچنین در ســهم تولید ناخالص داخلی
جهان با سیری در سرانه تولید ناخالص داخلی به سمتِ
همگرایی میان کشورهای پیشرفته و نوظهور همراه خواهد
شــد ،اگرچه شکافهای عمیق در استانداردهای زندگی
باقی خواهند ماند (نمودار  )5پیشبینی میشود که در نیم
قرن آینده ،متوسطِ
ناموزون سرانه تولید ناخالص داخلی
ِ
ِ
(برحســب برابری قدرت خرید  )2005ساالنه حدود 3
درصد در کشورهای غیر عضو سازمان همکاری و توسعه
اقتصادی رشد کند ،در مقایسه با  1.7درصد رشد ساالنه
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ِ
صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی امریکا2011 ،
سرانه تولید ناخالص داخلی به

در حوزه کشــورهای عضو این سازمان .در نتیجه ،سرانه
تولید ناخالص داخلی در فقیرترین اقتصادها (در ســال
 )2011بیش از چهار برابر میشود (برحسب برابری قدرت
خرید  ،)2005درحالیکه در ثروتمندترین اقتصادها فقط
دو برابر خواهد شــد .چین و هند افزایشی بیش از هفت
برابری را در ســرانه درآمدشان تا  2060تجربه خواهند
میزان سی ِر رسیدن به کشورهای ثروتمند در چین
کردِ .
طنین بیشتری دارد ،که نشان از رش ِد قدرتمن ِد بهرهوری
و افزایش چگالی ســرمایه در یک دهه گذشته دارد .این
سطح درآمدی
امر چین را به دستکم  25درصد باالتر از ِ
امریکا خواهد رساند ،درحالیکه سرانه درآمد در هند فقط
به نصفِ
کنونی امریکا خواهد رسید.
سطح
ِ
ِ
اصالحات ساختاری به همراهِ تثبیت بلندپروازانه مالی
میتواند استانداردهای زندگی را باال ببرد

مالی
اجرایِ سیاســتهای ســاختاری ،بودجــهای و ِ
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جسورانهتر از ســناریوی پایه ،همچون سیاستهایی که
متقابل گروه جی 20گنجانده شدهاند،
ارزیابی
در بســت ِر
ِ
ِ
میتواند چشمانداز بلندمدت جهانی را بهنحو چشمگیری
کاستن بیش
قرن آینده ،این امر به
ِ
بهبود بخشــد .در نیم ِ
از پیش از شــکافهایِ میان کشــورها در استانداردهای
بردن ناموازنههای جهانی
زندگی کمک خواهد کرد ،از بین ِ
پتانسیل رشد جهانی را افزایش
را آســانتر خواهد کرد و
ِ
خواهد داد :اصالحاتِ اینچنین در مجموع میتواند رشد
ســاالنه تولید ناخالص جهان را به متوسطِ  0.3درصد در
پنجاه سال آینده برساند( ،نمودار  )6که نشان میدهد سرانه
تولید ناخالص داخلی جهان تا سال  2060بهطور متوسط
 16درصد افزایش خواهد یافت .بیشترین سود از اصالحاتِ
جسورانهتر ســاختاری نصیبِ کشورهایی خواهد شد که
در آنها شرایطِ کنونی سیاستها و قوانین و قواعد بسیار
عقبتر از قوانین بازار و عملکر ِد بازار کار قرار دارد؛ همچون
کشورهای شرق و جنوبِ اروپا و اقتصادهای نوظهور جهان.

نمودار :6تفاوت در ِ
روند نرخ رشد ساالنه جهان در مقایسه با پایه ،بهدرصد
داخلی جهان
درصد از تولید ناخالص
ِ

ِ
تثبیت بلندپروازانهترِ مالی و اصالحات ساختاری
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ِ
صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی امریکا2060 ،
سرانه تولید ناخالص داخلی به

ِ
شکاف سرانه تولید ناخالص داخلی کاهش خواهد
ت میان کشورها برجای خواهد ماند
یافت اما تفاو 

سوئیس

نروژ

قرن آینده
نسبی اقتصادها در نیم ِ
بزرگی ِ
ِ
تغییر فاحشی خواهد داشت
ِ

ســال آینده شاهد تغییراتِ چشمگیری در
در پنجاه
ِ
داخلی جهان خواهیم بود
سه ِم کشورها از تولید ناخالص
ِ
اســاس برابریِ قدرت خرید سال ،2005
(نمودار  )4بر
ِ
انتظار میرود چین بهزودی حوزه یورو را کنار بزند و چند
سال پس از آن هم از امریکا سبقت بگیرد ،تا بزرگترین
اقتصاد جهان شــود ،و هند هم که اخیرا ً از ژاپن جلو زده
سال آینده از حوزه یورو سبقت خواهد گرفت .نر ِخ
تا ِ 20
رشد ســریعتر چین و هند بیانگ ِر آن است که مجموع
داخلی این دو تا حدود ســال  2025از
تولید ناخالــص
ِ
مجمو ِع هفت کشو ِر بزرگ ســازمان توسعه و همکاری
اقتصادی (جی )7بیشتر خواهد شــد و تا  2060یک و
نیم براب ِر آن خواهد بود .در نظر بگیرید که در سال 2010
داخلی جی7
چین و هند کمتر از نیمی از تولید ناخالص
ِ
را در اختیار دارنــد .حیرتانگیزتر آن که مجمو ِع تولید
داخلی این دو کشــور در سال  2060از مجمو ِع
ناخالص
ِ
تولید ناخالص داخلی کل حوزه سازمان توسعه و همکاری
اقتصادی بیشتر خواهد بود؛ بااینکه در حال حاضر کمتر
از یک سو ِم آن مقدار است.

100

تجربه كارآفرين

شرایط زندگی شما و خانواده چگونه بود؟

اخالق کسبو کار

من از کودکی چون فرزند اول بودم همیشــه تمام
کارهای خانواده بر دوشم بود .از ۵،۴سالگی عالوه بر اینکه
خرید خانه را انجام میدادم ،در باقی کارها اعم از نگهداری
بچههای کوچکتر از خودم ،پختوپز و شستوشــو
مشارکت داشتم .زندگی ما آن زمان در شرایط سختی
میگذشــت .محلهمان آب ،برق و تلفن نداشت .تأمین
نور خانه از طریق گردسوز امکانپذیر میشد و گرمای
خانه با کرسی و ذغال .آبی که برای شستوشو استفاده
میکردیم جوی آبی بود که از میانۀ محل میگذشت و
توســط میراب بهطور نوبتی توزیع میشد و آبانباری
داشــتیم که هر  ۱۵روز یکبار آن را پر میکردیم .آب
شربمان هم از شــیرهای آب شربی بود که به آن «شیر
فشاری» میگفتند .یادم هست حتی آن زمان یخچالی
هم نبود و وقتی از ده برایمان گوســفند میفرستادند،
گوشتش را قورمه میکردیم و برای استفاده درازمدت
در خانه آویزان بود .همه اینها سبب شد که من از همان
کودکی با کسبوکار و داشتن درآمد آشنا شوم .نخستین
دستمزدی که میگرفتم به خاطر همین مشارکت در
کارهای منزل بود که مادرم هفتهای دو ریال به من پاداش
میداد .جالب آنکه مادرمان آخر ماه چرتکه میانداخت و
اگر پولی کم میآوردیم از همان دو ریالها پس میگرفت.
این بود که من از همان زمان برای نگهداری حســاب
پولهایم ،مجبور بودم نوعی حسابداری ساده را بیاموزم
تا زیاد متضرر نشوم!
یعنی از همان کودکی نوعی مدیریت منابع را
آموختید...

هنر کارآفرین
مدیریت منابع است
گفتوگو با مهندس خسرو سلجوقی
کارآفرین نمونه و سلطان کِرم ایران
امید ایرانمهر

نگر
آینده
شماره بيست و ششم  /خرداد 93
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همه چیز از بازدید اتفاقی او از یک گاوداری در مالرد کرج شــروع شد .شش سال قبل شاید خود او هم
نمیدانست روزی شوخی دوستانش که او را «سلطان کرم ایران» مینامیدند به حقیقت مبدل شود اما واقعیت
آن اســت که مهندس خسرو سلجوقی هماکنون عالوه بر مدیریت شرکتی موفق در حوزه فناوری اطالعات،
بزرگترین ترویجدهندۀ پرورش کرمهای خاکی آشغالخوار در ایران به شمار میآید .کرمهایی که عالوه بر کمک
به بازیافت زبالههای شهری ،به سادگی میتوان در دهها بخش تولیدی و صنعتی از پروتئین حاصل از گوشتشان
بهره برد .سلجوقی در نخستین روز بهار  ۱۳۳۸در محله قصرالدشت تهران به دنیا آمد .پدرش که اهل روستای
ورق شهرستان آوج قزوین بود ،کارش را با کارگری شروع کرد اما بعدها به فعالیت در زمینه ساختمانسازی
مشغول شد .مهندس سلجوقی میگوید پدر به همراه مادرش که زنجانیاالصل و خانهدار بود زندگیشان را چون
خود او از صفر شروع کردند .شرایطی که باعث شد فرزندشان نیز ا ز همان کودکی با برخی اصول و روشهای
فعالیت اقتصادی و مسائلی چون مدیریت منابع و حسابداری آشنا شود .گفتوگوی ما از همینجا آغاز شد .از
پدری سلطان کرم ایران.
خانه
ِ

بله .نــوع تربیت خانوادگی ما به این شــکل بود که
بهصورت غیرمستقیم مدیریت منابع را آموزش دیدیم.
همین باعث شد من ارزش پول را بفهمم و در پسانداز
پول و نگهداشت پول دقت کنم .کمی که بزرگتر شدم
تابستانها برای کار میرفتم مدتی پادویی کردم ،مدتی
هم بهعنوان شــاگرد در نجاری کارکردم .شاید برایتان
جالب باشــد که با اولین حقوقی که گرفتم برای مادرم
عرق
گردنبند و برای پدرم ساعت خریدم .از همان زمان ِ
«من هم میتوانم» داشتم و این ریشه در تربیت مادرم
داشت .همزمان در مدرسه هم کسبوکاری برای خودم
داشتم و فروشگاه و تعاونی مدرســه را اداره میکردم.
هم در دوره ابتدایی و هم دبیرستان مبادرت به این کار
میکردم و باعث شد خرید کاال ،توزیع کاال ،فروش کاال و
خیلی چیزهای دیگر را یاد بگیرم .دانشآموزان زیادی در
مدرسه بودند اما کمتر کسی حاضر بود این کار را انجام
دهد؛ اما من از همان کودکی کار کردن را دوست داشتم.
کی وارد دانشــگاه شدید و چه رشتهای را
برای تحصیل انتخاب کردید؟

سال  ۱۳۵۶بود که به دانشکده افسری رفتم .شاید
به خاطر عالقه شدیدی که به نظم ،انضباط و دیسیپلین
داشــتم و تصور میکــردم رفتن بهنظام پاســخگوی
خواستهام خواهد بود .در خانواده پدرم جز خود او که از
ارتش منزجر بود ،چهار عمویم همگی نظامی بودند .پدرم
مخالفتی نکرد اما موافق هم نبود .به دانشکده افسری
رفتم اما به ماجراهای انقالب برخورد کرد و باعث شــد

