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از بد روزگار وضعيت جامعه ايران در حدود يك قرن اخير به گونهاي بود
كه دولت را در دسترســی به منابع مالی خود مستغني از مردم ميكرد و با
فروش معادن و منابع كشــور ،عمده مخارج خود را تأمين مينمود .اگر هم
مالياتي ميگرفت ،عموماً غيرمستقيم بود و ماهيتي عوارضي داشت؛ مثل
حقوق گمركی .ماليات بر حقوق كارمندان دولت نيز عم ً
ال به معناي دريافت
ماليات نبود ،زيرا از ابتدا از حقوق كم ميشد و دريافتكننده شخصاً حقوقی
کاملی دريافت نمیکرد تا سپس مالیات آن را پرداخت كند .بنابراین ماليات
بر درآمد سهم به نســبت اندكي از كل درآمدها و بودجه دولت را تشكيل
ميدادند .آخرين ارقام قطعي در اين زمينه مربوط به ســال  1389نشــان
ميدهد كه از  100واحد درآمدهاي دولت 35 ،واحد آن از درآمدهاي مالياتي
بود .در حالي كه اين ارقام بايد تغيير كند .سهم ماليات حتي تا دو برابر سهم
فعلي برسد و سهم مالياتهاي مستقيم بيش از دو برابر افزايش يابد .فراموش
نكنيم كه ارقام و شــاخصهاي فوق در مورد ايران به دليل عدم شــفافيت
قيمت ارز چندان واقعي نيست .با وجود اين ،افزايش سهم ماليات در بودجه
دولت يك ضرورت اجتنابناپذير است ،زيرا با وجود تحريمها و كاهش شديد
درآمدهاي نفتي ،دولت چارهاي جز اتکا بر ماليات ندارد .ولي تحقق اين هدف
به چند شرط اساسي نیاز دارد .فهم اين شروط مستلزم توجه به معنايي است
كه از ماليات داريم .آيا ماليات پول زور است كه دولت ميخواهد از مردم يا
توليدكننده بگيرد ،يا هزينهاي است كه دولت در برابر ارايه خدمات به مردم
و بخش خصوصي دريافت ميكند؟ در نظامهاي غيرپاسخگو و غيرمشاركتي
كه دولت ميان خود و مردم فاصله ايجاد ميكند ،ماليات نام مستعار پول زور
است .ولي در دولتي كه كارگزار مردم باشد و بر حسب وظيفه ،كاالي عمومي
را در اختيــار مردم قرار دهد ،كااليي که عرضه آن از عهده هيچ شــخص
حقيقي و حقوقي جز دولت برنميآيد .دراينصورت مردم نيز با رغبت تمام
ماليات را ميپردازند ،همچنان كه جلوي مغازه بقالي و نانوايي ،وقتي كااليي
را ميخرنــد با عالقه و رضايت كامل پول آن را ميدهند .اگر اين تعريف از
ماليات را بپذيريم ،امكان افزايش سهم آن در بودجه دولت وجود دارد و بخش
خصوصي هم از پرداخت آن اســتقبال ميكند ،زيرا به نفع آن است .چون

در برابر پرداخت مالیات بهترين خدمات دولتي را دريافت ميكند .خدماتي
بوكار و كاهش هزينههاي توليد و آرامش خاطر همه
كه موجب رونق كس 
ميشود .افزايش ســهم اين ماليات مستلزم شرايطي است كه در اينجا به
برخي از آنها اشاره ميشود.
1
قبل از هر چيز دولت بايد بپذيرد كه يك كارگزار است .وقتي كه كارگزار
باشد ،دريافتها و هزينههايش بايد به نيابت از جامعه و در برابر خدماتي باشد
كه ارايه ميدهد .به همين دليل اين كار را بايد با مشاركت مردم و همه افراد
ذينفع انجام دهد .يكي از مهمترين ذينفعها در مسأله ماليات ،توليدكنندگان،
بازرگانان و بهطوركلي بخش خصوصي هســتند .بااينحال بايد پذيرفت كه
متأسفانه اين بخش مهم در فرآيند تصميمگيري و قانونگذاري و اجرا ،معموال
عنصري بيگانه تلقي و به حاشيه رانده ميشود .با چنين وضعي دولت انتظار
دارد كه بخش خصوصي هنگام اجرا مطابق آنچه كه آنان ميخواهند كارها را
انجام دهد .اين راه هيچگاه به نتيجه نخواهد رسيد.
2
ركن اساســي افزايش ماليات ،پاسخگويي و سالمت اقتصادي دولت و نيز
اجراي بدون تبعيض آن اســت .متأسفانه هيچكدام از اين شرايط در واقعیت
بیرونی و جامعه به نحو مطلوبي ديده نميشوند .افزايش يا كاهش و برقراري يا
حذف ماليات به خودي خود ارزش و اصل نيست ،بلكه هر ريال مالياتي ،مثل
يك ريالي است كه در سرمايهگذاري به كار ميرود .سرمايهگذاري برای تولید
تا وقتي افزایش پیدا میکند که سود آخرین واحد کاالی تولیدی آن به صفر
برسد ،از نظر اقتصادی سرمایهگذاری پس از این مرحله دیگر به صرفه محسوب
نمیشود .بنابراین مالیات نیز تا آنجایی باید افزایش پیدا کند و شامل کاالهایی
شود که در برابر خدمات دریافتی از دولت به جای مالیات ،تولید و رفاه مردم
افزایش پیدا کند .در یک سازمان اداری ناسالم و غیر شفاف و ناکارآمد ،افزایش
مالیات هیچگونه توجیه اقتصادی و سیاســی نــدارد .مالیاتدهنده از خود

میپرســد دولتی که  ۸۰۰میلیارد دالر درآمد نفتی داشته ولی نتوانسته آن
را در تولید به کار بگیرد و رشد و رفاه اقتصادی و اشتغال ایجاد کند ،چگونه
میتواند مالیات گرفته شده از او را در امر مفیدی به کار گیرد؟ مالیاتدهنده
میپرسد در حالی که او در محل کارش نیروهای باکیفیت و خوب را با حقوق
ماهانه حدود دو میلیون تومان و با کمترین هزینه باالسری به کار میگیرد چرا
دولت از محل مالیات باید افرادی را با حقوق و هزینههای چند برابر مشغول
کار نماید؟ البته این به معنای نفی و نادیده انگاشتن خدمات دولت نیست که
مهمترین آنها تامین امنیت ،برقراری نظام قضایی و ایجاد زیرساختهاست
که خوشبختانه در بسیاری از خدمات دولتی ایران در میان کشورهای منطقه
در وضع مناسبی قرار دارد .قصد ما نیز مقایسه با شرایط منطقه نیست ،بلکه
وضعیت آرمانی مورد نظر بوده است.
3
تا وقتی که بخشهای مهمی از اقتصاد معاف از مالیات باشند و از این طریق
در یــک رقابت نابرابر با دیگر تولیدکنندگان قرار بگیرند و تا وقتی که بخش
مهمی از اقتصاد زیرزمینی باشــد ،و تا وقتی که مقدار قاچاق کاال به حدود
 30درصد و بیشــتر برسد رغبت کافی برای پرداخت مالیات در تولیدکننده
ایجاد نخواهد شد .بنابراین وظیف ه دولت است که پیش از اخذ مالیات شرایط
و زیرســاختهایی را فراهم کند که اجرای آن برای همه اشخاص حقیقی و
حقوقی یکسان شود .درغیر اینصورت وجود نابرابری و تبعیض در اجرا موجب
میشود که شهروندان فرار از پرداخت مالیات را یک ارزش بدانند.
4
بخش خصوصی هنگامی با رغبت تمام مالیات خواهد داد که نهتنها دولت از
حقوق آن حمایت کند بلکه در امور این بخش دخالت نکند و به رقیب بخش
خصوصی تبدیل نشود .رابطه دولت و بخش خصوصی بر اساس بازی برد-برد
است و نه برد-باخت .در این صورت پرداخت مالیات تبدیل به ارزش شده و هر
کس با افتخار مبلغ پرداختی خود را اعالم خواهد کرد .البته این موارد دلیل
نمیشود که کســانی به نام بخش خصوصی با توجیهات گوناگون از زیر بار
مسئولیتهای خویش در برابر دولت و جامعه شانه خالی کنند .بنابراین بخش
خصوصی نیز باید کنترل و نظارت موثرتری بر عملکرد اجزای خود داشته باشد
و نسبت به ایفای تعهداتش در برابر دولت مسئول و وظیفهشناس باشد.
5
نگاه دولت در اخذ مالیات نباید صرفاً معطوف به کسب درآمد باشد ،بلکه
باید بر اخذ هزینه خدمات دولتی تأکید کند و تا وقتی که خدمات مناسب و
معادل مالیات دریافتی و به صورت شفاف عرضه نشوند ،تغییر رفتار مردم و
تبدیل شــدن پرداخت مالیات به ارزش اجتماعی باال دور از انتظار است .این
نگاه موجب تغییر ماهیت در رابطه دولت با مردم و بخش خصوصی و ایجاد
اعتماد کافی میان دو طرف خواهد شد و در نتیجه مردم را به پرداخت مالیات
ترغیب خواهد کرد.
6

دولتی که بر پایه مالیات اداره میشود ،مثل فروشندهای عمل میکند که شعار
«حق با مشتری است» را باالی مغازه خود نوشته است .در حالی که دولت مبتنی
بر نگاه از باال ،فاصلهای عمیق میان خود و مردم میکشد و تمام اختالفات را به نفع
خود تفسیر میکند .چنین دولتی طلبهای خود و بدهیهای بخش خصوصی را
نقد محسوب میکند و برعکس ،بدهیهای خود و طلبهای مردم را نسیه فرض
میکند .دولت باید به تناســب حقوقی که از مــردم و بخش خصوصی میگیرد
مسئولیتپذیری هم داشته باشد .حقوق مردم را همان قدر ارج نهد که انتظار دارد
مردم حقوق دولت را ارج نهند .برابری حقوقی به معنای حاکمیت قانون باید بطور
کامل رعایت شود.
8
اگر چه ســهم قابل توجهی از مالیات بر ارزش افزوده برای طرح سالمت و نیز
هزینههای شهرداری صرف میشود و از این حیث نوعی شفافیت وجود دارد ولی
این کفایت نمیکند زیرا خزانه دولت تجزیهناپذیر است و کلیت آن است که باید
شفاف و پاسخگو باشد .در صورتی که شفافیت شعار اصلی دولت شود این انتظار
طبیعی است که سایر بخشهای جامعه از جمله بخش خصوصی نیز شفافیت را
سرلوحه کار خود قرار دهد.
9

نگر
آینده

اکنون چند سال اســت که یکی از مهمترین مالیاتها یعنی مالیات بر ارزش
افزوده در حال اجراست و ساالنه نیز به رقم آن افزوده میشود .اگرچه این مالیات
بســیار مهم و تعیینکننده است ولی اجرای نامناسب آن نشان میدهد که سایر
اهداف مهم این مالیات که شفافســازی و جلوگیری از پولشویی و واسطهگری
است ،تحت شعاع وجه درآمدی آن قرار گرفته و عمال در اجرا فراموش شده است،
ت میان بخشهای اقتصادی را
همچنین نحوه اجرای آن به گونهای است که رقاب 
نامتوازن کرده و نیز فشــار را از مصرفکننده برداشته و به تولیدکننده وارد کرده
است .اما آیا نکات ذکر شده به معنای آن است که سیاست مالیاتی در ایران موفق
نخواهد شد؟ در پاسخ باید گفت که با تغییر دولت و دمیدن روح عقالنیت در دولت،
این امید و انتظار در جامعه ایجاد شــده است که همه موارد پیشگفته در مسیر
اصالحی قرار بگیرند و لذا بهطور مشخص پیشنهاد میشود که برای رسیدن به یک
نظام مالیاتی مطلوب اقدامات زیر در دستور کار دولت قرار گیرد:
بخش خصوصی در تدوین و تصحیح و اجرای قانون مالیاتها از جمله مالیات بر
ارزش افزوده مشارکت داده شود.
قانون مالیات بر ارزش افزوده چنان اصالح شود که فقط به معنای دریافت پول
نباشد و دیگر اهداف مهم آن را نیز برآورده کند .اهدافی که در جوامع توسعهیافته
به نحو مطلوبی محقق شده است.
دولت همزمان با اخذ مالیات باید خدمات عمومی را به بهترین شکل در اختیار
مردم و بخش خصوصی قرار دهد و در این زمینه پاسخگو باشد .بخش خصوصی نیز
در اجرای هر چه بهتر قانون و پرداخت مالیات کمک کار دولت باید باشد.
مبارزه با فســاد اداری و اتالف منابع باید با جدیت هر چه تمامتر انجام و از نظر
مردم ملموس باشد.
تبعیض در اجرای قانون و معافیت بخش مهمی از اقتصاد از پرداخت مالیات بر
ارزش افزوده باید برطرف شود و برابری کامل در اجرا به وجود آید.
مبارز ه با فرارهای مالیاتی باید به گونهای باشــد که پرداختکنندگان مالیات را
ترغیب به تداوم پرداخت کند .دولت نمیتواند ناتوانی خود را در این زمینه نادیده
بگیرد و هزینه مالیات را بر دوش افراد خوشحساب قرار دهد.
دولت باید به بخش خصوصی و تولیدکننده به چشم مشتری و صاحب حق نگاه
کند نه آن که آنان را بیگانه ببیند .متقابال نگاه بخش خصوصی به دولت نیز نباید
از منظر یک بیگانه باشد.
جزییات بیشتر مطالب فوق را در یکی از پروندههای این شماره که به موضوع
مالیات برارزشافزوده اختصاص دارد مطالعه نمایید.

مبارز ه با فرارهای
مالیاتی باید به
گونهای باشد که
پرداختکنندگان
مالیات را ترغیب
به تداوم پرداخت
کند .دولت
نمیتواندناتوانی
خود را در این
زمینه نادیده بگیرد
و هزینه مالیات
را بر دوش افراد
خوشحساب قرار
دهد.

شماره سیام  /مهر 1393

بدون مبارزه با فســاد اداری امکان ندارد که ذهینت مردم را نســبت به
پرداخت مالیات بهبود بخشــید .وجود فســاد از نظر پرداختکننده مالیات
نشاندهنده اتالف منابع اخذ شده است و او را به فرار مالیاتی تشویق میکند و
تنها در اثر فشار و ترس مالیات را خواهد پرداخت و هر گونه فشاری برای اخذ
مالیات نیز موجب واکنش تند خواهد شد و کوشش برای فرار مالیاتی بیشتر؛
نظام مالیاتی را بیش از پیش با چالش فساد روبهرو خواهد کرد .با وجود این
همه بار را نمیتوان متوجه دولت نمود بلکه نظام قضایی و بخش خصوصی نیز
در سالمسازی محیط اداری باید کمک کنند بویژه بخش خصوصی نباید در
تشدید این مشکل حرکتی نماید.
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خبرها و نظرها

متن سخنرانی در چهارمین
اجالس سران اقتصاد جهانی
در مومبای هند

قرنآسیایی
همبستگی
آسیایی

چرا قاره ما نیازمند ایجاد و
تقویت احساس وجود یک
سرنوشت مشترک آسیایی است؟

یحیی آلاسحاق
رییس اتاق تهران

تردیدی نیست که در جهان پس از جنگ سرد
تالش برای کسب ســهمی از بازارهای جهانی و یا
رقابت برای کســب سهم بیشتری از این بازارها ،به
دغدغه و مسئله اصلی اغلب دولتهایی تبدیل شده
اســت که به دنبال ارتقای سطح توسعه اقتصادی و
اجتماعی جوامع خود هستند .ضرورت این مسئله از
آنجا ناشی میشود که در جهان پس از جنگ سرد
کارآمدی اقتصادی به یکی از مهمترین معیارهای
مشــروعیت و مقبولیت دولتها تبدیل شده است.
با این حال ،با فرض وجود اراده داخلی و سیاســت
گذاری مناسب ،کارآمدی اقتصادی مستلزم تحقق
دو پیش شرط بیرونی است:
 اول ،برخورداری از امنیت و ثبات منطقهای؛ و دوم ،مهیا بودن شرایط برای هم افزایی و همکاریمنطقهای.
در جهان جدید بدون تردید توسعه امری منطقهای
و حتی قارهای است .این فرضیه در تجربههای مختلف
منطقهگرایی در آسیا ،اروپا و امریکا به اثبات رسیده
اســت .در قاره آسیا فرایند منطقهگرایی در دو دهه
اخیر در چارچوب ساختارهای مختلفی مانند آسه
آن ،سارک ،سازمان همکاری شانگهای ،اکو و شورای
همکاری خلیج فارس پیگیری شده است ،اما پرسش
مهمی که قابل طرح به نظر میرسد این است که چرا
با وجود ساختارهای منطقهای مختلف ،علیرغم تاکید
بانک توسعه اقتصادی آســیایی در گزارش ،2013
توسعه اقتصادی متناسب با امکانات بالقوه و به نحو
مطلــوب به پیش نمیرود؟ آیا ظرفیت و توانمندی
قاره آسیا برای رشد و توسعه اقتصادی همان چیزی
اســت که امروزه شاهد آن هستیم؟ آیا قاره آسیا با
برخــورداری از حدود  4.2میلیــارد جمعیت19 ،
تریلیون دالر تولید ناخالص داخلی ،رشد اقتصادی
7.9درصد ،متوسط درآمد سرانه حدود  4700دالر
و قدرت خریــد ( )PPPحدود  7100دالر و بخش
عمده منابع انرژی جهان مستحق وضعیتی است که
امروزه با آن مواجه است؟ به اعتقاد ما پاسخ به این
پرسشها را باید در سه مسئله زیر جستجو کرد:
 -1وجود مشکالت ســاختاری و سازمانهای