بیرون بیایم .فضای انقالبی بر فعالیت نیروهای مسلح هم
تأثیر گذاشته بود ،بنابراین صالحدیدم نمانم .همان زمان
از یک دانشکده آمریکایی در کالیفرنیا برای تحصیل در
رشتهالکترونیکپذیرشگرفتماماپدرمبارفتنبهامریکا
مخالفت کرد .همزمان در رشته ریاضی محض دانشگاه
تربیتمعلم پذیرفته شدم و تحصیل را آغاز کردم .کمتر
از دو ســال بعد ماجراهای انقالب فرهنگی و تعطیلی
دانشگاهها پیش آمد .باوجوداینکه تحصیلم متوقفشده
بود اما بیکار نماندم .همان زمان بهعنوان نیروی جهادی
وارد جهاد دانشگاهی شدم.
در جهاد دانشگاهی کارتان چه بود؟

در آنجا کارم جوشکاری موتورهای کورههای آجرپزی
بود.خاطرمهست شخصیارمنیموتوریبرایکورههای
روستایی طراحی کرده بود که ما در جهاد دانشگاهی بر
اساس آن طرح ،موتورها را جوش میدادیم و به روستاها
میفرســتادیم .همان زمان به خاطــر عالقهای که به
تحصیلداشتموقتیشنیدممدرسهعالیشهیدمطهری
دورههایی با عنوان اندیشه شناسی ایجاد کرده ،ثبتنام
کردم و بهعنوان طلبه مشغول تحصیل شدم .جز اینها
بهعنوان معلم هم وارد آموزشوپرورش شدم .با تدریس
ریاضی شروع کردم و بعدها با جبران جای خالی معلمان
دروس تربیتی مثل دینی ،قــرآن ،عربی و ادبیات ادامه
دادم .مدتی هم ناظم و مدیر مدرسه بودم.
دانشگاه را در چه سالی تمام کردید؟

بعد از سازمان امور اداری و استخدامی کشور
بازهم به معلمی ادامه دادید؟

به آموزشوپرورش بازگشــتم اما این بار در بخش
دیگری از ساختار .من در آن سال به سازمان نوسازی،
توسعه و تجهیز مدارس کشور رفتم .مقوله ساختوساز
مدارس ،مراکز تربیتمعلم ،اردوگاههای دانشآموزی،
خوابگاهها و بهطورکلی هرآن چه در حوزه ساختوساز
در وزارت آموزشوپرورش جریان داشــت زیر نظر این
سازمان بود .من در آنجا مدیرکل برنامه ،بودجه و خدمات
ماشینی بودم تا ســال  ۱۳۷۷که اخراج شدم .رییس
جدیدی به سازمان آمد و تشخیص داد که با افراد دیگری
که با ایشان هماهنگتر هستند کار کند .سال  ۱۳۷۷به
سازمان برنامهوبودجه کشور رفتم و بهعنوان مشاور امور
پژوهشی معاونت فرهنگی ،آموزشی و پژوهشی سازمان
و مدتی در سمت سرپرست دفتر امور پژوهشی سازمان
برنامهوبودجه مشغول به کار شدم .آن زمان دکتر نجفی
ریاست سازمان را بر عهده داشتند .در برنامهوبودجه بودم
تا اینکه در ســال  ۱۳۸۰بهعنوان معاون فنی دبیرخانه
شورای عالی اطالعرسانی کشور منصوب شدم .در آنجا
بود که ما برای نخستین بار طرح توسعه کاربری فناوری
اطالعات ایران را مطرح کردیم که بعدها به برنامه «تکفا»
مشهورشد.طرحیکهاجرایآنباعثشدبسیاریبعدها
از آن دوره بهعنوان دوره طالیی فناوری اطالعات در ایران
یاد کنند .البته به نظر من آن زمان فناوری اطالعات مثل
فنری جمع شده بود که تنها به تلنگری احتیاج داشت تا
باز شود و ما تنها کاری که کردیم این تلنگر را زدیم .این
طرح مبتنی بر یکسری پژوهشهایی بود که پیش از ما
در شورای پژوهشهای علمی کشور به ریاست مرحوم
دکتر حسن حبیبی انجامشدهبود .در آنجا ۱۲کمیسیون
داشتیم که یک کمیسیون هم کمیسیون اطالعرسانی
به ریاست دکتر معتمدی بود .تجربیات دکتر معتمدی
و جناب آقای مهندس نصراهلل جهانگرد که آن زمان در
معاونت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مشغول به
کار بودند ،درنهایت برنامهای شــد با عنوان تکفا که در
دولت دوم آقای خاتمی به نوشته شدن تبصرهای با عنوان
«توسعه فناوری اطالعات کشور» منجر شد و توسعه در
این بخش را بنیان گذاشت.
کار را در همان شورا ادامه دادید؟

تا سال  ۱۳۸۵بله اما در همان سال بود که بهعنوان
مدیرکل دفتر توسعه امور کارآفرینی به وزارت کار رفتم و
دو سال بعد در سال ۱۳۸۷خودم را بازنشسته کردم .البته
بعد از بازنشستگی هم بهعنوان مشاور شرکت خدمات
انفورماتیک بانک مرکزی فعالیت کردم.
و بازنشســتگی آغاز حضــور در بخش
خصوصی و کارآفرینی در عرصه عمل شد.

بهنوعی بله .منبعد از بازنشستگی دو کار را بهصورت
همزمان آغاز کردم .یکی فرآوری زباله در مبدأ با کرم و
دیگری بازچرخانی فاضالب در مبدأ با باکتری.
مزیت کاری که شما آغاز کردید در چیست؟

چطور شــد به سراغ بازیافت زباله در مبدأ
رفتید؟

از کودکی همیشه عالقه داشتم از قابلیت چیزهای
دورریختنی اســتفاده کنم .خاطرم هست همان موقع
از مقداری کاغذ باطله و چوبکبریت چیزهایی درست
کرده بودم ازجمله یک نورافشــان (لوستر) و نمونکی
(ماکتی) کامل از مزرعه چاپارل .بعدها مدیر مدرســه
هم که شدم از دانشآموزان خواستم از خانوادهها اجازه
بگیرند و وسایل دورریختنی را از انبار خانهها بیاورند .از
همینها یک آزمایشگاه و کارگاه درست کردیم.
چطور از وجود کرم آشغال خوار آگاه شدید؟

بهصورت کام ً
ال اتفاقی .سال ۱۳۸۷بود که برای بازدید
از یک گاوداری به مالرد کرج رفته بودم و آنجا بود که برای
نخستین بار با این کرم آشنا شدم که از پهن گاو تغذیه
میکرد .آنها یکتن کرم قرمز خاکی حلقوی از آرژانتین
وارد ایران کرده بودند و ضمن اینکه برای خرید این کرمها
 ۵۰میلیون تومان پرداختشده بود ،از یک کارشناس هم
خواسته بودند بر اساس یک قرارداد کاری یکساله در
اجرای طرح همکاری داشــته باشد و او هم  ۵۰میلیون
تومان حق مشاوره دریافت کند.

نوع تربیت
خانوادگی ما به
این شکل بود
که بهصورت
غیرمستقیم
مدیریت منابع را
آموزش دیدیم.
همین باعث شد
من ارزش پول
را بفهمم و در
پسانداز پول و
نگهداشتپول
دقت کنم.

آنها از این کرم چه استفادهای میکردند؟

با استفاده از آن پروتئین تولید میکردند .همانجا
به ذهنم رســید که اگر این کــرم میتواند از فضوالت
دامی تغذیه کند آیا ممکن است بتواند زباله هم بخورد؟
خاطرم هست یکمشت از این کرمها را گرفتم و به خانه
آوردم .دو سطل آشغال از همســرم گرفتم در محیط
خانه این کرمها را آزمایش کردم و بعد هم با جستوجو
در اینترنت متوجه شــدم که ما تا آن روز خواب بودیم
و در بسیاری دیگر از کشــورها پرورش کرم تبدیل به
یک صنعت پولساز شده است؛ مث ً
ال من متوجه شدم
خریدوفروش ظروفی که این کــرم را در آنها پرورش
میدهند و تبدیل به پروتئین میکنند به نام  BINکه ما
در ایران به «رآکتور» ترجمه کردیم ،به یک کسبوکار
پرسود تبدیلشده است و در این کشورها از  ۲۹دالر تا
 ۱۵۰۰دالر قیمتگذاری میشود .وقتی وارد این قضیه
شدم مرتب جستوجو کردم و چند مشاوره دادم .تصمیم
گرفتم بهجای کســبوکار ،ترویج این کار را بهصورت
یک وظیفه اجتماعی پیگیری کنم .در جستوجوهایم
بیش از  ۱۲۰گیک اطالعات دربارۀ این کرم به دســت
آوردم و در تمــام این مدت تالش کردم این اطالعات را
در قالب کتاب ،جزوه ،بروشور و سیدیهای آموزشی
که با کســب مجوزهای الزم از وزارت فرهنگ و ارشاد

نگر
آینده

سال  ۱۳۶۴فارغالتحصیل شــدم و در امور تربیتی
آموزشوپرورش مشغول به کار شدم .در آن زمان طی
هفته با چهار معاون وزیر کار میکردم .یک روز با دکتر
حداد عادل در معاونت تألیف کتب درسی ،دو روز با دکتر
فانی در معاونت برنامهریزی ،دو روز با آقای دکتر زرهانی
در بخش مسابقات فرهنگی و هنری و یک روز در هفته
هم با آقای کتیرایــی در معاونت جنگ .این فعالیتها
ادامه پیدا کرد تا ســال  ۱۳۶۷که در رشته کارشناسی
ارشد بورسیه ســازمان امور اداری و استخدامی کشور
پذیرفته شدم .ابتدا در رشته مهندسی صنایع دانشگاه
تربیت مدرس پذیرفته شدم اما بعد از مدتی که دیدم باید
 ۲۸واحد علوم تربیتی بگذرانم قیدش را زدم .به نظرم کار
بیهودهای میآمد که در رشته مهندسی چنین دروسی
بخوانم .این بود که با تغییر رشته و دانشگاه تحصیل در
رشته مدیریت دانشگاه تهران را در مقطع کارشناسی
ارشد آغاز کردم .گرایشــی که انتخاب کردم مدیریت
سامانهها و روشها بود که بانظم و انضباط سازمانی پیوند
محکمی داشت و با عالیقی که از دوران جوانی داشتم
جور بود .تا پایان تحصیل یعنی سال  ۱۳۷۰در سازمان
امور اداری و استخدامی کشور بودم و در این مدت روی
طرحهای زیــادی مطالعه کردیــم .ازجمله طرحهای
سمبلیکیمثلصدوریکروزهگذرنامه،صدوریکساعته
گواهینامه و تغییر ساعت در شش ماه سال و امثالهم .من
خاطرم هست آنجا که بودم ســال  ۱۳۶۹روی طرحی
با عنوان «تحلیل و بررسی مشکالت اجرایی طرحهای
عمرانی کشــور» هم کارکردم که هنوز جزو طرحهای
قابل استناد و قابل رجوع است .ازجمله اخیرا ً گروهی از
مرکز پژوهشهای مجلس به اینجا آمده بودند و دربارۀ

این طرح و نسبت آن با شرایط فعلی گفتوگو کردیم و
نتیجه اینکه  ۸۰ ،۷۰درصد مباحثی که آن زمان مطرح
کرده بودیم هنوز هم مسائل روز است.