منطقهای موجود؛ متاســفانه سازمانهای منطق های
موجود در اغلب موارد دارای ساختارهای یکدست و
متوازنی نیســتند و به عبارت دیگر کشورهای عضو
یک سازمان از جنبههای مختلف اقتصادی ،سیاسی
و فرهنگی تفاوتهای قابل توجهی با یکدیگر دارند.
چنین تفاوتهایی را میتوان به وضوح در سازمانهایی
مانند سارک ،شانگهای و اکو مشاهده کرد.
 -2تقدم سیاستهای تجاری ملی بر سیاستهای

تجاری منطقهای؛ علیرغم آنکه آســیا ســریعترین
رشــد اقتصادی و بزرگترین اقتصاد از لحاظ تولید
ناخالص داخلــی و  PPPدر بین پنج قاره جهان را

دارد و در حالی که اغلب کشــورهای آسیایی عضو
یک ســازمان منطقهای هســتند ،اما بنا به دالیل
مختلف سیاستهای تجاری در این کشورها بیشتر
با رویکردی ملی دنبال میشــود تا بــا رویکردی
منطقهای .حجــم تعامالت اقتصادی کشــورهای
آسیایی با کشورهای غیرآسیایی در مقایسه با حجم
تعامالت آنها با یکدیگر نشاندهنده این مسئله است.
بهعالوه مشابه بودن محصوالت به جای مکمل بودن
آنها نیز یکی از دالیل این موضوع میباشد.

 -3فقدان ارتباط میان ســازمانهای منطقهای
آســیایی با وجود همپوشــانی منافع و حوزههای
فعالیت؛ در حال حاضر با وجود آنکه ســازمانهایی

مانند آســهآن ،سارک ،اکو و شــانگهای از اعضای
مشترکی برخوردار هستند ،اما همکاری قابل توجهی
میان این سازمانها وجود ندارد.

قرن بیســت و یکم به دلیل ظهور قدرتهایی
مانند چین و هند به حق قرن آسیایی نامیده شده
است ،اما آنچه که امروزه به وضوح در قاره آسیا قابل
مالحظه است این است که این قاره به شکل عمیق
و گستردهای در بردارنده مجموعهای از تناقضات و
تفاوتهاست .در واقع آسیا تنها قارهای است که در
ابعاد مختلف اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی ترکیب
متنوع و پیچیدهای از تفاوتها و تناقضها را در خود
جا داده است .از نظر اقتصادی ،آسیا به طور هم زمان
در بردارنــده مجموعهای از فقیرترین و غنی ترین،
با ثباتترین و ورشکســت هترین ،توسعهیافت هترین
و توســعهنیافتهترین کشورهاست .آشکار است که
کشورهای شرقی آســیا گامهای مهمی در فرایند
توســعه اقتصادی و اجتماعی برداشتهاند ،که نمونه
آن معجزه اقتصاد ژاپــن(از  950تا  ،)1990معجزه
رودخانه هان در کره جنوبــی (از  1961تا )1996
و پیشرفت ســریع اقتصاد چین (از  1978تاکنون)
میباشــد ،در حالیکه بعضی از کشورهای منطقه
چه در شــرق و چه در غرب آسیا در حد کشورهای
کمتر توســعه یافته جهان باقی مانده اند و هنوز در
مراحل اولیه توسعه اقتصادی قرار دارند .در عین حال
بخشهای شرقی آسیا بزرگترین مصرفکنندگان
انرژی و بزرگترین متقاضیان انرژی در ســالهای
آینده به شمار میآیند ،درحالیکه بخشهای غربی
بزرگترین عرضه کنندگان انرژی در سطح جهانی به
حســاب میآیند .البته این موضوع میتواند یکی از
زمینههای مهم همکاری بین شرق و غرب آسیا و در
نتیجه ایجاد رشد و شکوفائی بیشتر در کل منطقه
شود ،این درحالیاست که این تعامل صرفاً بصورت
یک تجارت عــادی درآمــده ،درحالیکه میتواند
بصورت همکاریهای فنی و سرمایهگذاری ،تحقیق
و توسعه تکنولوژیک بین آنها رواج یابد.

متاســفانه امروزه مســائل فراوانی در حوزههای
سیاســی و اقتصادی در قاره آســیا وجود دارد که
بیتوجهی به آنها گسترش همکاریهای اقتصادی،
امنیت ،ثبــات و حیات اجتماعی مــردم در نقاط
مختلف این قاره را به خطر میاندازد.
توجه بــه این تفاوتها و تناقضهای سیاســی
و اقتصادی این پرســش را به ذهن متبادر میکند
کــه آیا قاره پهناور آســیا با وجود این مشــکالت
ذکر شده میتواند مســیر رشد و شکوفایی خود را
متناسب با ظرفیتها و توانمندهای کمنظیری که
از آن برخوردار است ،با سرعت مناسب طی نماید؟
اگر بپذیریم که این تفاوتها و تناقضها را نمیتوان
نادیده گرفــت و اگر بپذیریم که تداوم و یا احتماالً
تقویت این تفاوتها و تناقضها میتواند روند رو به
جلوی آسیا در قرن بیست و یکم را کند یا متوقف
نماید ،آیا این امکان وجود دارد که آنها را به شــکل
مرضیالطرفینی مدیریت کرد و یا کاهش داد؟
بدون تردید پاسخهای شناخته شدهای برای این
پرسش وجود دارند ،اما به اعتقاد ما هرگونه تغییری
در شرایط سیاسی ،امنیتی و اقتصادی آسیا مستلزم
توجه به مسائل محوری زیر میباشد.
 -1ضرورت اتخاذ رویکرد قارهای به جای رویکرد

میان شــرق و غرب آسیا میتوان هم بر بسیاری از
مشکالت سیاســی در این قاره فائق آمد و هم روند
ظهور آسیا به عنوان قارهای توسعهیافته و همبسته
را امکانپذیــر نمود .در حــال حاضر همکاریهای
منطقهای میان شــرق و غرب آسیا عمدتاً بر حول
محور مسئله انرژی گسترش یافته است .بااینحال
در این حوزه نیز همکاریها میان کشورهای شرقی
و غربی آسیا شکل سازمانیافته و منسجمی به خود
نگرفته است .کشورهای آسیایی باید بتوانند حوزه
همکاریهای درون منطقهای را از مسائل محدودی
مانند انرژی و حمل و نقل به حوزههای متنوع تری
مانند همکاریهای مالی ،ســرمایه گذاری و انتقال
دانش فنی ارتقا دهند .در این زمینه انتظار میرود
کشــورهای توسعهیافتهتر شــرقی از طریق ایجاد
ســازوکارهای مختلف نقش فعالتــری در تحرک
بخشی به فرایند توسعه اقتصادی در مناطق غربی
ایفا کنند .به گفته برخی منابع تجارت کشــورهای
خاورمیانه با شرق آســیا در ده سال گذشته هفت
برابر شده است و تقریبا نیمی از تجارت کشورهای
خاورمیانه با کشورهای شرق آسیا صورت میگیرد،
امــا باید توجه داشــت که همکاریهــای تجاری
سادهترین شکل همکاری اقتصادی به شمار میآیند.

-2ضرورت تنوع بخشــی و نهادینهســازی

قدرتهای بزرگ غربی خاورمیانه نامیده شده است،
در قرن بیستم به دلیل برخورداری از منابع عظیم
انرژی جوالنگاه این قدرتها بوده است و به همین
دلیل ســرمایههای نفتی بجای آنکه صرف توسعه
اقتصادی این کشــورها شــود عم ً
ال به مانعی برای

توســعه امنیت در آسیا نیازمند مسئولیتپذیری و
همکاری همه کشورهای این قاره به ویژه کشورهای
باثبات و قدرتمند منطقه است .ضروری است برای
رفع این مشــکل راهحلی آســیایی جستجو شود.
کشــورهای کلیدی در دو سوی قاره آسیا در وهله
اول نیازمند شــکلدهی به نوعی اجماع نخبگی بر
سر شیوههای هماهنگی سیاسی و اقتصادی در این
قارهاند .در مرحله بعد بــر مبنای این مفهوم مورد
اجماع باید ســاختارهای جدیدی در منطقه شکل
گیرد .یکی از ضعفهای کلیدی در آســیا ،فقدان
ساختارهای جمعی مدیریت مسائل امنیتی است.
بنابراین رایزنی میان کشورهای آسیایی برای تعریف
این ســاختار و کارکردهــای آن میان نخبگان این
کشورها یک ضرورت است .تنها در پرتو شکلگیری
چنین ساختاری اســت که میتوان همکاریهای
اقتصادی میان دو سوی قاره را در بستری مطمئن
طراحی کرد و به پیش برد.
 -6ضرورت همکاری و نقش آفرینی بیشــتر

قدرتهای پیشرو منطقهای :تاریخ توسعه در مناطق
مختلف جهان حکایت از ضــرورت نقشآفرینی و
مسئولیتپذیری بیشتر قدرتهای پیشرو و محوری
در هر منطقه دارد .ازاینرو  ،ضروریاست کشورهائی
مانند چین در شــرق آســیا ،هند در جنوب آسیا،
اقتصادهای نوظهور در منطقه ،ایران و عربســتان
سعودی در غرب آسیا هماهنگی و همکاری بیشتری
با یکدیگر داشته باشند.
جمهوری اسالمی ایران با وجود تحمل تحریمهای
ناعادالنه در ســالهای اخیر ،به لحاظ اقتصادی بر
اســاس گزارش صندوق بینالمللی پول ،در میان
بیست کشور برتر اقتصاد جهانی (در رتبه هفدهم بر
مبنای  PPPو رتبه بیست و یکم بر مبنای )GDP
قرار دارد .جمهوری اسالمی ایران همچنین به لحاظ
ظرفیتها و توانمندیهایی که از آن برخوردار است،
یکی از یازده کشــور در حال ظهــور آینده(next
 )elevenبه شــمار میآید .هرچند در چند سال
گذشــته به دلیل تحمیل تحریمهای بینالمللی و
دوجانبه اقتصاد ایران از رشــد منفی برخوردار بوده
اســت ،اما در ســال جاری مجددا ً روند صعودی به
خود گرفته و بر اساس پیشبینیهای مراکز معتبر
اقتصادی جهان مانند  IMFاین روند در سالهای
آینده نیز ادامه خواهد یافت.
عالوه بر ظرفیتهای اقتصادی ،جمهوری اسالمی

نهادینهسازی
همکاریهای
آسیایی در
زمینههایمختلف
اعم از انرژی،
حمل و نقل،
سرمایهگذاری،
انتقال دانش
فنی ،تجارت
کاال و خدمات،
گردشگری و
همکاریهای
مالی و بسیاری از
حوزههای دیگر
تنها راه ایجاد
توازن اقتصادی
در سراسر
آسیاست

نگر
آینده

همکاریهای آسیایی :نهادینهسازی همکاریهای
آســیایی در زمینههای مختلف اعم از انرژی ،حمل
و نقل ،ســرمایهگذاری ،انتقال دانش فنی ،تجارت
کاال و خدمــات ،گردشــگری و همکاریهای مالی
و بســیاری از حوزههای دیگر تنها راه ایجاد توازن
اقتصادی در سراســر آسیاست .به اعتقاد ما تنها در
صورت ایجاد پیوندهای گسترده و نهادینه اقتصادی

 -4همکاری آسیایی برای رفع موانع تاریخی-
فرهنگی توســعه :منطقه آسیای غربی که در نگاه

برای ایجاد زیرســاختهای الزم برای پیوند میان
کشــورهای شرق و غرب آسیا صورت نگرفته است.
درحالیکــه کشــورهای غرب آســیا از مهمترین
تولیدکنندگان نفت و گاز و کشورهای شرق آسیا از
مهمتریــن مصرفکنندگان نفت و گاز در جهان به
شمار میآیند ،هنوز قاره آسیا فاقد زیرساختهای
الزم برای انتقال انرژی و ســایر تعامالت اقتصادی
است .اگرچه در حال حاضر بیش از  70درصد از نفت
مصرفی کره جنوبی و  80درصد نفت مصرفی ژاپن و
نزدیک به  40درصد انرژی چین از کشورهای حاشیه
خلیج فارس وارد میشود با این حال ما شاهد ایجاد
زیرســاختهای الزم برای گسترش همکاریهای
اقتصادی میان شــرق و غرب آسیا نیستیم .در این
زمینه مهمترین کوشش جدی جمهوری اسالمی
ایران برای ایجاد خط لوله غربی -شــرقی آسیا به
دلیل دخالــت قدرتهای غربی که نفــع آنان در
نبود چنین زیرساختهایی است ،ناکام مانده است.
همچنین جریان ارتباطات مالی در آسیا و مقایسه آن
با اروپا نشان میدهد که متاسفانه هنوز هیچ اقدامی
جدی در این زمینه میان شرق و غرب آسیا صورت
نگرفته است.

 -5همکاری آسیایی برای رفع موانع سیاسی-
اقتصادی توسعه همکاریهای شرقی -غربی آسیا:

شماره سیام  /مهر 1393

منطقهای :در حال حاضر در جهان موضوع توسعه از
امری منطقهای به امری قارهای تبدیل شــده است.
مجموعه کشــورهای اروپای غربی بالفاصله پس از
پایان جنگ سرد تالش بیوقفهای را برای جذب و
انضمام اقتصادی و سیاسی کشورهای شرق اروپا آغاز
کردند و با تعریف سیاست همسایگی حتی مرزهای
اقتصادی این قاره را توسعه بخشیدند .ایاالت متحده
امریکا نیز در همین دوره با انعقاد قرارداد تجارت آزاد
با کانادا و مکزیک و همچنین سازمانهای منطقهای
امریکای التین عم ً
ال تالش کرد تا از محیط قارهای
خود بیشــترین بهره را ببرد .این مســئله در حالی
است که آسیا به مناطق مجزایی مانند حوزه شرق
آســیا ،جنوب آســیا ،حوزه خلیج فارس ،آسیای
مرکزی و خاورمیانه تقســیم شده است .برای عبور
از این وضعیت پیش از هرچیز به نظر میرســد که
آسیای جدید نیازمند ایجاد و تقویت احساس وجود
یک سرنوشت مشترک آسیایی است .این سرنوشت
مشــترک را میتوان در قالب مفهوم “همبستگی
آســیایی” تبیین کرد .اما چنین هویتی هنوز وارد
مرحله ایجاد احساس و درکی عمیق و قوی از وجود
سرنوشتی مشترک میان کشورهای آسیایی نشده
است.

 -3ضرورت ایجاد زیرســاختهای الزم برای
همکاری :متاسفانه هنوز هیچ کوشش قابل قبولی

توسعه اقتصادی آنها تبدیل شده است .ایجاد تغییر
در این شرایط مستلزم بازنگری در مراودات تاریخی
کشورهای منطقه با قدرتهای بزرگ فرامنطقهای و
تنظیم سیاستی عادالنه در روابط با آنهاست .تنوع
بخشی به حق انتخابهای کشورهای تولیدکننده
انرژی در غرب آسیا امکان خروج آنها را از این شرایط
ناعادالنه تاریخی فراهم میسازد.

7

خبرها و نظرها
قرن بیست و یکم
به دلیل ظهور
قدرتهاییمانند
چین و هند به
حق قرن آسیایی
نامیده شده است،
اما آنچه امروزه
در قاره آسیا قابل
مالحظه است
اینکه این قاره به
شکلگستردهای
در بردارنده
مجموعهای
از تناقضات و
تفاوتهاست.