ببینید بشر از ابتدا همواره با دو معضل زیستمحیطی
روبرو بوده است یکی پســماند و دیگری پساب .ما در
طرحی که ترویج میکنیم ،اعالم کردیم که برای رفع
این معضالت ،راهکارهای علمی و طبیعی وجود دارد و
مقابلهباایندومعضلهزینهاینمیخواهد،تنهامدیریت
درست میخواهد .امســال به نام اقتصاد و فرهنگ ،با
عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری شده است و این
طرحها هم جز عزم ملی و مدیریت جهادی پیششرط
دیگری ندارد و به ارزانترین قیمت و سهلترین روش
قابلاجرا است.

اخالق کسبو کار

تجربه كارآفرين

بشر از ابتدا
همواره با
دو معضل
زیستمحیطی
روبرو بوده است
یکی پسماند و
دیگری پساب.
ما در طرحی که
ترویجمیکنیم،
اعالم کردیم
که برای رفع
این معضالت،
راهکارهای
علمی و طبیعی
وجود دارد و
مقابله با این دو
معضلهزینهای
نمیخواهد.
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اسالمی و آموزشوپرورش تهیهکردهایم ،در اختیار افراد
عالقهمند قرار دهم.
تاکنون چه تعدادی از افراد وارد این صنعت
شدهاند و اکنون در چه شرایطی به سر میبرند؟

من برای گســترش این صنعت از انواع شبکههای
اجتماعی و رسانههای دیداری و شنیداری و مکتوب اعم
از صداوسیما و مجالت و روزنامهها و در صدر همه آنها
اینترنت به معنای واقعی کلمه بهره بردم .در یکقلم به
شمابگویمکه در فهرست ارسال رایانامه من اکنون۵۰۰۰
نام وجود دارد که از این تعداد حدود  ۳۰۰نفر بهصورت
جدی در این موضوع فعالیت میکنند و جز اینها آماری
که ما داریم در سراسر کشور در حدود  ۷۷۰۰نفر در این
صنعت شاغلاند .از سال  ۹۰احســاس کردم ما با یک
خأل مواجهیم و باید افرادی که وارد این کارشدهاند را به
شکلی دورهم جمع کنیم و اینجا بود که انجمنی با عنوان
«انجمن کودهای آلی و زیستی» تأسیس کردیم که افراد
شاغل در این کسبوکار را متشکل کند .از سال گذشته
هم به تشکیل یک تعاونی با عنوان «خوشه زمین سالم»
مبادرت کردیم .چون من خودم چگونگی تأسیس نوعی
از شرکتها بهعنوان شرکتهای خوشهای را تدریس
میکنم ،با این کار به دنبال این هستم که همه ذینفعان
و ذیاثران این رشته را دورهم جمع کنیم.
با توجه به اینکه ترویج این رشته را بهصورت
رایگان انجام میدهید ،هدف شما از گسترش این
موضوعچیست؟

من از کودکی در رؤیاهایم همیشه تصور میکردم یک
روز کاری انجام میدهم که دنیا را نجات میدهم .وقتی با
کرم آشغال خوار مواجه شدم به ذهنم آمد که این همان
چیزی است که در رؤیاهایم میدیدم و میتواند دنیا را
نجات دهد .برداشــت خودم این است که هرچه بتوانم
تعداد بیشتری از افراد را در این قضیه درگیر کنم ،لذت
بیشتری خواهم برد.
یکی از شعارهای شما «کرم کوچک ،پولساز
بزرگ» است .مزیت نسبی طرح شما چیست؟

یکالچر
ما دو صنعت داریم به اسامی ورم 
و ورمیکمپوست؛ که من خودم در سالهای
اول این دو را باهم اشــتباه گرفته بودم .من
ورمیکمپوســت را ترویج میکردم .شــما
گاو را برای خــودش ترویج میکنید یا برای
فضوالتش؟ خب مسلم است که برای خودش.
ورمیکمپوست بخشی از فضوالت این کرم
اســت ،ورمیکالچر صنعت پرورش این کرم
اســت؛ یعنی ما مثل مرغــداری و گاوداری
صنعتی داریم به اسم کرمداری .شغلی است
که در امریکا  ۵۰۰هزار نفر در آن شــاغلاند.
گوگل چندی پیش یک مســابقهای برگزار
کرد با عنوان  ۱۰X۱۰۰ایدهای که میتواند
جهان را متحول کند ۱۶۳ .هزار ایده در این
مسابقه شرکت کردند که ایدۀ ما در میان۱۰۰
ایدۀ برتر قرار گرفت.
در حقیقت باید اینطور بپرسم که این
کرم چه ویژگی و فوایدی دارد؟

خداوند بیش از ۴۴۰۰گونه کرم خاکی آفریده است.
یکی از وظایف اصلی این کرمها شخم زدن زمین است،
سالی یکبار تولیدمثل میکنند و برای خاک ضروری
هستندامامتأسفانهمصرفکودهایشیمیاییوسموم
موجب از بین رفتن این کرمها میشود .از  ۴۴۰۰گونه
کرم مذکور ،تعداد محدودی از این کرمها ویژگیهای
خاصی دارند که این کرم یکی از آنهاســت .تفاوتش
این است که هر هفته تولیدمثل میکند .این کرمها
تخمگذارند و هر هفته به  ۱۱کرم تبدیل میشــوند.
 ۷۰درصد پروتئین دارند .برای اینکه بدانیم یعنی چه
برایتان بگویم که گوشت قرمز ۲۲درصد پروتئین دارد!
امگا ۳دارد که در فرآیند درمان بیماریهای قلبی مؤثر
است .کرم قرمز حلقوی هرمافرودیت یا دوجنسیتی
است ،اما برای باردارشــدن باید حتماً دو کرم داشته
باشیم که یکی از آنها نقش ماده و دیگری نقش نر را
ایفاء میکند .بعد از یک هفته از دو کرم  ۲۴کرمداریم
و جالب آنکه کرمهای تازه متولدشــده پس از  ۳۵تا
 ۴۵روز خودشان قدرت باروری پیدا میکنند .ویژگی
منحصربهفرد این کرمها داشتن پنج قلب است .نوعی
از این کرم که با بوم ایران سازگار است «آیزینیا فوتیدا»
نام دارد .این کرم قرمز حلقوی خاکی نخستین بار در
دره کالیفرنیا شناسایی شد و به همین دلیل کرم قرمز
کالیفرنیایی یا کادیالک آمریکایی هم نامیده میشود.
نوع بومــی ایرانی آن در مقایســه ،جثه کوچکتری
دارد که هم در ایران دیده میشود و هم از کشورهای
انگلیس ،آرژانتین ،هند و ارمنســتان وارد ایران شده
است .نوع دیگر این کرمها «لومبریکوس روبولوس»
است که با آبوهوای مناطق گرمسیر آفریقایی سازگار
است .نوعی که بومی ایران است تقریباً با همه مناطق
کشور سازگاری دارد و در این زمینه هیچ محدودیتی
وجود ندارد .در بدن این کــرم  ۵نوع آنزیم وجود دارد
که برای از بین بردن آلودگیهای مناطق آغشــته به
مواد نفتی کاربرد دارد .خود این کرم مثل نوعی فیلتر
عملمیکند.

پس البد از بدن این کرم محصوالت زیادی
تولیدمیشود.

بله .بیش ازآنچه تصــورش را بکنید .از این آنزیمها
برای ساخت شــامپو ،خمیردندان ،مواد شوینده ،مواد
ضدعفونیکننده در بیمارستانها و ...تولید میکنند.
بشــر در تمام عالم تا امروز  ۲۱نوع اسیدآمینه کشف
کرده است .اسیدآمینه یعنی آجرهای تشکیلدهنده
سلولهای موجودات زنده ۱۸.نوع از این اسیدهای آمینه
در این کرم وجود دارد .به همین دلیل خود کرم خوراک
دام ،طیور و آبزیان اســت .چه خوراکی از این ارزانتر؟
جالب اینکه در تحقیقی ثابتشــده که با مصرف یک
درصد کرم خاکی در جیره غذایی مرغ ،تولید تخممرغ،
وزن و پروتئین بدن مرغ به ترتیب به میزان  ۲۲ ،۲۵و ۷
درصد افزایش پیداکرده است .با این کرم شما میتوانید
در طی یک سال ۱کیلوگرم گوشت را به ۱۰۰۰کیلوگرم
گوشت تبدیل کنید .مصرف دیگر این کرم در صنایع
تولید لوازمآرایشی و بهداشــتی است .در سال ۱۹۸۵
شرکت  DOVEبرای اولین بار اســتفاده از این کرم را
در محصوالت خود آغاز کرد و اولین سری محصوالتش
را با عنوان جوانکنندههای پوســت در سال  ۱۹۸۷به
بازار فرســتاد .حاال هم بیشتر شرکتهای پیشتاز این
صنعت در تولید انواع شامپو ،صابون ،کرم ،انواع پودرهای
روشنکننده ،تقویتی و ...از این کرم استفاده میکنند.
این کرم در صنایع داروسازی هم کاربرد دارد چنانکه در
برخیکشورهابهصورتقرصوآمپولدرکمکبهبهبود
انواع بیماریها و نارسائیهای مختلف مورداستفاده قرار
میگیرد .مثل کمک در تقویت افراد شــیمیدرمانی
شده و جراحیهای ســنگین و ...حتی در چین داروی
ضدویروس ،سرم ضد تومور ( )E76و پمادهای جلدی
تحت نام  Kinjanin pHuبهمنظــور درمان اگزما و
تبخال و ...با استفاده از این کرم تولید میشود.
گفتید از فضوالت این کرم هم اســتفاده
میشود .این فضوالت چه استفادهای دارد؟

کودی که از این طریق به دست میآید در کشاورزی
معجزه میکند .چنانکــه مطابق تحقیقات
کشــورهای اروپایی و آمریکایی ،استفاده از
کارآفرینی در مدرسه
این نوع کود کیفیت محصوالت کشاورزی
کارافرینی من از همان زمان تحصیل شروع شد! از طریق بچهها و
را نسبت به کود شــیمیایی عم ً
ال حدود ۵۰
اولیایشان بهصورت رایگان تعدادی از تجهیزات آموزشی موردنیاز
درصد و کمیت (تعداد در واحد سطح) آنها
مدرسه را ساختیم .به این شــکل که از دانشآموزان پرسیدم پدر
را نیز چیزی در حدود ۳۰تا ۷۰درصد افزایش
کدامتان نجار است؟ گفت من ،گفتم بگو از چوب بهاندازه تختهسیاه
میدهد .حتی با استفاده از این کود میتوان
برای ما ببرد .پرسیدم پدر چه کسی نقاش است؟ گفت من ،گفتم بگو
زمینهای شورهزار و کوهپایه را قابلکشت
اینتختهرارنگکند.پدرچهکسیآهنگراست؟بامیلگرددایرههایی
کرد .از طرف دیگر محصولی که با اســتفاده
به اندازههای مختلف بسازد ،پدر چه کسی ابزارفروش است؟ تعدادی
از این کود به دست میآید ،محصولی کام ً
ال
میخ بیاور .با همین امکانات ُخرد ،کاری کردیم که دانشآموزان در
ارگانیک است.
عین مشارکت جمعی در پیشبرد کالس ریاضی ،هم به شغل پدر و

مادرشان افتخار کنند و هم اینکه وسیلهای درست کنند که آموزش
ریاضی و مفاهیم دایرههای متداخل ،متخارج و مماس سادهتر صورت
گیرد .همین باعث شد کالس ریاضی من در مدرسه شیخالرییس به
شکلی دربیاید که وقتی زنگ تفریح میخورد بهزور دانشآموزان را به
استراحت میفرستادم تا بتوانم یک استکان چای بخورم ،درحالیکه
اگر دیده باشید کالسهای ریاضی معموالً پیش از اینکه زنگ تفریح
بخورد ،خالی میشوند.