نگر
ه شماره سیام  /مهر 1393
آیند
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ایران به ســه دلیل مهمترین کشــوری است که
میتواند نقش محوری در گســترش همکاریهای
شرق و غرب آسیا ایفا کند:
-1جمهوری اسالمی ایران باثباتترین و امنترین
کشــور در منطقه آشــوبزده خاورمیانه به شمار
میآید .درحالیکه در سالهای اخیر متاسفانه منطقه
اســتراتژیک خاورمیانه به دالیل مختلف به محل
درگیریهای سیاسی و نظامی تبدیل شده است.
-2موقعیــت ژئوپلیتیــک جمهوری اســامی
ایران به دلیل داشــتن بیشترین ساحل در منطقه
استراتژیک خلیج فارس و دریای عمان و همچنین
امکان برقراری ارتباط جنوب و شرق آسیا با مناطقی
مانند دریای خزر ،آســیای مرکزی ،قفقاز و اروپا ،به
جمهوری اســامی ایران جایگاهی ویژه بخشیده
است .از این نظر جمهوری اسالمی ایران از بهترین
موقعیت جغرافیایی برای مرکزیت خطوط مواصالتی
و خطوط انتقال انرژی متصل کننده شــرق و غرب
آسیا برخوردار است.
-3برخورداری ایران از منابع غنی انرژی میتواند
تضمین کننده ثبات بازار انرژی برای کشــورهای
مصرف کننده در شرق آسیا باشد .ایران با در اختیار
داشتن نزدیک به  16درصد از ذخایر گازی جهان و
 132هزار میلیارد بشکه ذخایر اثبات شده نفت (بر
اساس  )CIA World Factbookبه ترتیب در
جایگاه اول و سوم جهانی قرار دارد.
بــه موارد فوق میتوان وجود بســیاری از منابع
طبیعی ارزشــمند دیگــر بههمراه نیــروی جوان
تحصیلکرده و ماهر را نیز که سهم عمدهای در ثبات
و توسعه اقتصادی دارد ،اضافه نمود.
با توجه به موارد ذکر شــده ،به نظر میرسد که
آینده توســعه اقتصادی در آسیا در گرو گسترش
همکاریهای همه جانبه میان تمامی کشــورهای
این قاره اســت .در این راستا ،کشورهای محوری و
قدرتمند منطقه مسئولیت و وظیفه بیشتری برای
گسترش همکاریها و توسعه ثبات و امنیت پیشرفت
اقتصادی منطقه را دارند.
البته در این راســتا و همگام بــا دولتها ،بخش
خصوصی و تشکلهای وابســته به آنها میتوانند از
طریق همکاری با یکدیگر و تشــکیل اتحادیههای
قدرتمند اســتراتژیک منطقهای ،و توسعه اقتصادی
نقش مهم و ارزندهای ایفا نمایند .همانطور که اطالع
دارید در سالهای اخیر سیاستهای جمهوری اسالمی
ایران بر پایه گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی
شــکل گرفتــه و در این رابطه تشــکلهای بخش
خصوصی و بویژه اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن
و کشاورزی کشور از قدرت ،اهمیت و نفوذ زیادتری در
شکلگیری اقتصاد کشور برخوردار شدهاند .اتاقهای
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی در ایران به عنوان
یکی از مهمترین تشــکلهای بخش خصوصی در
ایــران این آمادگی را دارند تا در این جهت از تمامی
امکانات و ظرفیتهای خود برای گسترش همکاریهای
اقتصادی میان کشورهای آسیایی بهره بگیرند.

ششپیشنهاد

مغفول ماندن نقش اصناف در تدوین بسته خروج از رکود
مجموعــه اطالعــات و آمارهــای موجــود نشــان میدهــد که جایــگاه اصناف
درتصمیمگیریهای کالن اقتصادی ِ
دولت ایران تناسبی با نقش عملکردی و کارکردی
اصناف در عرصه فعالیتهای اقتصادی کشور ندارد .بارزترین شاهد این مدعا مغفول
ماندن نقش اصناف در بسته سیاستیای است که دولت یازدهم برای خروج از رکود
تدوین کرده اســت .اتخاذ این رویکرد از ســوی مقامهای مسئول اقتصادی درحالی
صورت میگیرد که حضور اصناف در بخشهای سیاستگذاری و تصمیمگیریهای
علی فاضلی
کالن اقتصادی میتواند دولتها را برای خروج از بن بست اقتصاد دولتی یاری رساند.
رییساتاق
واقعیت این است که در بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود ،نقش اصناف بهرغم
اصنافایران
ظرفیت بالقوه آنها نادیده گرفته شده است ،این نادیده گرفته شدن درحالی است که
ظرفیت این نهاد برای کمک در این بخش از اقتصاد و یاری رساندن به دولت تدبیر و امید برای توسعه اقتصاد از
طریق تعامالت گستردهتر باید بیشتر از اینها دیده شود .آمارهای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران ،سهم
اصناف را در تولید ناخالص ملی  25درصد و سهم آنها را در ایجاد اشتغال بیش از  47درصد عنوان کردهاند و
این آمار نشانگر این واقعیت هستند که اصناف در کشور توانستهاند با اتخاذ تدابیر مناسب و برنامهریزی الزم
به ساماندهی ،رفع موانع و مشکالت و بهبود فضای کسبوکار بپردازند.
از طرف دیگر توجه به نقش اصناف از این لحاظ هم مهم اســت که براساس آمارهای موجود ،اصناف در
سطح کشور و در قالب بیش از  2میلیون واحد صنفی دارای پروانه کسب ،فعالیت میکنند .براین اساس اتاق
اصناف ایران پیشنهادهایی را برای تعامل دوجانبه میان دولت و این نها ِد صنفی ارایه میکند به این امید که
پیشنهادها مورد توجه مقامهای مسئول در دولت تدبیر و امید قرار بگیرد:
 1حمایت و پشتیبانی جدی مالی برای تجهیز واحدهای صنفی به فناوری و علم روز در جهت افزایش
بهرهوری و گسترش تجارت الکترونیک در کشور.
 2بهبود و اصالح روند اخذ مالیاتها از اصناف به خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت به موقع
حقالسهم اصناف از درآمد بازرسیها به منظور بهینهسازی فعالیتهای اتاق اصناف.
 3کمک مالی به اتاقهای اصناف سراسر کشور و نیز کمک به کاربردی کردن آموزش اصناف.
 4مشارکت دادن روسای اتاق اصناف استانها در جلسات شورای اداری استانهای مربوطه و همچنین
عضویت اتاق اصناف ایران در ستاد تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور.
 5یک در هزار درآمدهای مالیاتی صنوف به اتاقهای اصناف سراســر کشور اختصاص یابد ،ضمن آنکه
صندوق ضمانت و توسعه سرمایهگذاری صنوف به منظور نوسازی اصناف کشور ایجاد شود.
 6سهم اصناف از بودجه نظارتی مطابق تبصره  7ماده  72قانون نظام صنفی جهت نظارت و بازرسی بر
صنوف کشور اختصاص یابد.

چشمانداز روشن خروج از رکود
بسته خروج از رکود چگونه در صنایع خودروسازی اجرایی میشود؟

محمدرضا
نجفیمنش
عضوهیات
نمایندگاناتاق
تهران و دبیر انجمن
قطعهسازانخودرو

چطور در کشوری
که مطابق
آمارهای اعالمی
توسط دولت،
طی دو سال اخیر
تورمی معادل
 30تا  40درصد
داشتیم،انتظار
داریم قیمت
خودرو پایین
بیاید؟

نگر
آینده
شماره سیام  /مهر 1393

بسته خروج غیرتورمی از رکود که از سوی دولت
یازدهم ارائه شده ،کاری است ارزنده که میتواند به
بهبود اوضاع اقتصادی کشور کمک شایان توجهی
نماید .مسلما این بسته نیز مثل هر طرح اقتصادی
دیگر در کنار نکات مثبت بسیاری که در خود جای
داده نقائصــی هم دارد و نمیتــوان آن را طرحی
بیعیب و ایراد دانســت اما بایــد اجازه داد این کار
شکل عملیاتی به خود بگیرد و پیش برود تا در حین
اجرا ،این نقائص احتمالی ،روشن و در صورت امکان
حل و فصل گردند .نباید زود قضاوت کرد اما شاید
بتوان در هر بخش موانع و مشــکالت عمدهای که
وجود دارد را دید و راهکارهایی را در راســتای این
راهبرد پیشنهاد نمود.
در صنایع خودروسازی عمدۀ آنچه به عنوان رکود
مطرح است ،به مسائل داخلی و سیاستگذاریهای
نادرســت ســالهای اخیر بازمیگــردد .در صدر
این سیاســتها صدور مجوز دخالت دولت در امر
قیمتگذاری است که طی سالهای اخیر به شدت
به صنایع داخلی ما آسیب رســانده است .به نظر
میرســد اگر در این بخش بازگشتی اتفاق بیفتد،
بهترین حالت برای صنایــع داخلی ما رقم خواهد
خورد .اینکه تا چه حــد این موضوع مورد توجه و
عنایت دستگاههای اجرایی قرار بگیرد باید منتظر
ماند و دید ،اما در اینکه مفید فایده خواهد بود شکی
نیست.
از همان زمــان که قانون گذراندند و شــورای
رقابت را مسئول قیمتگذاری خودرو تعیین کردند
بازار خودرو در ایران آشــفته شد .شورای رقابت با
عملکردی که طی این مدت از خود نشان داد ،باعث
بالتکلیفی و سردرگمی فروشــنده و خریدار شد،
بنابراین اگر قرار است حرکت خودروسازی داخلی به
مسیر صحیح بازگردد ،باید تمهیدی اندیشید که این
روند و شیوۀ قیمتگذاری متوقف شود.
مشکل دیگر که شــاید زیاد به عملکرد دولت
و شــرکتهای وابســته ارتباطی نداشته باشد ،به
شیوۀ کار رســانهها بازمیگردد .رسانههای جمعی
علیالخصوص صداوسیما طی سالهای اخیر شیوۀ
عدم ناســازگاری با صنعت خودروسازی داخلی را
سرلوحه قرار داده ،در اکثر برنامههایش خودروسازان
را گرانفروش معرفی و به مخاطب تلقین میکند
که از اتومبیلهای تولید داخل را نخرید .پرســش
اینجاست که چطور در کشوری که مطابق آمارهای

اعالمی توســط دولت ،طی دو ســال اخیر تورمی
معادل  30تا  40درصد داشتیم ،انتظار داریم قیمت
خودرو پایین بیاید؟ این کارها تنها جنبه تبلیغاتی
برای تلویزیون و اثر تخریبی بر صنعت خودروسازی
داخلی دارد و بازار را آشفته میکند.
خواستۀ مشخص فعاالن صنعت خودرو این است
که دولت و رسانههای جمعی بهویژه رادیو و تلویزیون
از دخالتهــای اینچنینی که جز ضرر برای صنایع
داخلی مــا نتیجهای دربر ندارد خــودداری کنند.
چراکــه در این صورت صنعــت ما با ظرفیتهایی
که خصوصا طی یک ســال اخیر از خود به نمایش
گذاشته ،میتواند راه خود را برود.
مســاله دیگر مصوبه اخیر هیات دولت اســت
که مقرر داشــته از ورود برخی خودروهای لوکس
جلوگیری شود .ما با شیوههای دستوری اینچنینی
که میخواهد جلــوی کار واردات خودرو را بگیرد
توافقی نداریــم ،چراکه دولت میتواند بجای اینکه
واردات را ممنوع کند ،ســود و عــوارض بازرگانی
چنین خودروهایی را مثال به رقمهایی بین دویست
تا ســیصد درصد افزایــش دهــد .بههرحال چه
بپذیریم و چه نه ،افرادی در جامعه ما هســتند که
ثروتهای هنگفتی دارند و حاضرند برای خرید این
قبیل کاالهای لوکس هزینه کنند .کسی که برای
آپارتمانش ،متری سی میلیون تومان هزینه میکند،
مشکلی با خرید خودروهای گران اینچنینی ندارد .اما
وقتی ما جلوی واردات خودروی مورد عالقۀ این افراد
را بگیریم ،خود اینها به مخالفان فعال تولید داخل
تبدیل میشوند ،چون میبینند دفاع از تولید داخل
بوده که جلوی کارشــان را گرفته است .همینها
شــروع میکنند به تبلیغات منفی برای تولیدات
داخلی که مسلماً نمیتواند برای خودروسازان ارزش
افزودهای ایجاد کند.
امــا اگر دولت با تدبیری کــه به خرج میدهد،
بجای ممنوعیت واردات ،سود و عوارض را افزایش
دهد ،هم درآمدی برای خود ایجاد کرده و هم شاید
بتواند با سرمایهگذاری در بخش خودرو ،به ارتقای
تولید داخلی ،ارتقای آزمایشگاههای داخلی و حتی
صادرات کمک کند .شما نمیتوانید به مردم بگویید
با پولی که دارند چه بخرند و چه نخرند .این بازگشت
به همان اقتصاد آمرانه و دســتوری است که مردم
را در محدودیت قرار دهیم .این اقتصاد جواب خود
را پس داده و نشان داده نمیتواند آیندۀ روشنی را

رقم بزند.
صنعت خودرو خوشــبختانه در طول یکســال
عملکرد دولت یازدهم توانسته در میان صنایع ما،
یکی از مثبتترین روندهای رشد اقتصادی را نشان
دهد چنانکه امســال در زمان مشابه سال گذشته
صنایع داخلی ما  74درصد رشــد تولید داشتهاند
کــه عدد قابل توجهی اســت .این رشــد با وجود
گاندازیها ،قیمتگذاریهای نادرست و
همه سن 
بالتکلیف گذاشتن مردم برای قیمتها رقم خورده
است که اگر نبود شاید میتوانستیم رشد تولید را به
رقمی باالتر از این نیز برسانیم.
از طرف دیگر خوشبختانه ستاد سیاستگذاری
خودرو کــه مدتها حضــورش در صنایع داخلی
کمرنگ شده بود ،با روی کار آمدن دولت جدید بار
دیگر فعال شده و با حضور شخص وزیر و نمایندگانی
از بخشهــای مختلف صنعت خودرو ،هر دو هفته
یکبار تشکیل جلسه میدهد و ضمن ایجاد مجمعی
مشورتی برای همفکری دولت و بخش خصوصی،
توانسته در افزایش تولید داخل قدمهایی نیز بردارد.
یکی از تصمیماتی که در این ســتاد اتخاذ شد این
بود که وقتی بانکها از اعطای وام به صنایع داخلی
خودداری کردند ،به پیشنهاد وزیر تصمیم بر این شد
که شرکتهای داخلی برخی اموالشان را بفروشند.
از این طریق دو هزار و دویســت میلیارد تومان به
بدنه تولید تزریق شــد و باعــث گردید که بدون
کمک بانکی تولید داخلی ما طی یک ســال بیش
از  70درصد افزایش پیدا کند .اخیرا نیز ستاد برای
ارتقای سطح کیفی و کمی ،از خودروسازان برنامه
خواسته که امید میرود در آیندۀ نزدیک بتواند منشأ
تحوالتی تازه شود .عالوه بر این چهار کمیته شامل
کمیته استراتژی ،کمیته اطالعرسانی،کمیته تولید
و کمیته صادرات در ســازمان گسترش و نوسازی
صنایع فعال شدهاند ،که با تشکیل جلسات منظم
مشغول کار برای بهبود تولید هستند.
بــا توجه به این فعالیتهــا و اینکه بدنه دولت،
شخص رییسجمهوری ،معاون اول و وزیر صنعت،
معدن و تجــارت ،ارادۀ الزم را بــرای ایجاد تحول
در بخش صنعــت دارند ،تصور میرود که اگر مانع
عمدهای پیش نیاید ،خواستههای خودروسازان ما
تحقق پیدا میکند و میتوانیم به سطح مطلوبی از
تولید برســیم و گامی موثر در جهت رفع رکود در
اقتصاد کشور برداریم.
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خبرها و نظرها
معاون
برنامهریزی
وزارت صنعت،
معدن و تجارت:
دولت قول
میدهد که فضای
کسبوکار را
بهتر کند اما در
صورت بهبود
این فضا انجام
امور کسبوکار
به عهده بخش
خصوصی است
که باید تبحر الزم
و کافی را داشته
باشد

نگر
ه شماره سیام  /مهر 1393
آیند
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طرحهایی برای مبارزه با رکود

بوکار اتاق تهران
گزارشی از ایدههای مطرحشده در همایش بهبود فضای کس 
بوکار با حضور جمعی از اعضای هیات نمایندگان اتاق
همایش بهبود فضای کســ 
تهران ،فعاالن و مدیران بنگاههای اقتصادی ،و با حضور سه معاون وزیر صنعت،معدن
و تجــارت و معاون اجتماعی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در اتاق تهران برگزار
شد .دبیر این همایش احمد پورفالح ،رییس کمیسیون فضای کسبوکار و کارآفرینی و
مقررات اتاق تهران ،طی سخنانی در ابتدای این نشست ،به تالش تیم اقتصادی دولت
یازدهم برای رفع مشکالت کسبوکار اشاره کرد و گفت« :خوشبختانه با اعالم بسته
سیاستی خروج غیر تورمی از رکود که چندی پیش از سوی دولت ارائه شد این نگرانی
تاحدودی برطرف شد .بسته سیاستی دولت در جلسات کمیسیونهای اتاق تهران
مورد نقد و بررسی قرار گرفتهاست .نگاهی به بسته خروج از رکود بیانگر آن است که
تدوینکنندگان آن به تنگناها و نگرانیهای بخشهای مختلف اقتصادی توجه کافی
کردهاند اگرچه این بسته سیاستی خارج از اشکال و ایراد نیست .در بسته سیاستی
دولت به موضوعاتی از جمله فســاد اداری و مالی ،هدفمندی یارانهها ،کوچکسازی
دولت و خروج دولت از اقتصاد اشارهای نشده است و در عین حال یکی از نگرانیهای
عمده بخش مولد کشور این است که بسته سیاستی خروج غیر تورمی از رکود تا حدود
زیادی سنگین هم است .اجرای این بسته در  177بند و ماده طی  18ماه که پیشبینی
شده است تا حدودی دور از ذهن و دشوار به نظر میرسد در حالی که اولویتبندیهای
مراحل اجرا نیز شفاف نیست از این رو دولت باید در این زمینه با دقت عمل کند ».در
ادامه بخشهایی از اهم سخنان مطرحشده توسط معاونان وزرا در این نشست صمیمی
میان نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در اتاق تهران را مرور میکنیم.
طرح وزارت رفاه برای کنترل تورم

احمد میدری ،معاون رفاه اجتماعــی وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی :اگر کنترل تورم به تنهایی هدف سیاســتگذار باشد،
پایدار نیســت و در نهایت میتواند دولــت را مجبور به اتخاذ
سیاست تزریق پول در اقتصاد کند .اگر تورم را که کاهش یافته
نتوانیم با اتخاذ سیاستهای مناسب اقتصادی کنترل کنیم به احتمال زیاد دولت
در سال دوم و سوم مجبور به تجدیدنظر میشود بنابراین این نکته را باید در نظر
گرفت که چگونه تورم را کنترل کنیم که به رکود دامن زده نشــود و در عین حال
به رشد اقتصادی نیز منجر شود .هر ماه بیش از  3هزار میلیارد تومان یارانه نقدی
به مردم پرداخت میشود ،و اگر این حجم از پول در هر بخش اقتصادی وارد شود
میتواند به خــروج از رکود کمک کند در حالی که یارانههای نقدی چون ماهیت
مصرفی دارند صرف کاالهای مصرفی مانند پوشاک میشوند .با اتخاذ سیاستها و
راهکارهای مناســب میتوان این حجم از پول را که در قالب یارانه نقدی به جامعه
تزریق میشود به بخش مسکن و لوازم خانگی سوق داد که عالوه بر کاهش تورم،
برای خروج از رکود نیز اثرگذار خواهد بود .یکی از پیشنهادهای وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی که کلیات آن نیز مورد موافقت قرار گرفته این است که یارانه نقدی
برای  50درصد از اقشار جامعه تبدیل به کارتهای اعتباری خرید لوازم خانگی شود.
به این طریق میتوان یارانهبگیران را در خرید لوازم خانگی مورد نیاز خود به صورت
اقســاط ترغیب کرد و در عین حال این بخش از پول کشور را نیز به سمت صنایع
داخلی لوازم خانگی سوق داد.
چهار تنگنا برای خروج از رکود

سید هادی موسوینیک ،مدیر گروه اقتصاد کالن و مدلسازی
مرکز پژوهشهای مجلس :تامین مالی بنگاهها ،کمبود تقاضای
موثر ،رشد منفی سرمایهگذاری و تداوم تحریمها چهار تنگنای
اصلی برای خروج از رکود از سوی دولتمردان اعالم شده است.
با توجه به آنکه اهداف این بسته در کوتاه مدت دیده شده از این رو خیلی نمیتوان

روی گزینه سرمایهگذاری حساب کرد در عین حال که در زمینه تحریمها نیز تصور
این است که ادامه داشته باشد .در الیحه رفع موانع تولید که دولت آن را به مجلس
ارائــه داده ،نیز در خصوص تقاضای موثر دولت چندان حرفی برای گفتن ندارد و
تمرکز اصلی را روی رفع تنگناهای مالی بنگاهها از طریق انتشــار اوراق صکوک،
معافیتهای مالیاتی ،خرید و فروش اوراق و دیگر موارد قرار داده است .بررسیهای
آماری نشان میدهد که برای دستیابی به رشد  3درصدی نیاز به صرف زمان 8.5
سال داریم تا به سطح رشد اقتصادی سال  90برسیم .آمار نشان میدهد که به ازای
هر یک درصد رشد اقتصادی حدود  25هزار شغل در کشور ایجاد شده است .اما اگر
روند اقتصادی کشور بر همین منوال طی شود ،کشور در سال  1404با بیش از 5
میلیون بیکار مواجه خواهد بود.
تسهیل در صادرات

ولیاله افخمیراد ،رییس ســازمان توسعه تجارت :طی  5ماهه
ابتدایی امســال ارزش صادرات غیرنفتی کشور به  19میلیارد و
 670میلیون دالر رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال
گذشته از  21درصد رشد حکایت دارد .با این حال همچنان برای
رشد بیشتر صادرات تالش باید کرد .در حال حاضر در ایران برای آمادهسازی اسناد
صادرات به طور میانگین  12روز زمان صرف میشود که هزینه تمام شده این بخش
نیز  270دالر به ازای هر کانتینر  20فوت است .کنترلهای فنی و ترخیص گمرکی،
لونقل داخل کشور از دیگر مواردی است که در موضوع
لونقل در ترمینال ،حم 
حم 
صادرات دخیل هستند و جمعا روند صادرات کاال را تا  25روز و با هزینه  1470دالر
دربرمیگیرد .این روند برای واردات  32روز و هزینه آن  2100دالر است .اقداماتی از
جمله حذف تعهد ارزی ،حذف ایران کد و طرح شبنم و همچنین مجوزها موردی و
رفع ممنوعیتهای صادراتی از سوی سازمان توسعه تجارت در راستای کاهش اسناد
و مدارک در حوزه تجارت فرامرزی انجام شده است .تسهیل در ثبت سفارش کاالها
و همچنین افزایش مدت اعتبار کارت بازرگانی برای تولیدکنندگان تا  5سال از دیگر
مواردی اســت که به همین منظور انجام شده است .و در سال آینده نیز امیدواریم
که طبقات تعرفهای بیشتر از  10مورد نباشد .برخی موارد را هم میتوان برشمرد که
نتوانســتهایم در اجرای آن موفق باشیم؛ از جمله در زمینه استرداد مالیات بر ارزش
افزوده صادرکنندگان با سازمان امور مالیاتی به تفاهم نرسیدهایم.
شاخصهای تبحر در کسبوکار

حسین ابویی مهریزی ،معاون برنامهریزی وزارت صنعت ،معدن
و تجارت :اینکه این روزها از سوی دولت یازدهم نوید خروج از
رکود داده میشود به بازگشت رونق در تولید برمیگردد که در
این زمینه میتوان به افزایش تولید در بخش فوالد به میزان 9
درصد ،آلومینیوم  1.9درصد ،کنستانتره  10درصد ،انواع کاغذ  11.2درصد ،نئوپان
و فیبر  11درصد ،یخچال و فریزر  24درصد ،تلویزیون ال ســی دی و ال ای دی
 56درصد و دیگر اقالم که با رشــد در تولید همراه بوده اســت اشاره کرد .تمامی
این اتفاقات در  4ماهه نخست امسال رخ داده است .درهمینحال برنامه راهبردی
توســعه صنعت ،معدن وتجارت که بیش از  50نفر از افراد متخصص روی آن کار
کردهاند و شــامل  12موضوع راهبردی است به زودی نهایی و به تصویب خواهد
رسید تا به عنوان شاهراه توسعه صنعتی کشور پیادهسازی شود.دولت قول میدهد
که فضای کسبوکار را بهتر کند اما در صورت بهبود این فضا انجام امور کسبوکار
به عهده بخش خصوصی اســت که باید تبحر الزم و کافی را داشته باشد .لذا اتاق
بازرگانی و بخش خصوصی روی شاخصهای تبحر در کسبوکار ،کار کارشناسی
کند و پیشنهادهای خود را در اختیار دولت قرار دهد.
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اقتصا د
شهای ماه
متوسط وو گزار
صنایع کوچک وتحلیلها

ویژه
پروندهنظرها
خبرها و

صنایع کوچک و متوسط
چه نقشی در تحقق
اقتصا دمقاومتی ایفامیکنند؟
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ی
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صنایع کوچک

هرجا خواستیم اســتعداد خود را در طول
دویست سال اخیر شکوفا کنیم ،بر سرش کوبیدند.
1381/۹/7
اگر میخواستیم همین صنایع کوچک را که از غرب
میآمد  -شیشه ،پارچه ،شیشههای عکاسی و - ...درست کنیم ،توطئه میکردند
و جلوش را میگرفتند .بعد از انقالب ،آن ســدها شکسته شد .البته اگر جنگ
تحمیلی نبود؛ اگر بعضی از مسائل دیگر نبود ،مدیریتهای انقالبی خیلی بهتر از
َّ
شاءالل به فضل الهی و به برکت نظام اسالمی و
این میتوانستند عمل کنند .ان
انقالب ،در آینده این کارها خواهد شد؛ این سرنوشت قطعی کشور ماست.

نگر
آینده

محمدمهدی رییسزاده :توجه و حمایت دولت از صنایع کوچک ومتوسط به جای
صنایع بزرگ به ویژه درشرایط فعلی میتواند رشد و شکوفایی اقتصاد کشور و خروج از
وضعیت رکود تورمی را بهدنبال داشته باشد.فراموش نکنیم که صنعتهای بزرگ نیز
مثل صنعت خودورسازی در صورتی میتوانند استمرار تولید داشته باشد که واحدهای
پاییندستی آن -در این مورد ،قطعهسازی -وضعیت مطلوبی داشته باشند .بنابراین
توجه به صنایع کوچک در تمامی زمانها میتواند یاریکننده باشد.
احمد امیراحمدی :در کنار اقدامات و سیاســتهایی که توسط دولت برای حمایت
از این صنایع صورت میگیرد ،اتاقهای بازرگانی نیز به خوبی میتوانند یاریگر دولت
باشند و با همفکریهای خود به دولت ،موانع موجود را برطرف کنند .یگانه سیاستی که
میتواند در مسیر نجات صنایع کوچک از بحرانهای فعلی یاریگر دولت باشد ،توجه
بیســتر به بخش خصوصی است .بازگشت به ظرفیتهای نهفته در بخش خصوصی
میتواند موانع پیشروی این صنایع را بردارد ،کشور را از بنبستهایی که در آن گرفتار
شده است نجات دهد و راه را برای رونق اشتغالزایی و توسعه اقتصاد کشور هموار سازد.
مهدی جاریانی :صنایع کوچک نقش بسزایی در اشتغال کشور دارند .مقیاس کوچک
این واحدها ،چابکی مدیریت و نیروی انسانی و پراکندگی این واحدها باعث میشود
که اشتغال باالیی را در خود جا دهند و در یک اقتصاد در حال رشد و شکوفا ،صنایع
کوچک درصد باالیی از اشــتغال را تامین میکنند .وضعیت اشتغال در ایران مطلوب
نیســت و حدود  ۱۲درصد از نیروی کار کشــور فاقد شغل به معنای صحیح کلمه
هســتند .به جرات میتوانیم بگوییم که بیش از  ۶۰درصد اشتغال را صنایع کوچک
دارد و با افزایش رشد اقتصادی این صنایع شکوفا شده و سهم بیشتری را در اشتغال
خواهند داشت.
اهللوردی دهقانی :در دولت گذشــته هزینهها و سرمایههای زیادی صرفِ راهاندازی
واحدهای کوچک و متوســط -که اکثرا زودبازده هستند -شد؛ با هدف افزایش نرخ
اشــتغال .اما این هزینهها و ســرمایهها عموما از بین رفت و وامهای زیادی که برای
راهانــدازی این واحدها اختصاص یافتــه بود از آنجا که نظارتی بر آنها نبود ،بعضا به
جای ساخت واحدهای تولیدی به حوزه ساختوساز رفت؛ امری که انحرافی مشهود از
اصل طرح بود .دولت یازدهم باید سیاستهایی را اعمال کند که ضمن افزایش نظارت
از هدر رفت مجدد منابع جلوگیری شود و عالوهبراین توجه به بخش خصوصی را نیز
مدنظر قرار دهد تا این صنایع اشتغالزا شوند .ما نیز امیدواریم با تدوین الیحه حمایت
از تولید و سیاست خروج غیرتورمی دولت و حمایتهایی که قرار است از بخش صنعت
شود ،شاهد اتفاقات مثبتی در رونق و توسعه کشور به ویژه بخش تولید باشیم .چرا که
همگان واقفیم که موتور محرکه اقتصاد کشور ،بخش صنعت و در راس آنها صنایع
کوچک و متوسط هستند.
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حسین سلیمی :صنایع کوچک و متوسط ما امروز بیش از پیش به سرمایهگذاری نیاز
دارند تا هم تولید ناخالص داخلی و هم اشتغال افزایش یابد .ایران درسال  ،۲۰۱۲حدود
 ۴میلیارد دالر سرمایهگذاری داشته است که در مقایسه با کشور ترکیه که  ۲۵میلیارد
دالر سرمایهگذاری داشته ،بسیار عقبتر است و مطمئنا نمیتواند باعث افزایش اشتغال
شود .ما حداقل نیازمند  ۲۰تا  ۳۰میلیارد دالر سرمایهگذاری خارجی هستیم تا بتوانیم
مشکالت موجود را حلوفصل کنیم.
منصور عسگری :صنایع کوچک و متوسط به دلیل کوچکتر بودنشان در مقابل تغییر
قوانین مقاومت کمتری دارند و میتوانند با سایر بنگاهها تعامل بهتری داشته باشند .این
صنایع از طرف دیگر ،به راحتی میتوانند به سمت اقتصادهای دانشبنیان هم بروند که
با مولفههای اقتصاد مقاومتی همخوان است و پیادهکردن اصول ابالغیه اقتصاد مقاومتی
را در این صنایع تسهیل میکند .در کل به نظر من یکی از بسترهای مناسب پیادهسازی
مولفههای اقتصاد مقاومتی ،صنایع کوچک و متوسط هستند.
مهدی پورقاضی :اگر به عنوان مثال یخچالسازی را به عنوان پیشران صنعت در نظر
بگیریم ،این صنعت فوالد و پالستیک و قطعات متفاوتی نیاز دارد که باید برای تولید
آنها ،صنایع و کارخانجات دیگری ایجاد شوند .باید صنایع مصرفی بادوام ،چه خوراکی
و چه پوشاکی را در اولویت قرار دهیم چرا که اگر این صنایع راه بیفتند ،بقیه صنایع هم
راه خود را به خوبی پیدا میکنند .اگر اشتغال ایجاد شود ،درآمد مردم افزایش مییابد
و به این ترتیب از رکود خارج میشویم و به سمت رونق میرویم.
محمدحسین برخوردار :ما باید علت پا نگرفتن صنایعمان ،چه خرد و چه بزرگ
را در ایران بررسی کنیم .وقتی دولت نتواند روابط خارجیاش را به خوبی تنظیم کند
طبیعی است که صادرات مناسبی هم نداشته باشد .در اینجا بحث وسعت دولت مطرح
میشود .دولت باید کوچک شود و همزمان درآمدهای نفتی در زیرساختهای کشور
ها آموزش و پرورش و توجه به موضوع
ســرمایهگذاری شود .یکی از این زیرســاخت 
پراهمیت تربیت نیروی کار است و دیگری ،تالش برای تغییر نگاه به کارفرمایان است.
بایزید مردوخی :صنایع کوچک و متوســط ما باید این قابلیت را پیدا کنند که به
سمت جذب سرمایه بروند .ارتباطی که میتواند همراه خود تکنولوژی ،مدیریت و منابع
بیاورد .صنعتی که نمیتواند رابطه مناسبی با بنگاههای داخل کشور برقرار کند یقینا
نمیتواند در سطح بینالمللی هم موفق باشد .از سوی دیگر ،اتاقهای بازرگانی ما باید
در این راه به تشویق سرمایهگذاران خارجی بپردازند .اما قبل از هر چیز نیاز است تا به
اهمیت مدیریت اصولی و استفاده از فناوری مدرن در صنایع توجه شود .ویژگی بارزی
که در صنایع کوچک و متوسط ما کمتر دیده میشود و باید منابع قابل توجهی صرف
نوینسازی این صنایع شود.