چگونــه میتوان ایــن کرم را
پــرورش داد؟ به عبارتی ســرمایه
موردنیاز برای پرورش کرم چیست؟

پایه اصلــی این پروژه قبــل از آنکه پول
باشد دانش است .ما معتقدیم که هرچند در
نگاه اول شاید کار سادهای به نظر برسد ولی
دانش در این صنعت حــرف اول را میزند.

به ترویج و تدریس مشغولید و
از ســوی برخــی بهعنوان
«سلطان کرم ایران» نامیده
شدهایداماهمانطورکهگفتید
بهعنوان یک کارآفرین و مدیر
موفق درآمدتــان را از طرق
دیگری به دســت میآورید.
چنانکه میدانیم شــما جز
ریاست هیئتمدیره تعاونی
خوشه زمین سالم ،مدیرعامل
شرکت فناوری اطالعات ناواکو
هستید .وقتی به اینجا آمدید با
چه شرایطی مواجه شدید؟

در خیلی از برنامههای آموزشــی و
دورههایی که برگزارشدهاست ،بارها
عنوان کردهایم شروع این پروژه با۵۰
هزار تومان پول یک کیلوگرم کرم
امکانپذیر است اما تداوم آن بستگی
به دانش و عالقه فرد دارد.
چه موانعی در راه توسعه این
صنعت وجود دارد؟

مهمترین مشــکل درراه توسعه
این صنعت مشکل فرهنگی و عدم
آگاهی جامعه از مزایای اجرای این
طرح اســت .باالخــره بزرگترین
مشکل کارآفرینها بازاریابی و بازار
سلجوقی در حال دریافت جایزه از شهردارتهران و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام
مــن ســا لها در شــورای
ســازی اســت .اینها سختیهای
به خاطر ایده برتر سال از نگاه شهروندان
خاص خودشــان رادارند .ما تقریباً
اطالعرسانی کشــور فعالیت کردم
این مسیرها را طی کردهایم .تا یک سری از این موانع را قرار اســت یارانهای به کود شیمیایی داده شود ،به این و با مقوله فناوری اطالعات مأنوس بودم اما دو ســال
برداریم .محاسبات نشان میدهد اگر ما تمام زبالههای نوع کود هم تعلق بگیرد تا فرصت رقابت ایجاد شود .از قبل که به این شرکت آمدم ،متأسفانه ناواکو با  ۹۴نفر
ایران را بتوانیم به کود فراوری کنیم این کمتر از  ۳الی سال  ۱۳۸۸هیئت دولت پرداخت یارانه به کودهای آلی کارکنان ،با یک میلیارد و ششصد میلیون تومان ضرر
 ۴درصد بازار ایران را جواب میدهد و ما حتی باید زباله و زیستی را نیز عالوه بر کود شیمیایی تصویب کرد اما در سال مالی مواجه بود و نمیتوانست حقوق کارکنانش
وارد کنیم .همانطور که چین و هندوستان دارند زباله متأسفانه در عمل از سوی جهاد کشاورزی پرداخت نشد .را پرداخت کند .خوشبختانه در دو سال حتی با توجه به
وارد میکنند؛ بنابراین نیاز کشــور بیش از آن چیزی ما خوشبختانه در قوانین باالدستی مثل قانون برنامه شرایط اقتصادی نامناسب کشور توانستیم با همکاری و
هست که اآلن در کشور تولید میشود؛ اما نکته مهم این پنجم توســعه برخی حمایتهای قانونی از گسترش هماهنگی همان کارکنان ،مدیران و مشتریان شرکت،
هست که آیا بازار نسبت به محصول ما شناخت دارد تا صنعت کرمداری و کود ورمیکمپوست راداریم .ازجمله مجموعه را بهجایی برسانیم که نهتنها حقوق بهموقع
که استفاده کند؛ و این دو مقوله جدا از هم است .هنوز در ماده  ۱۹۳این قانون که با تالش نمایندگان مجلس پرداخت میشود و ضرری در کار نیست ،بلکه با افزایش
ما معتقد هستیم که بازار شناخت کافی برای استفاده افزوده شــد و تأکید میکند که« :شهرداری شهرهای تعــداد کارکنان به  ۲۰۰نفر و در ســال مالی اخیر ۱۱
کامل از این محصول را ندارد .برای شناساندن محصول باالی دویست هزار نفر جمعیت و شهرهای ساحلی و میلیــارد و  ۴۰۰میلیون تومان ســود ،در رتبهبندی
به مردم یک بخش این هست ما دهانبهدهان ،رودررو شهرهای حاشیه تاالبهای داخلی در راستای مدیریت انفورماتیک کشور نیز در چند رشته رتبه اول بگیریم.
مهمترین بحرانی که در هنگام ورود به این
و از طریق رسانههای دیداری ،شنیداری افراد را نسبت پسماند شهری موظفاند تا پایان سال چهارم برنامه،
شــرکت با آن مواجه بودید چــه بود و چطور
به مزایای استفاده از این کود آگاه کنیم تا میزان استفاده پســماندهای خود را با روشهای نوین و فناوریهای
توانستید بر آن فائق بیایید؟
باال برود .یکی از مهمترین مصرفکنندگان این محصول جدید با اولویــت روشهای آلــی (ارگانیک) از قبیل
مهمترین بحــران همان بحــران پرداخت حقوق
کشاورز ،دامدار ،مرغدار ،پرورشدهنده آبزیان ،فعاالن کرمپوسال (ورمیکمپوســت) بازیافت کنند .از سال
صنعت لوازم دارویی و آرایشــی هستند که متأسفانه پایانی برنامه ،هرگونه دفن پسماندها در اینگونه شهرها بود .خوشبختانه با بهره گرفتن از سرمایه اعتباری که
هیچیک چنانکه بایدوشــاید از وجــود این محصول مطلقاً ممنوع است ».و یا ماده  ۱۴۳همین قانون که بر در ایران کمتر به آن توجه میشــود ،توانستیم ضمن
آگاهی ندارند .گروه دیگری از مصرفکنندگان خود من «ترویج استفاده از کودهای آلی و زیستی (ارگانیک) در تسویهحسابها شرکت را از حالت بحرانی خارج کنیم
و شما هستیم که بهعنوان مصرفکننده نهایی بین میوه سطح مزارع و باغهای کشور حداقل در سقف یارانه سال و با باال بردن حجــم کار و درگیر کردن خود بچهها در
ارگانیک و غیر ارگانیک تفاوتی قائل نیستیم و گروه سوم آخر برنامه چهارم و افزایش میزان مصرف اینگونه کودها پروژههای تازه شرکت را به شرایط امروز برسانیم.
فکر میکنید رمز موفقیت یک کارآفرین
مسئوالن دولتی هستند که باید از گسترش این طرح به  ۳۵درصد کل کودهای مصرفــی در پایان برنامه»
برای عبور از بحران و رسیدن به ساحل آرامشی
تصریح کرده است.
پشتیبانیکنند.
آیا تاکنون برای گفتوگو با مقامات اقدام
کردهاید؟ چه نتیجهای در پی داشته است؟

آقای مهندس ،هرچند شما در موضوع کرم

نگر
آینده

به نظــر من ســرمایهگذاری گســترده در صنایع
باالدستی ازجمله صنایع تولید کاالهای بهداشتی مثل
صابون ،شامپو ،خوراک دام ،طیور و آبزیان و ...برقراری
ارتباط میان این بخش که بهنوعی مواد اولیه چند صنعت
را تولید میکند به بازارهای هدف و کارخانهها ،میتواند
بهصورت مســتقیم برافزایش سطح تولید این صنعت
تأثیرگذار شود .از طرف دیگر گسترش فرهنگ استفاده
از کودهای آلی و محصوالت ارگانیک میتواند در میان
مردم بازار فروش محصوالت حاصــل از این فرآیند را
تقویتکند.

که امروز در آن قرار دارید چیست؟

به نظر من مهمترین موضوع این است ما روش کار
کردن با افراد و نیروی انســانیمان را بیاموزیم .تجهیز
و مدیریت مناسب منابع در چنین شرایطی مهمترین
اولویت ماست .منابع تنها پول نیست .نیروی انسانی و
انگیزهها و اســتعدادهای تکتک کارکنان است که ما
را در عبور از شرایط سخت کمک میکند .ما باید هنر
استفاده حداکثری از منابع را داشته باشیم .برداشت من
این است که ما با استفاده درست از منابع و ایجاد نوعی
انگیزه و تعهد جمعی بود که توانستیم از آن مرحله عبور
کنیم .این موضوعی است که متأسفانه در ایران کمتر به
آن توجه شده است .ما در ایران کار کردن با همدیگر را
تمرین نکردهایم؛ اینکه باهم رشد کنیم ،باهم ثروتمند
شویم و باهم پیش برویم.
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بله .من در اردیبهشت  ۱۳۸۷در دیداری رودررو با
رییسجمهوری وقت طرحهــا را ارائه کردم ،قولهای
زیادی هم داده شــد و به وزیر وقت جهاد کشــاورزی،
وزیر وقت راه و شهرسازی و معاون اول رییسجمهور
دســتوراتی دادند اما درنهایت به نتیجهای نرسید .در
بخش کشــاورزی یکی از مهمترین مشکالت توزیع
کود شــیمیایی رایگان یا با یارانه در میان کشاورزان
است .کاری که از سوی دولت و مجموعه وزارت جهاد
کشاورزی انجام میشود و از گسترش فرهنگ استفاده
از این نوع کود جلوگیری میکند .حرف ما این است که
دولت بیاید و یارانه کود شیمیایی را قطع کند ،اگر هم
دلیل پرداخت این یارانه حمایت از کشــاورزان است و

درنهایت فکر میکنید چه راهی پیش روی
شماســت تا بتوانید این صنعت را بیشازپیش
گسترشدهید؟