رویکرد نظام :واگذاری امور به بخش خصوصی
پاسخ معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت به پرسشهای «آیندهنگر»
صنایع کوچک و متوسط در مسیر پیشبرد
سیاســتهای اشــتغالزایی و رفع بحران
بیکاری در نگاه دولت یازدهم چه جایگاهی دارند؟
به بیان دیگر ،این صنایع چه سهمی از اشتغال
کشور را به خود اختصاص میدهند؟

1

2

خدمات شــهرکهای صنعتی در رابطه با
خوشههای صنعتی چیست؟ ارزیابی کلی
شما از وضعیت موجود صنایع کوچک و متوسط
در ایران چیست؟ آیا اقتصاد ما توانسته آنچنان
که باید و شــاید ،از ظرفیتهای موجود در این
صنایع بهرهمند شود؟

3

خوشــههای صنعتــی میتوانند هــم در داخل
شهرکهای صنعتی (ســرامیک اللهجین همدان و
فرش ماشــینی اصفهان) و هم خارج از شهرکهای
صنعتی (خوشــه کفش قم ،فرش ایالم و  )...مستقر
باشند ،لذا برای توســعه آنها نیاز به ابزارهایی مانند
شهرکهای فناوری ،مراکز خدمات فناوری کسبوکار
و فنبازارها است که اینها ابزارهایی برای توسعه ،کمک
بــه ارتقاء تکنولوژی و نفوذ فناوری در صنایع کوچک
و خوشــههای صنعتی هســتند که ذینفعان آنها
اکثرا ً از واحدهای خرد و کوچک تشــکیل شــدهاند.
مشاورین مستقر در مراکز خدمات فناوری و همچنین
شــهرکهای فناوری و فنبازارها مسئولیت کمک به
نفوذ فناوری و ارتقاء تکنولوژی و ســایر خدمات مورد
لزوم واحدهای صنایع کوچک را دارند .این مراکز با این

تحلیل شــما از تحوالت مترتب بر صنایع
کوچک و متوسط طی دو دهه اخیر چیست؟
در چه دورانی صنایع کوچ و متوسط در کشور ما
رشد داشته و در چه مقطعی آسیب دیدهاند؟ رتبه
صنایع کوچک و متوسط ما در میان کشورهای
منطقه چگونه است؟ آیا بازار صادراتی مناسبی
برای این صنایع وجود دارد؟

4

سید محمدعلی
سیدابریشمی
مدیرعاملسازمان
صنایع کوچک و
شهرکهایصنعتی
ایران

مطالعاتاخیر
بانکجهانی
حاکی از آن است
که واحدهای
کوچک صنعتی در
کشورهای در حال
توسعه ،اثرات
کام ً
المحسوسی
بر اشتغال و
درآمد ملی داشته
و از این نظر در
حصول رشد
توزیع شده و
برابر ،نقش مهمی
از ایفا کردهاند

در دو دهــه اخیــر حــدود  81درصــد
ســرمایهگذاریهای انجام شده در صنایع کوچک در
پنج رشته کانی غیرفلزی ،شیمیایی و سلولزی ،فلزی،
غذایی و دارویی ،نساجی و پوشاک صورت گرفته است
و مزایای کشــور نیز در این حوزهها بودهاند .متأسفانه
طی هشت ســال گذشــته همزمان با اجرای طرح
هدفمندی یارانههــا ،افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت
مواد اولیه و نهادههای مربوطه ،بسیاری از این صنایع که
بر اساس مزیتهای کشور نیز ایجاد شدهاند از گردونه
تولید خارج شــدهاند یا تولید آنها غیراقتصادی شده
اســت .با اینحال صنایع کوچک در ایران به صورت
چشــمگیری درحال توسعه هستند و دولت از طریق
تعریف بستههای حمایتی برای شکوفایی این صنایع
اهتمام جدی به خرج میدهد .در ایران حدود 81000

شماره سیام  /مهر 1393

در زمینه واگذاری ادارۀ شهرکهای صنعتی
به بخش خصوصی تاکنون چه اقداماتی انجام
شده است؟ آیا در این خصوص برنامه مشخصی
وجود دارد؟ در حال حاضر از کلیه صنایع کوچک

این سازمان فعالیتهای تصدیگری خود را از طریق
«قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای
صنعتی» به بخش غیردولتی واگذار میکند و تاکنون
توانســته است با ثبت  145شــرکت خدماتی101 ،
شهرک و ناحیه صنعتی را به بخش غیردولتی (صاحبان
صنایع مستقر در آن شهرکها و نواحی صنعتی) واگذار
نماید که از این تعداد 80 ،شــهرک و ناحیه صنعتی
در دولت یازدهم واگذار گردیده اســت .برنامه سازمان
در سال  1393تشکیل  31شرکت خدماتی است که
اطالعات آمار کل کشور و همچنین اقدامات به تفکیک
هر استان نیز در جداول پیوست قابل مشاهده است.
حــدود  32000واحد صنعتی کوچــک (حدود
 40درصد کل واحدهای صنعتی کشــور) با اشتغال
 660000نفر ،در ســطح شهرکها و نواحی صنعتی
کشور مشغول فعالیت هستند .این در حالی است که بر
اساس آمارهای وزارت صنعت ،معدن و تجارت تا پایان
خرداد ماه  1393تعداد  81هزار واحد صنعتی کوچک
معادل  92درصد کل واحدهای صنعتی با اشتغال یک
میلیون نفر معادل 45درصد اشتغال صنعتی کشور با
سهم ارزش افزوده  16/8درصدی ،سهم ارزش تولیدات
 17درصدی و سهم صادرات صنعتی  10درصدی در
کشور وجود دارد.

نگر
آینده

روند پیشــرفت و تحوالت روزافــزون در محیط
کســبوکار امروزی ،واحدهای کوچک و متوسط را
جزئی از شبکهها و زنجیرههای تولید جهانی قرار داده
است که تواناییهای فنآوری ،نیروی کار متخصص و
مدیریت پیشــرفته از مهمترین ویژگیهای آن است.
صنایع کوچک با ایجاد فرصتهای شــغلی و افزایش
درآمد بر اقتصاد جهانی تاثیرگذارند؛ به عالوه شــدت
یافتن رقابت جهانی ،افزایش بیاطمینانی و تقاضای
فزاینده برای محصوالت متنوع باعث شده است اقبال
به این صنایع بیشتر شود .مطالعات اخیر بانک جهانی
حاکی از آن اســت که واحدهای کوچک صنعتی در
کشورهای در حال توسعه ،اثرات کام ً
ال محسوسی بر
اشــتغال و درآمد ملی داشته و از این نظر در حصول
رشــد توزیع شده و برابر ،نقش مهمی ایفا کردهاند به
نحوی که بالغ بر  50درصد اشتغال کشورها متعلق به
صنایع کوچک است .در ایران نیز صنایع کوچک 92
درصد کل صنایع کشور و سهم اشتغال  45درصدی
از کل اشتغال صنعتی را به خود اختصاص دادهاند .در
حالت کلی مهمترین نقش و اهمیت صنایع کوچک و
متوسط را میتوان در موارد زیرخالصه کرد:
ایجاد فرصتهای شغلی فراوان ،قدرت باال در جذب و
بومیکردن تکنولوژی ،برتری در صرفهجویی در مقیاس
تولید ،قابلیت تراکم دانش بیشــتر در فرآیند تولید،
قدرت بــاال در تربیت کارآفرینان و مدیران اقتصادی،
کاهش عدم تعادلهای بخشی و منطقهای در اقتصاد،
ایجاد محیــط رقابتی در اقتصــاد و افزایش کارایی،
اســتفاده از امکانات در نیل به خوداتکایی اقتصادی،
قدرت تصمیمگیری ســریع و انعطافپذیری باال در
مدیریت و در شرایط متغیر بازار ،ایجاد شبکه اقماری با
صنایع بزرگ در جهت بههمپیوستگی بیشتر صنعتی،
قابلیت باال در پاســخگویی به نیازهای جدید توسعه
صنعتی،توســعه متوازن و پایدار صنعتی و اقتصادی،
کمک به توزیع عادالنه درآمد و اشتغالزایی،تشــویق
فرهنگ سرمایهگذاری ،تسریع در زمان بهرهبرداری و
توجه به هزینه-فرصت سرمایه ،ارزش تولید بیشتر با
سرمایهگذاریکمتر.

و متوسط چه تعداد در شهرکها مستقر هستند و
این شهرکها چه سهمی از کل واحدهای صنعتی
را شامل میشوند؟

هدف ایجاد شــدهاند که بتوانند با نفوذ دادن فناوری
در صنایع کوچک ،آنها را به ســمت تولید با ارزش
افزوده باال و صادرات ســوق دهند .با توجه به نقش و
اهمیت صنایع کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی
و صنعتی ،بســیاری از کشــورها جهت حل مشکل
رکود اقتصــادی و بحران بیکاری ،به این صنایع روی
آوردهاند و از طریق توسعه و حمایت از صنایع کوچک
و متوســط خود توانستهاند بر مشکالت فائق آیند .در
این راستا حمایتهای قابل توجهی از صنایع کوچک
بهعمــل آورده و در جهت گســترش و تقویت آنها،
سیاستهای اقتصادی گوناگونی را تدوین نمودهاند .بر
این اساس واحدهای تولیدی کوچک نقش عمدهای در
اقتصاد ملی ایفا میکنند .آمارهای اعالمشده ،جایگاه
صنایع کوچک و متوسط را در توسعه صنعتی برخی از
کشورها از جمله ایران با توجه به برخی از شاخصهای
توسعه صنعتی و اقتصادی نشان میدهد .با توجه به
مقایسههای جدولهای یک و دو  ،مشخص میگردد
علیرغم اینکه در شــاخص صنایع کوچک و متوسط
ایران از نظر درصد تعداد بنگاهها نسبت به کل بنگاهها
تفاوت قابل مالحظهای با ســایر کشورها وجود ندارد
ولی در شــاخص عملکردی و تاثیرگذاری در توسعه
اقتصادی تفاوت قابل مالحظهای مشهود است .عالوه بر
این ،براساس آخرین آمار احصاء شده ،وضعیت فعالیت
صنایع کوچک به شرح جدول یک است.
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صنایع کوچک و متوسط و اقتصا د مقاومتی

پرونده ویژه

در ساختار
اقتصادی
کشورهای
پیشرفتهو
توسعهیافته،
عمده امور
غیرحاکمیتی
توسط بخش
خصوصیانجام
میپذیرد و
واگذاریهای
اصل  44قانون
اساسی مؤید
همین رویکرد در
جمهوریاسالمی
ایران است

واحد صنعتی کوچک با اشتغال حدود یک میلیون نفر
وجود دارد که  32000واحد صنعتی کوچک و متوسط
با اشــتغال  660000نفر در سطح شهرکها و نواحی
صنعتی کشور مشغول فعالیت هستند که در مقایسه با
وضعیت سایر کشورهای منطقه از شرایط ممتاز و رو به
رشدی برخوردارند .در کشورهای حاشیه خلیج فارس
عمده ســرمایهگذاریهای اقتصادی در زمینه صنایع
کالن نفت و گاز اســت و کشورهای مشترکالمنافع
شــمال ایران نیز دارای مزیت نسبی در امر کشاورزی
هستند و صنایع کوچک در آنها جایگاه ویژهای ندارد.
در کشورهای همسایه شرقی نیز به علت جنگ و فقر
اقتصادی شاهد پویایی خاصی در این زمینه نیستیم
و صرفا کشــور ترکیه یکی از رقیبان صنایع کوچک
ایران است .لذا نظر به اینکه دولت جمهوری اسالمی
ایران در جهت توسعه صنایع کوچک اقدامات جدی و
حمایتی را انجام داده است و باتوجه به زیرساختهای
موجــود صنعتی و تجــاری و تثبیت شــاخصهای
اقتصادی در کشور ،میل سرمایهگذاری در این بخش
در ایران نسبت به سایر کشورهای منطقه به سزا است.
محصوالت صادراتی این صنایع عمدتا در کشورهای
منطقه خصوصا عراق ،افغانســتان و امارات و بعضا در
کشــورهای اروپایی و آمریکایی به فروش میرسد و
تاکنون در  281نمایشگاه بینالمللی ،محصوالت این
صنایع به معرض نمایش و فروش گذاشته شده است.
یکی از تالشهای این سازمان توسعه بازارهای صادراتی
صنایع کوچک است.
چه نسبتی میان صنایع کوچک و متوسط
با صنایع بزرگ در کشــور ما وجود دارد؟
سیاستگذاریهایی که برای این صنایع میشود
چقدر با سیاســتهایی که در ارتباط با صنایع
بزرگ مدنظر اســت ،همخوانی داشــته است؟
سیاستهای اجرایی در بخش صنایع کوچک و
متوسط با چه ســازوکاری تدوین میشود و چه
ایرادهایی به آنها وارد است؟

5

در کشور جمهوری اســامی ایران نسبت صنایع
خــرد  ،47صنایع کوچک  ،45متوســط  6و صنایع
بــزرگ  2درصد اســت .صنایع خــرد و کوچک92 ،
درصد صنایع کشــور را با اشتغالی معادل  42درصد
از کل اشــتغال صنعتی به خود اختصاص دادهاند و از
همینرو در سیاستگذاری میبایست تالش نمود که
به ایجاد پیوند میان صنایع کوچک و بزرگ ،شبکههای
پیمانکاری و زنجیره تأمین صنایع بزرگ پرداخت .لذا

با عنایت به آمارهای بــاال و نیز موارد زیر ،باید تالش
بیشتری برای اعمال سیاستهای الزم در حوزه صنایع
کوچک انجام پذیرد:
 نداشــتن متولی واحد و نبــود وحدت رویه در بیندستگاههای متولی صنایع کوچک.
نامناسب بودن فضای کسبوکار کشور برای ایجاد ورشد واحدهای کوچک صنعتی.
 نداشتن قانون خاص حمایت از صنایع کوچک (عدمثبات قوانین ،ناهماهنگ و نامتقــارن بودن قوانین و
مقررات با ساختار صنایع کوچک در حوزههای مختلف
نظیر مالیات ،گمرک ،تامین اجتماعی ،قوانین کار و .)...
 نداشتن برنامه راهبردی جامع توسعه صنایع کوچکمبتنی بر توســعه رشــته صنعتی در سطح کشور با
رویکردشبکهسازی.
 متفــاوت بودن رویکرد و مدلهای توســعه صنایعکوچک از صنایع بزرگ.
 عدم توان صنایع کوچک در دسترسی به بازار و انجامتحقیقاتبازار.
 ضعف نهادها و مؤسســات واســطهای پشتیبان وارائهکننده خدمات تخصصی بــه صنایع کوچک در
زمینههای مالی ،فنی ،آموزشــی ،بازاریابی ،مشــاوره
مدیریتی و ...
 مناســب و متمایز نبودن حمایتهای توســعهایدولت با توجه به مشــکالت خــاص اینگونه صنایع و
ارائــه حمایتهای مقطعی و نامنســجم معطوف به
سطح بنگاهها و تداوم نداشتن سیاستهای حمایتی
در بلندمدت.
 مشــکالت خاص اینگونه صنایع و عدم راهکارهایتوسعهای ویژه و مناسب برای حل آنها.
 عدم همکاری بین این صنایع و صنایع متوســط وبزرگ برای اســتفاده از مزایــای همافزایی و تکمیل
زنجیره ارزش و زنجیره تولید.
 نامتوازن بودن ساختار صنعتی. عدم وجود اتحادیهها و تشکلهای قوی خاص صنایعکوچک جهت استیفاء حقوق قانونی.
 توان علمی و مدیریتی اندک صاحبان صنایع کوچک. عدم تامین مالی مورد نیاز صنایع کوچک و نامناسببودن ساختار بانکی و تامین منابع مالی در کشور.
 عدم وجود ساختار اطالعاتی و آمار دقیق و بهروز شدهدر حوزه صنایع کوچک.
با توجه به اهداف کلی توسعه اعم از فقرزدایی ،ایجاد
رفاه عمومی ،عدالت اجتماعی ،تعادلهای منطقهای
و اســتقالل اقتصادی ،الزم است سیاستهایی اتخاذ

گردد که دســتیابی به این اهداف را میســر سازد .در
ی اتخاذ شده متناســب با اهداف مذکور
سیاســتها 
جایگاه صنایع کوچک کام ً
ال محسوس است .در واقع
صنایع کوچک با توانمندیهــای خود میتوانند با از
میان برداشتن مشــکالتی همچون بیکاری و توزیع
ناعادالنه درآمد ،نقش مهمــی در این عرصه برعهده
گیرند .اهم سیاستهای اصلی سازمان در حوزه صنایع
کوچک را میتوان بهطــور خالصه در موارد زیر بیان
کرد:

سیاستهای توسعه صنعتی و فناوری:

 مدیریت و راهبری شهرکهای فناوری ،مجتمعها ومراکز خدمات فناوری و کسبوکار ،فنبازارها.
حمایت و پشتیبانی از استقرار شرکتهای دانشبنیانو صنایع پیشرفته در شهرکها و نواحی صنعتی.
 هدایت ســرمایهگذاریها در حوزه صنایع کوچکبه ســمت مزیتهای منطقهای بر اساس اولویتها و
سیاستهای صنعتی ،معدنی و تجاری کشور.
 عارضهیابی و بهبود بهرهوری صنایع کوچک. حمایت نظاممند از توسعه فناوریهای پیشرفته ونفوذ فناوریهای جدید در صنایع کوچک با محوریت
شهرکهای فناوری ،مراکز خدمات فناوری کسبوکار
و فنبازارها جهت ارتقاء سطح فناوری صنایع کوچک
کشور و دستیابی به فناوریهای پیشرفته.
 توسعه شبکهها ،خوشههای کسبوکار و پیمانکاریفرعی به عنوان مدلهای موفق برای توسعه صنایع خرد
و کوچک.
 تقویت صنایع کوچک و متوســط و برقراری پیوندآنها با صنایع بزرگ بهمنظور همافزایی صنعت و ارتقاء
توان رقابتی.
توسعه مراکز ارائهکننده خدمات عمومی و تخصصیبه صنایع کوچک.
حمایت از تجاریســازی دستاوردهای کارآفرینان ونوآوران.
سیاستهای توسعه بازار:

ارائه خدمات نرمافزاری مناســب برای توســعه بازارصنایع کوچک.
 توسعه دیپلماسی صنعتی و بهبود روابط بینالمللصنعتی.
 همکاری مستمر با ســازمانهای داخلی و خارجیموثر بر توسعه بازار صنایع کوچک.
 رشــد مســتمر صــادرات کاال و خدمــات صنایعکوچک کشور از طریق شناسایی بازارهای منطقهای
و بهکارگیری مزیتهای کشور برای توسعه بازارهای

جدول یک:سهم بنگاهها در ایران و کشورهای مختلف (بر اساس اندازه بنگاه)
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سهم بنگاههای متوسط (درصد) سهم بنگاههای بزرگ (درصد)

ردیف

نام کشور

سهم بنگاههای خرد،کوچک و متوسط(درصد)

سهم بنگاههای خرد(درصد)

1

مجموعه کشورهای اروپایی

99/8

92/2

1/1

0/2

2

ایتالیا

99/9

95/8

0/5

0/1

3

آمریکا

57/9

11/1

14

42/1

4

ترکیه

99/9

95/54

0/35

0/08

5

اندونزی 

99

98/8

0/09

-

6

مالزی

97/3

75

3

0/3

7

ایران

98

47

6

2

بینالمللی و بازاریابی از طریق شرکت در نمایشگاههای
داخلــی و خارجی و تورهای صنعتــی و بهکارگیری
شرکتهای مدیریت صادرات

جدول دو:سهم بنگاههای کوچک و متوسط در شاخصهای اقتصادی در سطح دنیا و ایران (درصد)
ردیف

شاخص

1

تعداد

90-99

2

اشتغال

60-75

3

ارزش افزوده

30-60

16/8

4

صادرات

30-65

حدود 10

5

ارزش تولیدات

50-70

17

6

سهم سرمایهگذاری از کل

-----
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سیاستهای توسعه بنگاه و کارآفرینی:

 بهبود فرآیندهای توسعه صنایع کوچک. تسهیل و اصالح قوانین و مقررات مرتبط با صنایعکوچک.
 آموزش و توسعه کارآفرینی و منابع انسانی در صنایعکوچک.
 تقویت ســاختار اتحادیهها و تشکلهای تخصصیجهت استیفای حقوق قانونی صنایع کوچک.
 تعامل و همکاری با دستگاهها ،سازمانها و تشکلهایمختلف دولتی و خصوصی مرتبط با صنایع کوچک.
 کمک به بهبود فضای کسبوکار صنایع کوچک ازطریق تنظیم پیشنهادات الزم و ارائه به مراجع ذیربط.

اتاقهای بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
چه نقشی میتوانند در تدوین سیاستهای
اجرایی بخش صنایع کوچک و متوسط ایفا کند؟
آیا از ظرفیتهای این نهادهای متعلق به بخش
خصوصی در سیاستگذاریها استفاده میشود؟

6

و در حال توسعه

(صنایع کوچک)
92
45

جدول سه :آمار واحدهای صنایع کوچک بر اساس گروه فعالیت صنعتی
گروهفعالیت
کانیغیرفلزی
شیمیایی و سلولزی
فلزی
غذایی و دارویی

سیاستهای تامین منابع مالی و سرمایهگذاری:

 تسهیل دسترســی صنایع کوچک به منابع مالی وسرمایهگذاری مورد نیاز.
 متنوعســازی منابع تأمین مالی و ســرمایهگذاریصنایع کوچک.
 تثبیت و ایجاد اشــتغال در صنایع کوچک با رصدمستمر وضعیت و فعالیت آنها.
 تأمین ضمانت وثایق سرمایهگذاری صنایع کوچک باتقویت صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک.
 افزایش اثربخشی تسهیالت و منابع مالی تخصیصیبه صنایع کوچک.
ناگفته نباید گذاشت که سیاستگذاریهای فعلی
بر اساس سیاستهای سازمانهای توسعهای است .این
سازمان و شرکتهای تابعه آن از سال  1392به عنوان
سازمان و شرکتهای توسعهای شناخته شدهاند .لذا
سیاســتهای صدرالذکر در حال ابالغ به شرکتهای
استانی و دولتی برای اجرا است.

کشورهایتوسعهیافته

ایران

نساجی و پوشاک
ماشینسازی و تجهیزات
برق و الکترونیک
خودرو و نیروی محرکه
سایر
جمع کل

شناسایی و حلوفصل معضالت این بخشها و از طرف
دیگر رویکرد حاکمیتی نظــام ،واگذاری این فعالیتها
به بخش خصوصی را تجویز مینماید .از طرفی تقویت
تشکلهای اقتصادی و برقراری ارتباط بین تشکلها و
رفع موانع و مشــکالت مترتب بر آنها از دیرباز مدنظر
بــوده که بخش اعظمی از آن وظایف را اتاق بازرگانی و
صنایع و معادن ایران به عنوان نمادی از بخش خصوصی
کشــور برعهده داشته اســت .هماکنون کارگروههای
مشترکی بین سازمان و اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و
کشــاورزی ایران در سطح ملی و استانی تشکیل شده
اســت که طی جلسات متعدد نقطهنظرات و مشکالت
فعاالن بخش خصوصی احصاء و برنامهها و سیاستهای
مناسب برای رفع موانع تدوین و ابالغ میگردد.
سابقۀ تاریخی ما پر است از تجربیات موفق
و ناموفق مدلهای صنایع کوچک و متوسط
از جمله تأسیس شهرکهای صنعتی و همینطور
خوشههای صنعتی و  ...ارزیابی شما از این تجربیات
چیست؟ مشــکل واحدهای صنعتی مستقر در
شهرکهای صنعتی چیست که به تصریح وزیر
صنعت ،معدن و تجارت ،بسیاری از آنها در حالت
تعطیل و یا نیمه تعطیل قرار دارند؟ دولت چگونه و
با چه راهکاری میتواند از این مشکالت عبور کند؟

7

درساختاراقتصادیکشورهایپیشرفتهوتوسعهیافته،
عمده امور غیرحاکمیتی توسط بخش خصوصی انجام
میپذیرد و واگذاری فعالیتهای غیرحاکمیتی به بخش
خصوصی در اصل  44قانون اساسی مؤید همین رویکرد
در جمهوری اسالمی ایران است .در حوزه صنعت با توجه
به تخصصیبودن فعالیت زیربخشهای مختلف صنعتی،

تعداد(هزار)

سهم (درصد)

18

22

18

22

11

14

10

12

9

11

7

8

3

4

2

3

3

4

81

100

شهرکهای صنعتی جایگاه مناسبی برای رشد و
توسعه صنایع باالخص صنایع کوچک است چراکه اگر
مشکالت اداری جهت استقرار صنایع را در نظر بگیریم،
نهتنها در شهرکها ،زیرساختهای الزم جهت صنایع
اعم از آب ،برق ،گاز و تلفن برای آنها آماده میگردد
و اخذ اســتعالمات الزم از نهادهای ذیربط توســط
شرکتهای استانی انجام میشود بلکه از لحاظ مادی
نیز با توجه به تخفیفات و تشویقات الزمه به نفع واحد
صنعتی خواهد بود که در شهرکهای صنعتی مستقر
شــوند ولیکن ساخت شهرکهای صنعتی بایستی با
توجیه اقتصادی همراه باشد و در هر منطقهای توجیه
و امکانسنجی آن مورد مطالعه قرار گیرد .مورد دیگر
خوشــههای صنعتی است .خوشــههای صنعتی به
مجموعهای فعال در یک گرایش از کســبوکار گفته
میشود که در یک منطقه جغرافیایی متمرکز شده؛
امــکان همکاری در تکمیل فعالیتهــای یکدیگر را
داشته و از چالشها و فرصتهای مشترک برخوردار
باشند ،لذا یکی از مدلهای توسعهای است که تاکنون
توانســته در اکثر کشــورهای دنیا منجمله ایران به
دســتاوردهای خوبی چه از نظر اقتصــادی (جدول
دستاوردهای اقتصادی در  84خوشه در حال توسعه)
و چه از نظر اجتماعی (اعتمادســازی بین ذینفعان
واحدها جهت همکاری در کارهای مشترک و افزایش

تعداد بنگاهها در خوشههای تحت حمایت

45000

50000

11

ههای کسبوکار
شاخصهای ساختاری خوش 
تعداد شبکهها در خوشههای تحت حمایت

58

414

614

تعداد BDSpهای درگیر (ارائهدهنده خدمات کسبوکار) در فرآیند توسعه خوشهها

301

999

232

244

564

131

434475

536399

23

221479

387697

75

تعداد سازمانهای درگیر در فرآیند توسعه خوشهها
تعداد اشتغال در خوشههای تحت حمایت (نفر)
میزان فروش در بنگاههای تحت حمایت (میلیارد ریال)

شماره سیام  /مهر 1393

قبل از مداخله و آغاز پروژه توسعه خوشهای

در حال حاضر

درصد

نگر
آینده

جدول چهار:مشخصات اقتصادی و ساختاری خوشههای تحت حمایت

در حوزه صنعت
با توجه به
تخصصیبودن
فعالیت
زیربخشهای
مختلفصنعتی،
شناسایی و
حلوفصل
معضالت این
بخشها و از
طرف دیگر
رویکردحاکمیتی
نظام ،واگذاری
این فعالیتها به
بخشخصوصی
را تجویز
مینماید

15

صنایع کوچک و متوسط و اقتصا د مقاومتی

پرونده ویژه

شهرکهای
صنعتیجایگاه
مناسبیبرای
رشد و توسعه
صنایعباالخص
صنایع کوچک
است چراکه
نهتنها در
شهرکها،
زیرساختهای
الزم جهت
صنایع اعم از آب،
برق ،گاز و تلفن
برای آنها آماده
میگردد بلکه از
لحاظ مادی نیز با
توجه به تخفیفات
و تشویقات الزمه
به نفع واحد
صنعتی خواهد بود
که در شهرکهای
صنعتیمستقر
شوند

نگر
ه شماره سیام  /مهر 1393
آیند
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سرمایه اجتماعی) نایل گردد .دالیل عمده تعطیلی یا
نیمهتعطیلی واحدهای صنعتی را نیز میتوان به شرح
زیر دستهبندی کرد:
 3761واحد صنعتی به علت کمبود نقدینگی (معادل
 68درصد از کل واحدهای غیرفعال)
 767واحد صنعتی به علــت فقدان بازار (معادل 14
درصد از کل واحدهای غیرفعال)
 512واحد صنعتی به علت گرانی مواد اولیه (معادل 9
درصد از کل واحدهای غیرفعال)
 289واحد صنعتی به علت اختالف شــرکا (معادل5
درصد از کل واحدهای غیرفعال)
 196واحد صنعتی به علت نقصان ماشینآالت (معادل
4درصد از کل واحدهای غیرفعال)
با توجه به اهمیت صنایع کوچک میتوان از طرق
ذیل اقداماتی برای حمایت از آنها انجام داد:
 اعطای تسهیالت به منظور تهیه مواد اولیه خوب بانرخ مناسب به دلیل توان مالی کم و قدرت چانهزنی
پایین.
 حل مشــکالت مربوط به مســائل مالی و کمبودنقدینگی (در ایران برعکس اکثر کشورهای توسعهیافته
و در حال توسعه ،بیشتر منابع بانکی به صنایع بزرگ
اختصاص یافتهاند تا صنایع کوچک).
 محدود کردن ورود کاالهای خارجی. کمک به مشارکت صنایع بزرگ با صنایع کوچک بهجای رقابت آنها با یکدیگر و ایجاد پیوند بین آنها.
 تبیین جایگاه و اهمیت صنایع کوچک در توســعهصنعتی و اقتصادی و نداشتن قانون خاص و متمایز از
صنایع بزرگ (وجود قوانین دستوپاگیر ،انواع مالیاتها
و عوارض بر صنایع کوچک به عنوان یک عامل بازدارنده
و ضد توسعهای عمل میکنند).
 وضع قانون خاص حمایت و توسعه صنایع کوچک. اعمــال بخشــودگی و حذف جریمههــای دیرکردتسهیالت دریافتی واحدهای تعطیل و یا تقلیل جریمهها.
 بسترســازی مناســب برای دعوت از شرکتهایسرمایهگذاری وابسته به بانکها و یا خارج از بانکها
جهت خرید واحدهای صنعتی.
 اعطای خط اعتباری ویژه برای احیای واحدهای بهبهرهبرداری رســیده غیرفعال از محل صندوق توسعه
ملی به منظور انعقاد قرارداد با بانکهای عامل و اعطای
تســهیالت بانکی جهت تکمیل تجهیزات و نوسازی
خطوط تولید واحدهای غیرفعالی که به دلیل کمبود
مواد اولیه و یا نقصان ماشینآالت تعطیل شدهاند.
 اعمال معافیتهای مالیاتی و بیمهای. اعمال اولویت پرداخت تسهیالت از محل طرحهایتملک داراییهای سرمایهای به واحدهایی که غیرفعال
بوده و دارای متقاضی جدید جهت واگذاری هستند.
 درخواســت افزایــش ســرمایه صنــدوق ضمانتســرمایهگذاری صنایع کوچک و اصالح اساسنامه به
منظور افزایش توان پوشش ضمانتی و بیمهای.
 افزایش ســهم تخصیصی به طرح کمکهای فنیو اعتباری با توجه به ســابقه موثر در تکمیل طرحها،
توسعه و جلوگیری از تعطیلی.