من از کودکی در
رؤیاهایمهمیشه
تصور میکردم
یک روز کاری
انجام میدهم
که دنیا را نجات
میدهم .وقتی با
کرم آشغالخوار
مواجه شدم به
ذهنم آمد که
این همان چیزی
است که در
رؤیاهایممیدیدم
و میتواند دنیا را
نجات دهد.
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کتابخانه

محصولخوبچیست؟
محصول بد کدام است؟

در معرفی کتاب «محصول خوب محصول بد» :عوامل بنیادین در دستیابی به کیفیت بی نظیر
علی ملیحی

محصول خوب محصول بد
جیمز ال آدامز
ترجمه شهرام خلیلنژاد
انتشارات دنیای اقتصاد
۲۳۲صفحه
دوازده هزار تومان

نگر
آینده
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چه رمز و رازی در پس محصــوالت موفق وجود
دارد؟چرا مردم بــرای خریدن بــیام دبلیو بیش از
شورلت پول میدهند .چراآی فون اپل میتواند علیرغم
ســهم تکرقمیدر بازار موبایل بیش از نیمی
از ســود این بازار را نصیب خود
کند؟ اینها سواالتی است که
ارتباط مستقیمی با کیفیت
یک محصول دارد .محصولی
که مطلوب ماست باید از لحاظ
مولفههــای کیفــی تمامعیار و
بینظیر باشد.یک محصول تمامعیار
میتواند برای همه باشــد .سازندگان
آن رشد میکنند و ثروتمند میشوند و
استفادهکنندگان نیز خوشحال خواهند
بود ،زیرا زندگیشان پیشرفت میکند .توزیع
کنندگان از تقاضا برای محصول سرمســت
میشوند و رســانه نیز از اثرات مثبت و آشکار
آن بهرهمند میشود .با افزایش روزافزون قدرت
و شــدت رقابت ،کیفیت محصول تبدیل به عامل
شماره یک در موفقیت شرکتها شدهاست .از این رو در
بازار امروز تقاضایی ثابت و همیشگی برای محصوالت
با کیفیت وجود دارد .اینها مسایلی است که جیمز آل
ادامز استاد دانشگاه استنفورد در کتابش با مخاطبان
در میان نهادهاســت« .محصول خوب،محصول بد»
در واقع درسگفتارهایی است که این استاد طراحی و
خالقیتبهدانشجویانشدردورههایآموزشیدانشگاه
استنفورد در مورد کیفیت محصوالت ارایه دادهاست.
شــرح ابعاد مختلف و
مسئله اصلی جیمز ادامز
ِ
متفاوت کیفیت بــه عنوان یک مولفــه چند بعدی
اســت .به عقیده آدامز اکثر آنهایــی که محصولی را
میخرند درگیر فعالیت روزمرهشــان هســتند و بر
موضوعاتی متمرکز هســتند که نیاز به توجهفوری
دارند .موضوعاتی که ممکن است کیفیت همه جانبه
محصولی را که خریداری میکنیم را شامل نشود.در
واقع مامعموال زمانی بر کیفیت متمرکز میشویم که
محصول باعث نارضایتی ما شود .اکثر ما معموال تشکی
را میخریم کهدوســتانمان آن را توصیه کرده اند یا
اینکه تولیدکننده آن تشک قدیمی در آن حوزه است.
یا فروشنده رفتار مناسبی دارد یاتحت تاثیر تبلیغات
تلویزیونی قرار گرفتهایم یا اینکه قیمت آن خیلی پایین
اســت .ما زمانی در مورد کیفیت تشک بهطورجدی

فکر میکنیم که بعد از چند هفته از استفاده هر روز با
کمردرد از خواب برمیخیزیم.از سوی دیگر اگر ما در
یک شرکت تولیدکننده محصول مشغول بهکار باشیم
مالحظات بسیاری ذهن ما را بهخودمشغول میسازد:
برنامه زمانی ،سود کوتاه مدت ،بودجه ،بازنگری ،شغل،
تجهیزات ،روحیه ،رقابت و مسافرت و ..این اهداف آن
قدرجاهطلبانه هســتند که توجه ما را از کیفیت دور
میکنند.
باید توجه داشت که کیفیت یک موضوع چند بعدی
و پیچیده است هیچ راه سادهای برای کمیکردن آن
وجود ندارد .و زمانی کهدر مورد آن صحبت میکنیم
و معنــای آن را با هم در میان میگذاریــم زبان ما را
تنها میگذارد .ما کیفیت همهجانبه یکمحصول را
با ترکیبی از تفکر منطقی و واکنشهای احساســی
ارزشیابی میکنیم.
ما در دوره ای زندگی میکنیم که تمایالت مادی
قدرتمند و سرمایه داری گسترده در جهان رواج دارد.
پس امکان اینکه تولید یک محصول نه چندان خوب
باعث خودستایی فوری شــود وجود دارد .به ویژه اگر
برای آن تبلیغات زیادی صورت بگیرد و با قیمت اندکی
فروخته شود .با وجود این ،در نهایت تجربه نشان داده
که کیفیت همه جانبه باال ،ارزش افزوده باال و سودآوری
باالیی را خلق میکند.
نویسنده کتاب هفت حیطه را برای راستیآزمایی
کیفیت یک محصول در نظر میگیرد و با شــرح هر
کدام از این حیطهها ،نحوه ارتباط آن با تولید و فروش
و استفاده از محصول را واکاوی میکند .حیطههایی که
شاید در نگاه اول نقشی در خوب یا بد بودن یک محصول
برایمانداشتهباشدامااگرکمیدرموضوععمیقشویم
به نتایج دیگری خواهیم رسید.
عملکرد و هزینه

ســادهترین عوامل در مورد یک محصول خوب یا
بد به این مولفهها باز میگردد .یعنی وقتی به کیفیت
یک محصول فکر میکنید .این ســه عامل را در نظر
میآورید :عملکرد آن محصول ،هزینه تولید محصول
و از همه مهمتر قیمت آن .این سه عامل معموال رابطه
عمیقی با هم دارند .معموال مصرفکنندگان به جای
اینکه بگویند این قهوهساز خوب است میگویند این
قهوه ساز با توجه به قیمت  30پوندیاش خوب است.
مشتریان دوست دارند قیمت پایین باشد و عملکرد آن

باال و به احتمال زیاد تولیدکننده هم دوست دارد هزینه
تولید پایین ،قیمت باال و عملکرد تا حد برتری بر سایر
رقباباشد.عملکردیکمحصولبایدعالوهبرمولفههای
کمی شامل موارد مهمی چون اتکاپذیری ،دوام پذیری،
تعمیرپذیری و حفاظتپذیری نیز باشــد .همچنین
قابلیتهای اضافی یک محصول لزوما به معنی بهتر
بودن آن نیست .بسیاری از مردم از این گله دارند که
اصال ویژگیهای چندین منظوره نرمافزارها ،مایکروفر
خانگی و سیستم پخش صوتیای را که خریدهاند به
خاطر نمیآورند .هزینه و قیمت عاملهایی هستند
که بایســتی آنها را در طول عمر محصول مدنظر قرار
داد .هزینه واقعی محصول البته شامل هزینه تعمیر و
نگهداری آن نیز میشود .از سوی دیگر هزینه و عملکرد
ارتباط عجیبی دارند .کسی که یک دستگاه ماشین
فراری میخرد و یا نظامی که یک اســلحه پیشرفته
خریداریمیکند با جوانی که با ناامیدی در پی خرید
یکماشینقسطیاستوضعیتمتفاوتیدرتشخیص
محصول خوب یا بد دارد.
اما ویژگیهای دیگــری نیز در مورد یک محصول
خوب مهم است .به محصوالت لوکس نگاه کنید ممکن
اســت که ما عملکرد این محصــوالت گرانقیمت را
متناسب با قیمت باالی آن ندانیم اما واقعیت این است
که بسیاری از مردم این کاالهای لوکس را میخرند.
قسمت بزرگی از ارزش این محصوالت در ویژگی های
نامحسوس آنها قرار گرفتهاست.
تناسب انسانی

زیبا ،بی نظیر و ظریف

زیبایی شناسی چه نقشی در انتخاب یک محصول
خوب دارد؟ اکثر انسانهای دخیل در طراحی و تولید
محصوالت صنعتی برای درک و شناخت مالحظات
زیباییشــناختی وقت چندانی صــرف نمیکنند.
باید بدانیــم که تصمیمات زیبایی شــناختی خوب
در فرایند طراحی و تولید مســتلزم تمرین و تجربه و
حساسیت هستند .زیبایی یک محصول صنعتی به
دهها عامل بســتگی دارد که شکل و رنگ و وزن تنها
سه مورد آن است .از این رو طراحی صنعتی یک هنر
محسوب میشود.البته ظرافت نه تنها نیازمند مداقه در
محصوالت خود است بلکه مستلزم بررسی محصوالت
رقبا نیز میباشد .ویژگی های زیبایی شناختی فراوانی
وجود دارد که از یک محصول زیبا یک محصول بینظیر
میســازند .از این رو است که میتوانیم وقتی در یک
فروشگاه قدم میزنیم محصوالت را به سه بخش زشت،
زیبا و بی نظیر تقسیمبندی کنیم.
نمادها و ارزشهای فرهنگی

محصوالتیکهمامیخریمنمادیازفرهنگهایما
هستند .نمونههایی از نمادها را میتوان صورت کبوتر
سفید و یک کلمه نوشته شــده دانست .محصوالت
صنعتی نیز نمادینهســتند و درســت یا نادرست

در محصوالتی که قراراست همزمان هم به
حفظمحیطزیستکمککنندهمپایداری
بلندمدت را محقق کنند و هم زندگی شما را
بهبود دهند فکر کنید؟ مسافرت ،مخابرات
و خانهداری و سالمت باید چگونهباشد تا
محیط زیست ما کمترین آسیب ببیند؟
این موضوع تعریــف محصول با کیفیت
و مرغوب را از اســاس دگرگون میکند
و جواب ســادهای برای آن میســازد:
محصول خوب محصولی اســت که
کمتر به محیط زیست ضربه بزند.
حال به کمک این مولفهها میتوان
به یک محصول خــوب نمره داد .اگر
محصولی کــه میخواهید بخرید
و یا استفاده میکنید را بر اساس
این مولفهها ارزشیابی کنید نمره
کیفیت آن را خواهید یافت .نمرهای
که میتواند به شما در انتخابهای
بعدی تان کمک فراوانی کند.
بد
نمره

1

خوب
2

3

4

5

مولفهکیفیت
عملکرد و هزینه

نگر
آینده

استادکاری

منظور از استادکاری غرق شدن در جزییات ،عشق
ورزیدن به محصول و متناسب پردازشکردن آن است.

احساسات و نیازها

احساســات چگونه در کیفیت محصول نقش ایفا
میکنند؟ ظاهــر اپل را در نظر بگیرید ،قســمتی از
موفقیت اپل در این اســت که مردم صرفا ظاهر آن را
دوست دارند و به محصوالت این شرکت بدون توجه به
کارکرد آن عالقه دارند .منطق اغلب پشت سر احساس
قرار میگیرد و موفقیت بســیاری از برندها ناشی از
کارکرد آنها نیست .اگر کاربری یک محصول خاص
را دوست داشته باشــد آن محصول برایش سرتاسر
منفعت است و اگر از آن متنفر باشد برعکس.البته در
کنار احساسات ،نیازهای ما نیز نقش فراوانی در انتخاب
یک محصول دارند .نیازهایی چون نیاز به بقا و نیازهای
اجتماعی و فکری -معنوی.