دانشبنیان شدن صنایع کوچک
شرطتحققاقتصادمقاومتی
خ بهپرسشهای آیندهنگر
پاس 

علیرضا شجاعی
معاون برنامهریزی  وزارت
صنعت دولت دهم

ظرفیتی که در کشــور ما بــرای تولید و
حمایت از واحدهــای صنعتی کوچک و
متوســط وجود دارد در چه حدی است؟ این
واحدهای صنعتی تا چه میزان توانایی مقابله
با موانع پیش روی را مستقل از حمایت دولت
دارند؟

1

ســهم بخش تولید و بازرگانی کشور در تولید
ناخالص داخلی حدود  ۳۸درصد است .سهم بخش
صنعت و معدن نیز از تولید ناخالص ملی  ۲۰درصد و
در حوزه اشتغالزایی  ۱۶درصد است .صنایع تولیدی
و وسایل نقلیه موتوری  ۱۹درصد ،حوزه محصوالت
شیمیایی  ۱۴و حوزه مواد غذایی و آشامیدنیها نیز
 ۱۴درصد از ســهم تولید ارزش افزوده را در اختیار
دارند .واحدهای صنعتی با اشتغال بیش از  ۵۰نفر
کارمند نیز دارای ســهم بیــش از  ۸۰درصدی در
اشــتغال و  ۹۰درصدی در ارزش افزوده هســتند.
اما نکته مهم اینجاست که ارزیابی صنایع کوچک
براساس میزان اشتغال یا تولید ناخالص ملی چندان
صحیح و راهگشا نیست .به این دلیل که بنگاههای
بزرگ معموال سهم بیشتری در مقایسه دارند .پس
بهتر است جایگاه صنایع کوچک و متوسط را با توجه
به تاثیرشــان در روندهای تامین واحدها بسنجیم.
برخی معتقدند این نوع واحدها ســهم پایینی در
ارزش افــزوده دارند یا چندان اهمیت باالیی ندارند
در حالی که تاثیر این واحدها بیشتر در تامین منابع

بنگاههای بزرگ و ایجاد اشتغال در کمترین زمان
در شهرها و روستاها است .همچنین این واحدها در
مقایسه با واحدهای پیشرفته و بزرگ ،کمهزینهتر و
انعطافپذیرتر هستند و راحتتر میتوانند زنجیر های
بیــن خود و واحدهای کوچکتــر برقرار کنند .در
بســیاری از کشــورهای دنیا مانند چین ،زیربنای
اقتصادی بر پایه ایجاد و توسعه واحدهای کوچک و
متوسط استوار شده است به گونهای که با ایجاد این
واحدها در مناطق روستایی و شهری ،کاالهای مورد
نیاز به شکل بهینهتری تولید میشوند .کشور ما نیز
پتانســیل باالیی در این زمینه دارد .در حال حاضر
رقمی در حدود  ۹۰۰شــهرک صنعتی اعالم شده
است که تعداد زیادی از آنها در مراحل بهرهبرداری
هستند .در گذشته نگاهها بیشتر بر این مقوله متمرکز
بود که زیرساختهای توسعه صنعتی مناسبی ایجاد
شــود اما آنچه باید در این موضوع مورد توجه قرار
گیرد بحث آمایش سرزمین است .در بعضی مناطق
باید نوع شــهرکها و واحدهای ایجادشده متفاوت
باشد .باید بتوان به این سوال پاسخ داد که آیا باید
در هر منطقهای ،شهرک صنعتی داشت؟ مشخصا
بعضی مناطق قابلیت کشاورزی باالیی دارند که در
آن نواحی باید به ســمت صنایع تبدیلی رفت و در
عین حال بعضی مناطق آب کمتری دارند و شرایط
اقتضا میکند که به سمت گسترش صنایع متناسب
با آن شــرایط در آن مناطق حرکت کنیم .از سوی
دیگر باید توجه داشت که در هر شهرک صنعتی،
نمیتوان بر روی هر صنعتی ســرمایهگذاری کرد.
ما اکنون شــاهد عدم همخوانی سرمایهگذاریها
هستیم .به بیان دیگر سرمایهگذاریهای ما هدفمند
نیستند .باید پذیرفت که عمر بعضی از محصوالت

تمام شده است .در دنیا هم نمونههای زیادی برای
اثبات این قضیه وجود دارد .نمونهاش بنگاه بزرگی
مثل « ُکداک» اســت که با ورود صنعت دیجیتال
و عدم توانایی رقابت با آن ،اعالم ورشکســتی کرد
درحالیکه این بنگاه ،سالها امپراتوری عکاسی دنیا
را در اختیار داشــت .بخشی از مشکالت واحدهای
صنعتی ما دقیقا از همین عدم باور نیاز به تطبیق
با شرایط روز جامعه بر میآید .حفظ واحدهایی که
بدون در نظر گرفتن نیازهای روز جامعه همچنان به
تولید محصوالت خود ادامه میدهند در عین حال
که هیچ ارزش افزودهای ندارند ،ضربه به بیتالمال
هم هســت .این طبیعی است که با ورود کورههای
آجرپزی مجهز به علم روز دنیا ،کورههای سنتی باید
کنار گذاشته شوند در حالی که این مساله مهم در
کشور ما نادیده گرفته میشود.
تناســب واحدهای صنعتی با شرایط و
استعدادهای منطقهای که در آن احداث
میشوند چه تاثیری بر رشد صنعت ما دارد؟
و تا چهحد به شرایط و ظرفیتهای منطقهای
در آغاز به کار صنایع کوچک و متوسط درنظر
گرفته شده است؟
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برخی از شــهرها و استانهای کشور ما قابلیت
کشاورزی باالیی دارند؛ آنچنانکه در بعضی از مناطق
میتوان بر روی میوه توتفرنگی سرمایهگذاری کرد
و در مناطقی دیگر بر روی گردو .با اینحال بیتوجه
به این ظرفیتهای متفاوت ما اغلب شــاهد ایجاد
واحدهای غیرمرتبط با تواناییهای یک منطقه در
ان منطقه هستیم ،حال آنکه اگر زنجیره مناسبی
بین تواناییهای هر منطقه ایجاد شود ،در پیشرفت و
توسعه صنعت نقش بسزایی ایفا میکند .عدم توجه
به تواناییهای هر منطقه ،از یک سو شرایط اقلیمی
آن منطقه را تحت تاثیر قرار میدهد و از سوی دیگر
توانمندی آن واحد صنعتی را از بین میبرد چرا که
در تناسب با استعداد آن منطقه طراحی و ساخته
نشده اســت .اکنون این آسیب به شدت به چشم
میخــورد که مواد اولیه از نقطه دیگری از کشــور
به واحدهای صنعتی وارد میشود و حتی محصول
تولیدی هم باید برای عرضه به محل دیگری منتقل
شــود .چرا که بازار هدف جای دیگری اســت .این
مساله هزینه باالیی را به واحدهای صنعتی تحمیل
میکند اما متاسفانه همچنان شاهد ادامه این روند
هستیم.
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نباید فراموش کرد که تعداد واحدهای صنعتی
به معنای کیفیت کاری آنها نیســت بلکه نقشی
کــه این واحدها میتواننــد در بازارهای پیرامونی
داشته باشــند اهمیت باالیی دارد .در حال حاضر
حجم باالی صادرات ما توســط بنگاههای بزرگ
انجام میشود و بنگاههای کوچک ما هنوز در قالب
کنسرسیومهای صادراتی فعالیت الزم را ندارند .البته
صادرات جســته و گریختهای وجود دارد اما مهم
این است که این صادرات به سمت هدفمندشدن
پیش برود .اگر صنایع کوچک و متوسط بخواهند
به صورت جداگانه در شبکه صنایع بینالمللی قرار
بگیرند ،بایــد هزینههای باالیی بپردازند به همین
دلیل خیلی هم عالقهمند به انجام این کار نخواهند
بود .اما کانال ارتباطی این اتصال میتواند از طریق
اتاق بازرگانی باشد .به این شکل که شبکهای ایجاد
شــود و تمام واحدها با عضویــت در آن ،از طریق
یک نماینده در تعامل با شبکه صنایع بینالمللی
قرار بگیرند .همچنین اتاقهای بازرگانی میتوانند
طی برنامههایی هدفمند ،خدمات اطالعرســانی و
بازاریابی را در اختیار بنگاههای کوچک و متوسط
قرار دهند .اقدامی که در برخی از اســتانها انجام
میشــود .اما مهمترین کمکی کــه اتاق بازرگانی
میتواند در راستای بهبود شرایط و توسعه واحدهای
صنعتی کند ،بازاررسانی به محصوالت است یعنی با
وجود تعداد بنگاههای مناسبی که در کشور وجود
دارد مشکل اصلی ،بازار اســت .اگر اتاق بازرگانی
بتواند یک پایگاه اطالعرسانی قوی ایجاد کند که
برترین کارشناسان ،دانشــجویان دکتری و ارشد
که به زبانهای مختلف دنیا مسلط باشند بتوانند
فرصتهای تجاری در کشــورهای مختلف دنیا را
بررسی کنند و آنها را در اختیار صنعتگران داخل
قرار دهند ،تاثیر بســزایی در روند توسعه واحدها
خواهد داشت .همچنین باید شرایطی فراهم شود
تــا این واحدهــا بتوانند به صورت ســادهتری در
نمایشگاههای تجاری حاضر شوند .برای کمک در
این خصوص هم ،اتاق بازرگانی میتواند با تعامل با
بنگاههای بزرگ ،مبلغی را به عنوان یارانه در اختیار
واحدهــای صنعتی کوچک و متوســط قرار دهد.
نکته سوم هم کمک به ایجاد مجموعههای بزرگ
خصوصی مثل ساپکو است که میتواند به عنوان
توزیعکننده انتظارات و خدمات مشتریان عمل کند.

تاثیر صنایع کوچک
و متوسط  ،بیشتر
در تامین منابع
بنگاههای بزرگ و
ایجاد اشتغال در
کمترین زمان در
شهرها و روستاها
است ،در مقایسه
با واحدهای
پیشرفته و بزرگ،
کمهزینهترو
انعطافپذیرتر
هستند و راحتتر
میتوانندزنجیرهای
بین خود و
واحدهای کوچکتر
برقرار کنند

نگر
آینده

3

جایــگاه صنایع کوچک و متوســط ما
در منطقه را چگونــه ارزیابی میکنید؟
همچنین آیا فکر میکنید امکان پیوســتن
شــبکه صنایع کوچک و متوسط ما به شبکه
بینالمللی صنایع وجــود دارد؟ آیا صنایع ما
میتوانــد با صنایع همعرض خود در ســایر
کشورها پیوند داشته باشد؟

شماره سیام  /مهر 1393

رویکرد مناسب به شهرکهای صنعتی
در چه دورههایی در کشور ما به پیشرفت
مناسبی انجامید است ؟ حمایت دولت از صنایع
کوچک و متوسط در دورههای مختلف ،آیا در
روش یکسان بوده یا راهبردهای کلی اختالفات
قابل توجهی وجود داشتهاند؟ اقتصاد مقاومتی
چه نوع نگاهی به صنایع کوچک و متوسط را
ایجابمیکند؟

بعد از هشت سال دفاع مقدس و دوره سازندگی،
رویکرد به شهرکهای صنعتی همواره مثبت بوده و
اختالفی بین دولتها در این زمینه وجود نداشــته
اســت .همه تالش کردهاند تا شهرکها را توسعه
دهند .همچنانکه رویکرد دولــت یازدهم هم این
است که این شهرکها را توسعه دهد .اما شاید در
گذشته نیازهای اولیه ذینفعان ،ایجاد زیرساختها
بود اما حاال شــهرکهای مناســبی ایجاد شده و
سطح انتظارات تغییر کرده اســت .اکنون باید به
سمتی حرکت کنیم که بیش از اینکه تامینکننده
زیرساختها و آب و برق باشیم ،نوع خدمات را ارتقا
دهیم .سیاستهای کلیای که در حمایت از تولید
وجود دارد و در بحث اقتصاد مقاومتی در سالهای
اخیر به آن اشاره شده نیز همگی بر افزایش انتظارات
داللت دارد .اگر صنایع کوچک بخواهند در جهت
اقتصاد مقاومتی ساماندهی شوند باید دانشبنیان
شــوند .انعطافپذیری نیز از دیگر تاکیدات در این
زمینه اســت به این معنا که این صنایع میتوانند
خودشــان را با نیاز مخاطب و بــازار تنظیم کنند.
نکته دیگر رقابتپذیری صنایع کوچک و داشــتن
ارزش افزوده اســت به این معنا کــه این بنگاهها
باید بتوانند با نگاه صادراتی شــکل بگیرند .در دو
سال گذشــته ،ده حوزه صنعتی به عنوان پیشران
توسعه پیشنهاد شدند .پیشران تولید و تجارت یعنی
صنعتی که آینده تجارت کشور را رقم میزند و نقش
لوکوموتیو را بازی میکند که واگنهای زیادی را به
خودش وصل کرده است .ما زمانی به سمت صنایع
کوچک و متوسط رفتم بدون اینکه این پیشرانها
را مورد توجه قــرار دهیم .مثال بارها بر لزوم توجه
بیشتر به صنعت گردشــگری تاکید شده است اما
باید پرسید آیا زیرســاختهای این صنعت مانند
فرهنگ هتلداری ،خدمات پــروازی ،مراکز بازدید
مثل موزهها و  ...شــرایط مناسب برای پذیرایی از
گردشگران را دارند؟ ما از نظر تقویت زیرساختها
فعالیت مناسبی نداشتهایم و اگر این زیرساختها
به تدریج ایجاد شــود میتوانیم شــاهد شکوفایی
صنایع خودمان باشــیم .صنعت خودروســازی ما
هنوز اقتصادی نیست؛ رسانههای ما هنوز اقتصادی
نیستند و شاید تیراژ کل مطبوعات ما معادل نهمین
نشــریه ژاپن هم نباشد .همه میدانیم که هر کدام
از بنگاهها در حوزههای کوچک و متوسط و بزرگ
اندازههای خودشان را دارند اما نکته مهم اقتصادی
بودنشان است و برخی بنگاهها به دلیل عدم توجه به
این موضوع دچار مشکالت مختلف مالی میشوند .از
سوی دیگر ایجاد کنسرسیومهای تحقیقات توسعه
هم بسیار مهم است که میتواند با برقراری و حفظ
ارتباط بنگاهها با علم روز دنیا ،دانشگاهها و همچنین
مراکز بینالمللــی علمی صنعتی ،نتایج مثبتی به
همراه داشته باشــد .این یک حلقه گمشده است
که میتواند به عنوان پشتوانه بنگاهها در آینده و در
مسیری که گام برمیدارند قلمداد شود .نیاز دیگر
برای توجه به اقتصاد مقاومتی در بخش مدیریتی

اســت .باید روحیه جهادی در مدیریت این صنایع
وجود داشته باشــد تا در کنار سایر موارد بتوان به
سمت اهداف حرکت کرد.
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صنایع کوچک و متوسط و اقتصا د مقاومتی

پرونده ویژه

صنایع کوچک و متوسط ،موتور محرکه اقتصاد
پاسخ به پرسشهای آیندهنگر
ارمغان جوادنیا :دبیر اول کمیســیون صنایع مجلس معتقد است صنایع کوچک و متوسط کشور که نقش
بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی دارند ،به دلیل اعمال سیاستهای نادرست طی دو دهه گذشته با مشکالتی
روبرو شــدهاند که کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش از جمله مهمترین آنها است .اهللوردی دهقانی ،باال
رفتن هزینه تولید و قیمت تمامشده محصول و نامساعد بودن فضای کسبوکار را از دیگر مشکالت این صنایع
عنوان کرده و میگوید :طی دو دهه گذشته به دلیل تغییرات نرخ ارز و اعمال تحریمهای ظالمانه از سوی غرب
این صنایع بیش از پیش با مشکل مواجه شدند و همین مساله موجب توقف فعالیت بسیاری از این واحدها شد.
دهقانی ،با تاکید بر اینکه حمایتهای دولتی در تقویت این واحدهای بحرانزده نقشی اساسی دارد میگوید
که در شرایط امروز اقتصاد کشور اولویت اول مقامات دولتی باید حمایت از این صنایع برای تامین نقدینگی و
سرمایه درگردش باشد چرا که درغیر این صورت گره از مشکالت این بخش باز نخواهد شد.
جایگاه و نقش صنایع کوچک و متوســط
را در روند پیشرفت صنایع کشور چگونه
ارزیابی میکنید و به اعتقادتان ،امروز اعتبار
بالقوه این جایگاه تاچه حد بالفعل شده است؟
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الهوردی دهقانی
دبیر اول کمیسیون
صنایع مجلس

نگر
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آیند

اولویت اول
متولیان امر باید
حمایت از این
صنایع برای
تامیننقدینگی
و سرمایه
درگردش باشد.
درغیر این
صورت گره از
مشکالت باز
نخواهد شد
و نمیتوان به
توسعهاقتصادی
کشور امیدوار
بود
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صنایع کوچک و متوســط ،صنایــع زودبازده و
اشتغالزا هســتند که به زیرساختهای آنچنانی
نیازی ندارنــد .این صنایع هر چند با مشــکالت
زیادی دســت به گریبان هستند اما نقش بسزایی
در افزایش تولید و اشتغالزایی در کشور داشتهاند.
عالوه براین ،صنایع کوچک و متوسط قابل توزیع در
نقاط دور و نزدیک هســتند و از ویژگیها و مزایای
خاصی برخوردارند .به عبارت دیگر صنایع کوچک و
متوسط یکی از اجزای حیاتی رشد اقتصادی هستند
و اهمیت آنها در اقتصاد کشورها بهخوبی شناخته
شده اســت .البته این بنگاهها به طور ساختاری با
پدیده محدودیت منابع روبهرو هستند و اجرای طرح
هدفمندسازی یارانهها ،آزادشدن قیمت حاملهای
انرژی و وضعیت سیاســی و اقتصادی مقارن با آن،
این مشکالت را پررنگتر هم کرده است .به عبارت
دیگــر تامین مــواد اولیه و ســرمایه در گردش از
مهمترین مشکالتی است که این صنایع با آن دست
به گریبان هستند و همین مشکالت موجب شده تا
این صنایع امروز نتوانند هدف اصلی خود را محقق
کننــد .عالوه براین باال رفتن هزینه تولید و قیمت
تمامشده محصول ،کاهش حاشیه امن سود ،نبود
فضای نوآوری ،خالقیت و کار گروهی ،نامساعدبودن
فضای کسبوکار و وجود فضای ناامن سرمایهگذاری
از دیگر مشــکالت پیش روی این صنایع محسوب
میشــود .صنایع کوچک و متوسط تامینکننده
مواد مورد نیاز صنایع بزرگ هستند؛ زنجیره ارزش
افزودهای هســتند که در صورت حمایت میتوانند
از خروج ماده خام از کشــور جلوگیری کنند و در
عوض کاالیی با ارزش افزوده را صادر کنند که صرفه
اقتصادی باالیی دارد .اما متاســفانه بسترهای الزم
برای تحقق این هدف و مــواد اولیه مورد نیاز این
واحدها تامین نشده است.