نویسندهمعتقد
است جهان پر از
محصوالتیاست
که از ما میخواهند
برای تعامل با
آنها آسایش را
از خودمان دور
کنیم .قسمت بد
ماجراآنجاست
که طراحان این
محصوالت،پیش
از تولید این
محصوالت بیش از
محدودیتهای جهانی
فرض کنید که زندگی روی کره زمین برای ما باید هرکس دیگری از
طوری تغییر یابد که مراقبت از منابع و محیطزیست عدم تناسب آنها
اهمیت درجهاول پیدا کند .آیا میتوانید در مورد تغییر با انسان خبر دارند.

جاذبه احساسی
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آیا محصوالت موجود با انســان تناســب دارند؟
ازآنجا که محصــوالت صنعتی بــه دنبال خدمت
به انســانها هســتند ،تناســب بین محصوالت و
انســانها موضوعــی با اهمیــتاســت .تمایل به
چنین تناســبی بهطور حتم امر جدیدی نیســت.
نویسنده کتاب معتقد است که جهان پر از محصوالتی
است که از ما میخواهند برای تعامل با آنها آسایش را
از خودمان دور کنیم .قســمت بد ماجرا آنجاست که
طراحان این محصوالت ،پیش از تولید این محصوالت
بیشازهرکسدیگریازعدمتناسبآنهاباانسانخبر
دارند .محصول با کیفیت باید با حواس پنجگانه انسان
تناسب داشته باشــد .حساسیت تولیدکننده نسبت
به تاثیر صدا و نور و نحوه جابجایی محصول بر انسان
میتواند نقش بزرگــی در کیفیت خوب آن محصول
ایفا کند .محصوالت پیچیده امروزی بخش بیشتری
از حواس عصبی انســانها را درگیر خود میکنند .به
عقیده استاد دانشگاه استانفورد این درست است که
مشــتری ها به نوآوریهایی که در محصوالت جدید
گنجاندهشــده عالقهدارند اما آنها عالقه چندانی به
صرف وقت فراوان برای یادگیری نحوه کار با محصوالت
را ندارند.

زمانی که اجســام و محصوالت همه با دست درست
شدهبود .صحبت از استادکاری آسان بود اما آیا امروز
هم استادکاری در محصوالت مدرن اهمیت دارد؟ بله!
به نظر نویســنده کتاب نمونه برجسته تناسب کاری
و پرداخت را باید در خودورهای ژاپنی تولیدشــده در
دهه  1980میالدی دید .زمانــی همه معتقد بودند
که محصوالت خودروی ژاپنیها نســخه بیکیفیت
محصوالت غربی اســت اما اســتادکاری ژاپنیها در
تولیداتشــان در دهه  1980میالدی این انگاره را از
بینبرد .توصیه کتاب به تولیدکنندگان این است که
در محصوالت مدرن باید اســتادکاری را تقویت کرد
و در میان کارمندان شرکت تولیدکننده و همچنین
مصرف کنندگان غرور ناشی از استادکاری و پرداخت
بجا و ظریف کاری را تقویت ساخت.

پیغامــی را در مــورد مالک آن منتقــل میکنند.
محصوالت نه تنها نماد ما به عنوان یک فرد هستند
بلکه نماد گروههایی هســتند که ما با آنها همذات
پنداری میکنیم .گروههایی که رســوم ،نگرشها،
رفتارها ،نهادها و دستاوردهای مشخصی دارند و در
یک کالم فرهنگ مشترک دارند .آیا محصوالتی وجود
دارند که برای همه انسان ها نمادین باشند؟ تلفن و
اینترنت در همه جا فراگیر و نمادین شدهاست .با این
حال نسبت محصوالت با فرهنگ ملی و یا منطقه ای
بسیار در هم تنیدهاست .اگرچه جهانیشدن بر این
موضوع تاثیر فراوان نهاده اما هنوز بسیاری از فرهنگ
ها هستند که بیهمتایی خود را حفظکردهاند .هند
نمونه مهمی از این فرهنگهاست .محصوالتی که
تولید میشــوند نمادی برای ما و خرده فرهنگ ما
هستند .با خود فکر کنید که محصولی که استفاده
میکنید نماد شماست؟ یا نشان میدهد شما جزو
یک خردهفرهنگ هستید؟

تناسبانسانی
استادکاری
بیهمتایی و ظرافت
نماد و ارزشهای فرهنگی
تناسبجهانی
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سوال بزرگ
سردمدارن تجارت
در اینباره گفتهاند که
چه سوالی از خود بپرسیم
تا شرکتمان پیشرفت کند؟

پرسش شماره 2

چطور میتوانیم تبدیل به شرکتی شویم که
حتی خودمان را از میدان بهدر کنیم؟
دنی مهیر ،مدیر ارشد اجرایی در Union
Square Hospitality Group
پرسش شماره 3

آیا وجود ما الزم است؟ آیا پنجسال دیگر هم
وجود ما الزم است؟ ده سال بعد چطور؟
دبرا کِی ،مشاور ابتکارات و نویسنده

ترجمه علیرضا اکبری

اگر جدالی وجود میداشت بر سر اینکه پرسشها برای برانگیختن خالقیت موثرترند یا پاسخها،
قطعا پرسشها برندة میدان بودند .پرســشها خالقیت را به کار میاندازند ،از بحرانهای تجاری
کمرشکن پیشگیری میکنند و مسیرهایی نامنتظر بهسوی اهدافی روشنتر پیشپای ما میگشایند.
جیم کالینز ،مارشال گلداســمیت و متفکرانی دیگر پرسشهایی از گنجینة پرسشهایشان گرد
آوردهاند که معتقدند تمام مدیران و کارمندان قطعا باید از خود بپرســند .اگر پرسشهای درستی
کنش توأمان است.
طرح کنید خود را از انفعال نجات دادهاید .پاسخ به این پرسشها نیازمند تأمل و ِ
وارن برگر ،مولف کتاب «پرسشی زیباتر» ،قابلیت پرسشگری در برانگیختن تفکر را تحسین میکند،
در این نوع تفکر به صورت همزمان راهحلهایی متعدد گاه با راهکارهایی نه چندان روشن برای یک
مشکل واحد سراغ میشوند .برگر میگوید طرح پرسشهای خوب و استمرار در پرسشگری درهایی
از «ایدهها و امکانهای جدید به روی مردم میگشاید».
ِ
سواالت الهامبخش که به کار صاحبان کسب و کار بیاید ما به
برای فراهم آوردن چنین مجموعهای از
سراغ کارآفرینان و متفکران علم مدیریت رفتیم ،اینترنت را زیر و رو کردیم و کتابهای محبوبمان را
دوباره ورق زدیم .بسیار خوب خواهد بود اگر شما هم پرسش خودتان را در ذهن بیاورید .جزماندیشی
ذهنی شما کمک کند.
چیز خطرناکیست!  امیدواریم آنچه در پی میآید به پویایی
ِ

پرسش شماره 2

کار کردن
برای آدمی مثل من
چه حسی دارد؟
رابرت ساتِن

استاد رشتة مدیریت در دانشگاه استنفورد
پرسش شماره 5

اگر انرژی رایگان بود کدام کارها را جور
دیگری انجام میدادیم؟
تونی هِسیه ،مدیر ارشد اجرایی در Zoppos

پرسش شماره 1

نگر
آینده
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بوکار نبودیم
اگر ما از قبل در این کس 
آیا امروز به آن وارد میشدیم؟
اگر جواب منفیست در این مورد چه باید کرد؟
پیتر دراکر ،نویسنده و کارشناس مدیریت

دراکر که حاال درگذشــته اســت ،در دهة  1980چنین پرسشــی را با جک ولش ،مدیر اجرایی ارشد جنرال
الکتریک،هم مطرح کرد که نتیجة آن اتخاذ سیاست «ترمیم کن ،بفروش یا تعطیلش کن» در کمپانی جنرال الکتریک
ل تغییر ساختاری به کار گرفته شد که دیگر سوددهی نداشتند.
بود که برای کسب و کارهای تثبیتشده یا در حا 

هِســیه توضیح میدهــد که «این آزمایشــی
فکریســت برای اینکه ببینیم اگر منابع متفاوتی
در دسترس داشتیم یا میدانستیم که روزی منابع
متفاوتی در دســترس خواهد بــود چگونه مجددا
بوکارمان را سازماندهی میکردیم .سوال دیگر
کس 
شــاید این باشد که چه میشد اگر انبار کردن کاال
مجاز بود؟ یا چه میشد اگر حقوق کارمندان دوبرابر
یا نصف مقدار فعلی میبود؟»
پرسش شماره 6

میخواهیم از کدام جنبه برجسته باشیم؟
مارسی ماسورا ،بازاریاب بازار دیجیتال
بوکاری از
ماســورا توضیح میدهد که هر کس 
جنبهای خاص به موفقیت میرسد .برای شما توسعة
بوکارتان مهم است؟ یا سوددهی یا ثبات؟
کس 

پرسش شماره 7

آیا سو ِد بد هم داریم؟
جاناتان ب ِرن ْز

نویسنده و استادیار در دانشگاه ام.آی.تی
برنز توضیح میدهد«برخی ســرمایهگذاریها
بهظاهر جذاب به نظر میرسند اما سرمایة شرکت
را تلف میکنند آنرا از مســیر اصلیاش منحرف
میکنند »

پرسش شماره 13

حساب کجای کار را نکردهایم؟
ِ

پرسش شماره 8

در چندماه گذشته چه تغییر کوچکی ایجاد
کردهایم که نتایج مثبت بزرگی داشتهاست؟
چه چیزی باعث شده چنین تغییر کوچکی
نتایجی چنین بزرگ داشته باشد؟
رابرت سیالدینی ،نویسنده و استاد برجستة
بازاریابی و روانشناسی در دانشگاه ایالتی آریزونا
پرسش شماره 9

چه چیزی من را از گرفتن تصمیماتی که
میدانم باعث موثرتر شدن مدیریتام
میشود ،باز میدارد؟
مارشال گلداسمیت ،نویسنده و مدرس مدیریت
پرسش شماره 10

پیامدهای پنهان این تصمیم  10دقیقه 10 ،ماه
و  10سال بعد چه خواهد بود؟
سوزی وِلش ،نویسنده
پرسش شماره 11

آیا من همیشه ارتباط چشمی با دیگران
برقرارمیکنم؟
تام پیترز ،نویسنده و کارشناس مدیریت
پرسش شماره 12

بخش مشکل که میتوانیم آنرا
کوچکترین ِ
به نحو موثری حل و فصل کنیم چیست؟
گذاران شرکت آر.کامبینیتور
پل گراهام ،از پایه
ِ

چیپکان ْلی

مدیر گلوبال هاسپیتالیتی

بوکاری ما جریان نقدینگی ،سودآوری و تعدادی از مولفههای
کانلی توضیح میدهد که «در هر کســ 
کلیدی دیگر را اندازهگیری میکنیم ،اما سوال اینجاست که چه مولفههای محسوس و غیرمحسوس دیگری
بوکار ما تأثیر مستقیم دارند؟ چیزهایی
هستند که ما متر و معیاری برای اندازهگیریشان نداریم ولی بر کس 
انگیزی عاطفی کاالی  ما در
مثل حسن شهرت شرکت ،میزان همدلی کارکنان با اهداف شرکت و شدت حس
ِ
بیرون کسب و کارمان هستند میتوانند جزو این مولفهها باشند»
میان کسانی که درون و
ِ
پرسش شماره 14

پرسش شماره 18

آیا ما به همان سرعتی تغییر میکنیم که
دنیای دور وبرمان در حال تغییر است؟
گری همِل ،نویسنده و مشاور مدیریت

چه کسانی مصرفکنندة تولیدات ما هستند
که ما حتی تصورش را هم نمیتوانیم بکنیم؟

پرسش شماره 15

اگر هرگز کسی از دستاوردهای من در مقام
مدیر باخبر نمیشد چه تغییری در نحوة 
مدیریت من پیش میآمد؟
آدام گرنت ،نویسنده و استاد دانشگاه وارتون
پرسش شماره 16

کدام مشتریها به دلیل نداشتن مهارت،
ثروت یا دسترسی ،در بازار ما به قدر کافی
مشارکتندارند؟
کلیتونکریس ِتنسن

نویسنده ،استاد مدرسة بازرگانی هاروارد

کوین پی .کوین و شان پی .کوین

نویسنده و مشاور استراتژی
پرسش شماره 19

چقدر احتمال دارد که یکی از مشتریانمان
خرید کاالهای ما را به دوست یا همکارش
توصیهکند؟
اندرو تیلر ،رئیس هیئت مدیرة هولدینگ اینترپرایز
پرسش شماره 20

چه کسی در میان هیئتمدیره
یا تیم اجرایی اخیرا با یکی از مشتریان
صحبتکر دهاست؟
جیمزچمپی

نویسنده و کارشناس مدیریت

پرسش شماره 17

نگر
آینده

ران ادن ِر ،نویسندة و استاد مدرسة بازرگانی تاک
ادنر توضیح میدهد «حتی شــرکتهایی که در کار تولید خوب عمل میکنند نســبت به اشــتباهات
شرکتهای تأمینکنندة مواد اولیه ،پخشکنندگان و دیگر شرکایشان آسیبپذیرند»
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راهنماي مديران

پرسش شماره 26

ضعفهای دانش و تجربة من در کجاست؟
چارلز هندی ،نویسنده و کارشناس مدیریت
پرسش شماره 27

پرسش شماره 21

میخواهیم کارمندان ،مشتریان و شرکایمان ،ما
را با کدام واژه توصیف کنند؟
متیو مِی ،تحلیگر مدیریتی و مشاور ابتکارات
گی اغواکنندهای دارد در درون و بیرون هر شرکتی شفافیتی
ِم 
ی توضیح میدهد «این سوال که ساده ِ
مطلق ایجاد میکند .حتی در باالترین ســطوح هم پاسخ به این سوال و اجماعنظر در مورد آن برای افراد
توجو .برای من سه
خیلی دشوار است .چند مثال عبارتند از :اپل= متفاوت ،تویوتا= کیفیت ،گوگل= جس 
سال زمان برد تا با یکی از مراجعانم بر سر یک واژه به توافق برسیم :اعتماد»

پرسش شماره 22

پرسش شماره 23

مشکل را باید با تحلیل حل کرد یا بر اساس
شم تجاری؟
ّ
تام داونپورت ،نویسنده و استاد بابسِ ن کالج

آیا امروز کارمندان من پیشرفتی کردند؟

داونپورت توضیح میدهد که «اگر تصمیم برای
حل مشکلیست که مهم ،تکرارشونده و قابلمهار
اســت ،میشــود بر اســاس جمعآوری دادهها و
تحلیل و بررسی عوامل شکست ،عمل کرد اما اگر
تصمیمیست که قرار است فقط یکبار گرفته شود،
یا امکان جمعآوری داده برای آن وجود ندارد یا به
دالیل دیگری امــکان اجرای فرایندهای الزم برای
شم و
تصمیمگیری وجود ندارد میتوانید بر اساس ّ
تجربة شخصی خودتان تصمیم بگیرید»

ترزا آمابایل

نویسنده و استاد مدرسة بازرگانی هاروارد
آمابایل توضیح میدهد«حرکت رو به جلو در کار
بزرگترین تاثیر مثبت را بر روی انگیزش کارمندان
دارد»

پرسش شماره 28

اگر من اخراج شوم و هیئتمدیره مدیر ارشد
اجرایی جدیدی استخدام کند او چطور عمل
خواهد کرد؟
اندی گراو ،مدیر ارشد اجرایی سابق اینتل
در سال  1985که بازار تراشههای حافظة شرکت
اینتل در محاصرة رقبا قرار گرفته بود گراو با طرح
این پرسش باعث شد که گوردون مور از بنیانگذاران
اینتلفناوری تراشة حافظه را کنار بگذارد و شرکت را
به سمت فناوری ریزپردازنده سوق دهد.
پرسش شماره 29

اگر مجبور بودم برای یکسال از شرکت دور
باشم و تنها ارتباطم با کارکنان در این یک
سال در حد یک پارگراف میتوانست باشد
آن پاراگراف چه بود؟
پت لنسیونی ،نویسنده و موسس گروه تیبل
تعیین مضمون این پاراگراف شما را وادار میکند
که ارزشها و اســتراتژیهای بنیادین شــرکت را
تعریف و ارزشها و استراتژیهایی را که احتماال از
قلم افتادهاند مشخص کنید.

پرسش شماره 24

پرسش شماره 30

چهکاری را باید متوقف کنیم؟

از حیث تاریخی هویت ما به عنوان یک
شرکت در دوران اوجمان چه بودهاست؟
کیت یاماشیتا ،نویسنده و بنیانگذار اس.وای پارتنرز

پیتر دراکر

نویسنده و کارشناس مدیریت

پرسش شماره 25

آیا به طول مسیری که مشتری برای ارتباط با ما
طی میکند اهمیت کافی میدهیم؟
ِ
دیکسن ،نویسنده و مدیر اجرایی بخش تحقیقات در شرکت سی.ای.بی
مت

نگر
آینده
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میخواهم چه چیزی را به خودم اثبات کنم
و این چطور میتواند زندگی و موفقیت
تجاریام را به باد دهد؟
باب روزن ،نویسنده و مدرس مدیریت اجرایی

ِ
دیکســن توضیح میدهد «گاهی کمپانیها از درک کلیت تجربة مشتریها در ارتباط برقرار کردن با آنها
و تعداد مســیرهای ناموفقی که مشتریها ممکن است طی کنند عاجزند .آنها نمیفهمند که مشتری اول به
وبسایت شرکت مراجعه میکند .کمی در وبسایت میگردد ولی جواب سوالش را نمییابد ،بعد سعی میکند با
یکی از کارمندان چت کند که معموال بهخاطر تأخیر در پاسخگویی سرخورده میشود .فقط در این زمان است
که آنها به بخش “ارتباط با ما” در وبسایت میروند و به شرکت تلفن میزنند .از نظر شرکت این تماس تلفنی
اولین تالش مشتریست اما مشتری با خودش میگوید شما تا به حال  15دقیقه از وقت من را تلف کردهاید»

پرسش شماره 31

چه چیزی را میخواهیم به دست آوریم و از
چه چیزی میخواهیم پرهیز کنیم؟
اسکات گودسِ ن

از بنیانگذاران استرابری فراگ
پرسش شماره 32

آیا دلیلی وجود دارد که
به چیزی معتقد شوم که درست بر خالف
اعتقادم در حال حاضر است؟
چیپ و دن هیث

اساتید دانشگاههای دوک و استنفورد
پرسش شماره 33

از بین کارمندان
برجستة ما کدامشان
برای سه سال آینده
خود را در شرکت
ماندگارمیبینند؟
کدامشان حاضر است
برای  10درصد افزایش
حقوق به شرکت
دیگری برود؟
ِ
مدیریت گوگل
جاناتان روزنبرگ ،مشاور
پرسش شماره 34

در بدترین استخدامی که انجام دادهایم چه
نکتهای را در مصاحبة استخدام از نظر دور
داشتهایم؟

آیا مجموعه کارکنان کارآمدی را گرد
آوردهایم؟
جیمکالینز

نویسنده و مشاور مدیریت

مایکل جنسِ ن در مقالهاش در سال  1989در «هاروارد بیزنس ریویو» با نام غروب شرکتهای سهامی عام
که حاال دیگر به مقالهای کالسیک تبدیل شده به تحلیل شرکتهای مالکیت هرمی ( )LBOاولیه پرداخت و
ماهیت آنها را تعریف کرد .او معتقد بود این نوع شرکتها از انواع سنتی شرکتهای عمومی کارآمدتر خواهند
بود .زیرا میزان دستمزد در این شرکتها بر اساس میزان کارایی کارمندان تنظیم میشد،میزان مالکیت مدیران
بر شرکت مساوی بود و همچنین روش عقد قرارداد با سهامداران و بستانکاران از سوبسیددهی متقابل بین
واحدهای مختلف شرکت و هدر رفتن جریان آزاد نقدینگی پیشگیری میکرد .در نظر جنسِ ن مزایای ذاتی این
ساختار جدید برای شرکتها آنقدر واضح بود که به ناچار این ساختار به زودی تبدیل به ساختاری استاندارد
میشــد .اما حاال که  25سال از آن زمان گذشته همچنان شرکتهای سهامی عام شکل غالب شرکتهای
تجاری را تشکیل میدهند .در جهانی که به ظاهر با سرعتی بیسابقه در حال تغییر است چطور چنین چیزی
ممکن شده است؟
کامال درست است که تغییرات بزرگ در درازمدت شکل میگیرند .در سال  1959بود که پیتر دراکر به دنیا
اعالم کرد که کارمندانی که به «دانش» خود متکی هستند به زودی کارمندانی که به دستان خود متکیاند
را از صحنه بهدر خواهند کرد و چنین کارمندانی به سرمایة انسانی اصلی در تجارت مدرن بدل خواهندشد
و همة شرکتها و کسب و کارها بهتر است سازماندهی کامال جدیدی برای خود تدارک ببیند .پیشبینی او
درست از آب درآمد ،اما نیم قرن طول کشید تا غروبی که او از آن دم میزد اتفاق بیفتد.من باور دارم که انتقاد
جنسِ ن معتبر است .ضعفهایی که او در شرکتهای سهامی عام در سال  1989میدید امروز بیشتر به چشم
میآیند.ظهور صندوقهای تأمینسرمایهگذاریِ غارتگر ،قدرت رو به فزونی کارشناسان برآورد ارزش مالی و
حجم باالی معامالت از نشانههای این ضعف هستند .مدیران اجرایی ،بیشتر برنامههای درازمدت کمپانیهاشان
را فدا میکنند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای کوتاهمدت بازارهای مالی باشند.
دلیل اینکه آیندة مورد نظر جنسِ ــن هنوز شــکل واقعیت به خود نگرفته وجود نوعی تضاد ساختاری در
مدل شرکتهای مالکیت هرمی( )LBOاست که به اعتقاد او قرار بود جای شرکتهای سهامی عام را بگیرند.
شرکتهای مالکیت هرمی بر اساس استقراض از شرکایی محدود با سررسید بازپرداخت پنج تا هفت ساله بنا
شــدهاند ،اما برای بازپرداخت این مبالغ شرکتهای مالکیت هرمی مجبورند دوباره سرمایهای را که از طریق
خصوصیســازی به دست آوردهاند به بازار سهام عام وارد کنند .پس چنین شرکتهایی به سختی میتوانند
مردمی قدرتمندی
غروب شرکتهای سهامی عام را رقم بزنند زیرا برای اینکه کارایی داشته باشند باید از بازار
ِ
برخوردار باشند .اما الگوی مالکیت هرمی تنها راه خصوصیسازی شرکتها نیست .سازمانهای سرمایهگذاری
جمعی /نهادی( )institutional investorsبه شکلی فزاینده از خرید شرکتهای سهامی عا ِم غولآسا به
عنوان یک استراتژی جدید استفاده میکنند .یکی از نخستین مثالها در این مورد تالش شرکت «اونتاریو»
برای مالکیت و خصوصیسازی شرکت مخابراتی «بل» بود که در سال 2007قرار بود در ازای مبلغی معادل
 52میلیارد دالر صورت پذیرد .این بنیاد نمیخواست وجهة عام شرکت را حفظ کند بلکه در عوض میخواست
سرمایة آن را برای درازمدت خصوصی نگه دارد.
با اینکه سهامدارن شرکت «بل» از این معامله جلوگیری کردند اما این معاملة ناکام زمینه را برای تملک و
خصوصیسازی شرکت «بورلینگتون» توسط شرکت «هاثاوی» در سال  2009فراهم کرد .این نخستین بار
نبود که وارن بافِت ،سرمایهدار معروف ،کل یک شرکت راخریداری میکرد اما  44میلیارد دالری که او بابت
این خرید پرداخت دو برابر ِبیشترین مبلغی بود که او پیش از این برای خرید یک کمپانی پرداخت کرده بود.
بافِت بههیچوجه قصد نداشت برای سود بیشتر ،این شرکت را دوباره وارد بازار سها ِم عام کند .او به علت جریان
نقدینگی «بورلینگتون» قصد داشت ادارة آنرا به عهده بگیرد .در سال  2013بافِت دوباره دستبهکار شد و
ِ
شرکت «اچ.جی.هنز» را در ازای  28میلیارد دالر خرید و خصوصی کرد .و کمی بعد از او مایکل دِل شرکت
«دل» را با پرداخت  25میلیون دالر خصوصی کرد .اگر چه در این معامالت چند شریک خصوصی هم دخیل
بودند اما منطق پشت این معامالت بازگرداندن این شرکتها به بازار سهام عام نبود.
بنابراین حقانیت جنسِ ن اثبات خواهد شد اما این پیشبینی پس از 50سال تحقق خواهد یافت .سرمایهگذاران
نهــادیِ باذکاوت مثل بافِت و مایکل دِل پیروی از این جریان را ادامه میدهند و کمکم سرمایههاشــان را از
شرکتهای سهامی عام بیرون خواهند کشید و تا سال  2039ما به این سوال خواهیم رسید که اصال چرا فکر
میکردیم شرکتهای سهامی عام نهادهای تجاری برتر هستند.
منبع:

Harvard Bussiness Review

راجر ال .مارتین

صاحب کرسی ارشد
تحقیقاتدرتولید
و رقابت در مدرسة
مدیریت راتمن و
یکی از مولفان کتاب

«بازی برای پیروزی»

در سال 1959
بود که پیتر دراکر
به دنیا اعالم کرد
که کارمندانی که
به «دانش» خود
متکی هستند به
زودی کارمندانی
که به دستان خود
متکیاند را از صحنه
بهدر خواهند کرد
و چنین کارمندانی
به سرمایة انسانی
اصلی در تجارت
مدرن بدل
خواهندشد.
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اجرایی زومبو فیتنس
مدیر ارشد
ِ
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راهنماي مديران

توصیههایی برای ظاهر مدیران

به نوشدنظاهر برخیزید
پالمرالکی : بنیانگذار اوکولوس وی.آر

او با فیسبوک معاملهای  2میلیارددالری انجام داد
کتی ایرلند :این بانوی سرشناس مدیر اجرایی و
طراح ارشد شرکت پرآوازه طراحی و تجاری «کتی
ایرلند» است کهدر سال  1993تأسیس شد .نام
وی در میان  50نفر مهم و تأثیرگذار در صنعت مد و
لباس ثبت شده است.

کت
جوزف ابود :کت شطرنجی جوانتر
نشاناش میدهد و با شلوار خاکی
رنگ بسیار عالی شدهاست.

بعد

طراح برند و کارآفرین ،پیش از انجام فعالیت بهعنوان مدیر
جوزف ابود :این
ِ
طراحی پوشاک مردانه در شرکت «رالفالرن» کار خود را در فروشگاه لباس
«لوییس بوستون» آغاز کرد .او در سال  1987تولیداتش را با نام تجاری همنام
خود وارد بازار کرد و هماکنون مدیر ارشد هنری فروشگاه لباس مردانهMen›s
 Wدر امریکا است.
 earhouse

داوری:

کتی آیرلند :ظاهر جدید او به زیبایی
قدرتمند نشاناش میدهد
جوزف ابود :ما نمیخواهیم از او مردی
کراواتی بسازیم ،تنها میخواهیم کمی
مرتب باشد تا جوانتر به نظر برسد.

کتی آیرلند :خیاطی کت زیبا است.
انداز ه آستینها بهخوبی مناسب
اندازهی دستان او است.

کتی آیرلند :این پیراهن که زیر
شلوار گذاشتهاست خیلی بهتر
است و همچنان ظاهری غیر رسمی
و راحت دارد.
شلوار
جوزف ابود :شلوار کتان خاکی
رنگ مناسب هم ه جوانها است.
پوشیدن آن به همراه کمربند
حرف ندارد.

قبل
لباس
جوزف ابود :با این کت بدقواره
و پیراهن اتو نکشیده شبیه یک
دانشجوی کالج بهنظر میرسد که به
اجبار کت پوشیدهاست .این اص ًال
ظاهر مناسبی برای او نیست.
کت
کتی آیرلند :آستین کت بسیار بلند
و شانههایش آویزان است.

پیراهن
کتی آیرلند :پیراهن آبی رنگی که بر
تن دارد واقع ًا باید اتو شود.

مشکل :ضعف مدیران میانی       راهحل  :هدایت زیردستان
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کارکنان
درست است که مدیران میانی مسئول انگیزش ،ایدهپردازی و سوق دادن
ِ
دونپایه به مســیر موفقیت شرکت هســتند .اما این بدان معنی نیست که مدیریت
ارشد در این موارد به همین اندازه (یا حتی بیشتر) مسئولیت ندارد .شکست مدیران
میانی نشانة شکست مدیران ارشد است همچنانکه مدیران ارشد هم نمیتوانند تمام
موفقیتهای شــرکت را به نفع خودشان مصادره کنند .بین این بخشها نوعی رابطة
همزیستی برقرار است .همة کارکنان اجرایی باید وظایفی منحصربهفرد و مختص به
خود داشتهباشند و به قدر کافی از خودمختاری در انجام این وظایف برخوردار باشند تا
بتوانند در مسئولیتهایی که دلیل استخدامشان بوده موفق عمل کنند .اما بسیار مهم
است که مسئولیت ویژة کسانی را که در سطوح باالی مدیریت هستند از یاد نبریم .اگر
بوکاری راه بیندازید ،باید به جز شرکتتان آدمها را هم در تمام سطوح
میخواهید کس 
شرکتتان مدیریت کنید و در ضمن بر اساس استراتژی معینی عمل کنید .اگر شما
میانی پرشوری هستید که میخواهد ترقی کند باید به یاد داشته باشید هر پلهای
مدیر ِ
که به سمت موفقیت میپیمایید همچنانکه قدرت و اختیارات بیشتری را برایتان به
ارمغان میآورد مسئولیت شما را هم دوچندان میکند .از نظر من اهمیتی ندارد که هرم
قدرت در شرکت شما از باال به پایین است یا از پایین به باال .اگر جایگاه شما در قسمت
باریک هرم است پس مسئول رهبری ،آموزش و هدایت شرکت هستید.
ی است .مدیران ارشد اجرایی معموال بخش
این نکتة کلیدی در رهبری هر مجموعها 
مربوط به مدیریت را از میان مسئولیتهای رهبری فراموش میکنند .البته این خطا
قابل اغماض است .مدیران ارشد اجرایی وقت زیادی را صرف سامان دادن روابط شرکت

با مشتریان عمده میکنند .آنها عالقهمندند که در مقام معماری ارشد در شرکتهاشان
انجام وظیفه کنند .فلسفة وجودی آنها فروش خدمات و کاالهای تولیدی شرکتشان
اســت .تمام این دغدغهها آنها را بر سر این کار نشانده .اما این رهبریِ واقعی نیست.
رهبری واقعی نشــان دادن راه به دیگران اســت ،رهبری واقعی آموزش ،ایده دادن و
هدایت زیردستانتان است به شکلی که آنها هم بتوانند زیردستانشان را بهتر رهبری
ِ
فرهنگ کار را در کل
کنند .بخش مدیریت ارشــد در کنار تمام مسئولیتهای دیگر
مجموعه به وجود میآورد ،استراتژی کلی مدیریت را در کل مجموعه تعیین میکند و
کارکنان را برای رشد در سلسلهمراتب شرکت مهیا میکند.
گاهی انجام این وظایف مستلزم اخراج کارکنان است .گاهی هم مستلزم جا به جا
گاهی کارکنان در میان بخشهاست .اما در عینحال باید تعادل ظریفی را
ِ
کردن هر از ِ
رعایت کنید تا دچار آسیب مدیریتجزءنگر نشوید .مدیریت به معنای ساختن محیطی
برای موفقیت همه ـ از تازهکارترین کارکنان گرفته تا مدیر عملیاتی ارشــد شرکت ـ
است .اما اعمال این مدیریت بر همه ممکن نیست .گاهی برای آموزش و هدایت افراد
برای شغلی جدید باید تنها بهترین گزینة موجود را انتخاب کرد .بنابراین دفعة بعدی که
متوجه شدید دارید از یکی از کارکنانتان شکایت و گله میکنید از خودتان بپرسید که
شما چه کاری میتوانید برای هدایت بهتر و سوق دادن کارمندانتان به سمت موفقیت
بردارید .همیشه کسانی هستند که کمکاری میکنند و کاری هم نمیشود در موردشان
کرد اما اگر گله و شــکایت شما از بخش بزرگی از کامندان شرکتتان است احتمال
زیادی وجود دارد که مقصر اصلی ماجرا شما باشید نه آنها.
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