بانگاهی آیندهنگرانه ،اولین گام دولت برای
رفع مشکالت صنایع کوچک و متوسط
چه باید باشد ؟ چه آسیبها و مشکالتی را در
اولویت آسیبشناسی و درمان باید قرار داد؟
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طی دو دهه گذشــته به دلیل تغییــرات نرخ ارز و
اعمال تحریمهای ظالمانه از ســوی غرب این صنایع
بیش از پیش با مشــکل مواجه و اکثر قریب به اتفاق
آنها متوقف شدند و نتوانستند اهداف مورد نظر خود
که ایجاد اشتغال و توســعه و رونق اقتصاد کشور بود
را محقق کنند .درچنین شرایطی که اقتصاد کشور با
مشکالت عدیدهای دســت به گریبان است و صنایع
کشــور به ویژه کوچک و متوســط با مشکالت جدی
روبرو هســتند ،اولویت اول متولیان امر باید حمایت از
این صنایع برای تامین نقدینگی و ســرمایه درگردش
این صنایع باشــد چرا که درغیر این صــورت گره از
مشکالت این بخش باز نخواهد شد و همچنان نمیتوان
به توسعه اقتصادی کشور امیدوار بود .سیاست دولت و
مجلس حمایت از تولید است و الیحه حمایت از تولید
نیز در دســت بررسی است اما در کنار این الیحه باید
سیاستهایی اعمال شود تا این صنایع بتوانند همچون
گذشــته به فعالیت بپردازند .خوشبختانه تا حدی که
امکانات اجازه داده است ،کمکهای خوبی برای رونق
تولید و صنعت توســط دولت یازدهم پیشبینی شده
اســت .حتی برای امسال حدود  ۶هزار میلیارد تومان
درنظر گرفته شده تا در اختیار صنایعی قرار گیرد که
نیاز به ســرمایه در گردش دارند که صنایع کوچک و
متوسط نیز از این امر مستثنی نیستند .در واقع هدف
دولــت از اختصاص اعتبار بــه بخش صنعت از جمله
صنایع کوچک این است که این بخش مجددا به گردونه
تولید برگردند و به کاهش نرخ بیکاری کمک کرده و
اشتغال را حفظ کنند .از ســوی دیگر این حمایتها
موجب میشود که اقتصاد کشور از رکود خارج شود.

به اعتقاد شما اتاقهای بازرگانی در کنار
حمایتهای دولتی چه نقشی را در توسعه
صنایع کوچک و متوسط میتوانند ایفا کنند؟
مجلس و دولت تا چه حد به اســتفاده از این
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ظرفیت توجه داشتهاند؟

اتاقهای بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی نقش
بسیار مهمی حتی مهمتر از دولت در سیاستگذاریها
دارند .بر اســاس اصــل  ۴۴قانون اساســی ،یکی از
سیاســتهای دولت ســپردن عموم فعالیتها به جز
مسائل و مباحث حاکمیتی در عرصه تولید ،به بخش
خصوصی است .با توجه به اهمیت بخش خصوصی در
رونق و توسعه تولید و صنعت در کشور دولت نیز باید به
رسالت خود طبق اصل  ۴۴قانون اساسی عمل کند و به
گونهای برنامهریزی کند که مسائل و مشکالت اقتصادی
کشور که مهمترین آن دربخش صنعت خالصه میشود،
حلوفصل شود .توجه به سیاســت آزادسازی اقتصاد
دولت و واگذاری فعالیتها به بخش خصوصی ،در دولت
یازدهم با جدیت هر چه بیشتر مورد توجه قرار گرفته
است که در صورت عملیاتی شدن ،میتواند نقش قابل
توجهی در بهبود اوضاع اقتصادی کشور ایفا کند .در این
میان اتاقهای بازرگانی میتوانند نقش مهمی را در کنار
دولت برعهده بگیرند و با سیاستگذاریهای راهگشای
خود به رفع مشکالت این بخش کمک شایانی کنند.
با توجه به عملکرد یک ســال اخیر ،به نظر میرسد با
پیگیری جدی برنامههایی که دولت یازدهم در اولویت
کار خود قرار داده است ،بتوان سیاستهای گذشته را
اصالح کرد و این صنایع را به مدار تولید بازگرداند.
ارزیابی شــما از آینــده صنایع کوچک و
متوسط چیست؟ برای ایجاد این صنایع در
دولت گذشته ،هزینههای هنگفتی صرف شد ،با
اینحال چرا این حمایتها به توسعه و رشد این
صنایعنینجامید؟
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در دولت گذشــته ،با هدف افزایش نرخ اشــتغال،
هزینهها و سرمایههای زیادی صرفِ راهاندازی واحدهای
کوچک و متوسط -که اکثرا زودبازده هستند -شد .اما
این هزینهها و سرمایهها عموما از بین رفت و وامهای
زیادی که برای راهاندازی این واحدها اختصاص یافته بود
از آنجا که نظارتی بر آنها نبود ،بعضا به جای ساخت
واحدهای تولیدی به حوزه ساختوساز رفت؛ امری که
انحرافی مشــهود از اصل طرح بود .دولت یازدهم باید
سیاســتهایی را اعمال کند که ضمن افزایش نظارت
از هدر رفت مجدد منابع جلوگیری شود و عالوهبراین
توجه به بخش خصوصی را نیز مدنظر قرار دهد تا این
صنایع اشتغالزا شوند .ما نیز امیدواریم با تدوین الیحه
حمایت از تولید و سیاســت خروج غیرتورمی از رکود
دولت و حمایتهایی که قرار اســت از بخش صنعت
شود ،شاهد اتفاقات مثبتی در رونق و توسعه کشور به
ویژه بخش تولید داشته باشیم .چرا که همگان واقفیم
که موتور محرکه اقتصاد کشور ،بخش صنعت و در راس
آنها صنایع کوچک و متوسط هستند.

بستری برای تحقق اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی و صنایع کوچک و متوسط در میزگردی با حضور
منصور عسگری ،محمدحسین برخوردار و مهدی پورقاضی
نگر
آینده
شماره سیام  /مهر 1393

عظیم محمودآبادی :نقش صنایع کوچک و متوسط در تحقق اقتصاد مقاومتی ،در
شرایطی موضوع میزگرد این شماره «آیندهنگر» قرار گرفت که به گفتۀ فعاالن صنایع
کوچک و متوسط ،واحدهای تولیدی این صنایع در بهترین حالت چیزی حدود پنجاه
درصدظرفیتشانتعطیلاست.محمدحسینبرخوردارعضوهیاترییسهاتاقتهران،
مهدی پورقاضی نایب رییس کمیسیون صنعت اتاق تهران و منصور عسگری مدیر
پژوهشهای بازرگانی خارجی و اقتصاد بینالملل در موسسه مطالعات و پژوهشهای
بازرگانی میهمانان این میزگرد بودند .برخوردار یکی از مهمترین مشکالت صنایع

کوچک و متوســط را فقدان نیروی کارآمد و متخصص میداند و معتقد است این
معضل ریشه در مشکالت زیرساختی کشور دارد که از آن جمله میتوان به فقدان
استانداردها و قابلیتهای الزم در مراکز و مدارس فنی و حرفهای کشورمان اشاره
کرد .به باور پورقاضی تخصیص ارز یارانهای به کاالهای وارداتی از دیگر مشــکالت
بزرگ صنایع کوچک و متوسط ما است و عسگری معتقد است تنها در صورت حرکت
صنایع کوچک و متوسط به سمت تبدیل شدن به بنگاههای صنعتی دانشبنیان است
که میتوانیم به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی امیدوار باشیم.
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پرونده ویژه

آقای برخوردار! تحلیل شما از شرایط کنونی
صنایع کوچک و متوســط کشورمان چیست؟
پتانسیلهای بومی این صنایع در کشور ما کدامند
و چه موانعی را در ُکندی رشد و توسعه آن موثر
یدانید؟
م 
برخــوردار :همه میدانیم اوضاع صنعت کشــور در

شرایط فعلی به چه صورت است اما برای حل مشکالت
باید به ریشهها مراجعه کنیم تا ببینیم چرا صنعت ما
دچار این وضعیت شده است .باید دید آیا ناکارآمدی
از مدیران است یا تجهیزات و شرایط اقتصادی کشور
مبنای این شــرایط اســت .در چند سال اخیر که ما
تحت تحریمهای زیادی قــرار گرفته بودیم و حتی
تراکنشهای بانکی ما هم دچار مشــکالت متعددی
شده بود به واقع دشمن تشخیص داده بود که چگونه
عمل کند ،اما خود ما این مسایل را نادیده میگرفتیم
و با شــعار دادن از کنار آنهــا عبور میکردیم .علت

اصلی مشکالت صنعت کشور در حوزههای مختلف،
ناشــی از همین تحریمهاست .اگر کشوری نتواند در
سطح انبوه تولید داشته باشد در نتیجه ارزش افزودهای
ایجاد نمیشود .به عبارت دیگر وقتی شما میخواهید
فقط تولید داخلی انجام دهید اما این تولید به دلیل
تحریمها و عدم آمایش ســرزمینی و عدم بررســی
درست با مشکالت فراوانی روبرو شده است به تدریج
با موانع متعددی در بخــش صنعت مواجه خواهید
شد .دردهای صنعت کشور زیاد است .همانطور که
رهبر معظم انقالب بارها تاکید کردند ما به هیچ عنوان
ارتباط خوبی بین دانشگاه و صنعت نداریم .دانشجویان
ما که از دانشگاه فارغالتحصیل میشوند متاسفانه به
اندازه کارگران مــا از صنایع نمیدانند .علت هم این
است که حتی استادان دانشگاه نیز درک عملیاتی از
کار ندارند تا بتوانند آن را به دانشجویان خود آموزش
دهند .در آلمان کســی که میخواهد کرسی دکتری

مشکل :اشتغال
راهحل :تقویت صنایع کوچک و متوسط
پورقاضی:
با بررسی صنایع
کوچک و متوسط
مشاهده  میکنیم
که معموال این
واحدها بدهی
زیادی دارند و
رو به تعطیلیاند
و بعضا حتی
نهایشانرا
زمی 
هممیفروشند.
البته شاید در
چندماه اخیر رونقی
جزئی در کارشان
دیده شده باشد
اما در مجموع
میتوانیمبگوییم
که هنوز در رکود
هستیم

نگر
ه شماره سیام  /مهر 1393
آیند
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صنایع کوچک و متوسط در دهههای گذشته
همواره مورد بیمهری و قربانی سوءمدیریتها
محمدمهدی رئیسزاده
بودهاند .شرایطی که طی سالهای اخیر و در
رئیس کمیسیون
دولت گذشته به شدت تشدید شد .علت هم
سرمایهگذاری و تامین مالی
این بوده اســت که ما بیش از این صنایع ،به
اتاق تهران
صنایع بزرگی چون نفت ،پتروشــمی ،فوالد،
سیمان و ....توجه کردهایم ،درحالی که طبق آمارهای موجود ،صنایع بزرگ تنها  ۳۰درصد صنعت کشور
را اشغال کردهاند حال آنکه  ۶۰تا  ۷۰درصد صنایع موجود در کشور ما به صنایع کوچک و متوسط
اختصاص دارد .در دولت قبل صنایع بزرگ ما منابع هنگفتی رابلعیدند .آمارها نیز گویای این بود که این
صنایع رشد خوبی دارند اما همزمان صنایع پاییندستی و کوچک روزبهروز در وضعیت نامطلوبتری
قرارگرفتند .با توجه به اینکه یکی از دغدغههای مهم اقتصادیِ امروز ،کاهش نرخ بیکاری است و دولت
نیز بارها به آن اشاره داشته باید امید داشت که توجه به صنایع کوچک و متوسط افزایش بیشتری یابد
چراکه اگر کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال یکی از مهمترین برنامههای پیش روی دولت است،
این برنامه محقق نمیشود مگر اینکه از صنایع کوچک و متوسط حمایت جدی بهعمل آید .اگر رویکرد
دولت ،توجه به صنایع بزرگ به جای صنایع کوچک باشد ،امیدی به اشتغالزایی سریع نباید داشت چرا
که در صنایع بزرگ نیازمند سرمایهگذاری عظیمی هستیم .براساس آمارهای ارائه شده برای ایجاد شغل
در صنایع بزرگی چون نفت ،گاز ،پتروشیمی ،فوالد و سیمان حدود بیست برابر بودجهای الزم است که
در صنایع کوچکی چون نساجی سرمایهگذاری میشود .به عنوان مثال دربخش صنایع سلولزی اگر
 ۵۰۰میلیارد دالر سرمایهگذاری کنیم ،تنها  ۵۰۰شغل مستقیم ایجاد خواهد شد درحالیکه اگر این
میزان سرمایه در بخش صنایع کوچک و پاییندستی انجام شود ،به مراتب هم میزان اشتغال افزایش
خواهد یافت و هم خروجی آن از نظر ایجاد درآمد مالیاتی برای دولت بیشتر میشود .بهعبارت دیگر
ضریب روند اشتغال دراین صنایع به مراتب باالتر از صنایع بزرگ است .در کشورهای پیشرفتهای چون
کشورهای اروپایی و ایتالیا ،استراتژی اقتصادی بر صنایع کوچک و متوسط استوار است و حمایتهای
جدی از این صنایع صورت میگیرد ،اما در کشــور ما هر روز بیش از دیروز به جای صنایع کوچک و
متوســط به صنایع بزرگ توجه شده است .با این توضیحات به نظر میرسد توجه و حمایت دولت از
صنایع کوچک و متوسط به جای صنایع بزرگ بهویژه درشرایط فعلی میتواند رشد و شکوفایی اقتصاد
کشور و خروج از وضعیت رکود تورمی را بهدنبال داشته باشد.فراموش نکنیم که صنعتهای بزرگ نیز
مثل صنعت خودورسازی در صورتی میتوانند استمرار تولید داشته باشند که واحدهای پاییندستی آن
در این مورد ،قطعهسازی -وضعیت مطلوبی داشته باشند .بنابراین توجه به صنایع کوچک در تمامیزمانها میتواند یاریکننده باشد .برخالف صنایع بزرگ ،صنایع کوچک و متوسط توان مالی و تخصص
الزم در زمینههایی چون حقوق و فاینانس را به تنهایی ندارند و محتاج مجموعههای دیگر هستند و
بنابراین باید تامین مالی صنایع کوچک دغدغه اساسی امروز ما باشد.

در همان رشته تخصصیاش چند سال
بگیرد ،معموال 
در کارخانه به کار مشغول میشود .به این ترتیب چون
تجربه عملی به دست آورده میتواند آن را در دانشگاه
به دانشــجویان خودش هم منتقل کند .متاسفانه در
حال حاضر ما از نظر نیروی انسانی در شرایط خوبی
به سر نمیبریم.
چرا فکر میکنید از نظر نیروی انســانی
ضعیف هستیم؟ آن هم با توجه به جمعیت جوان
کشور و به ویژه اینکه تعداد زیادی از این جوانان
از داشــتن حتی یک شغل حداقلی هم محروم
هستند؟
برخوردار :منظور من از نیروی انسانی ،نیرویی است

که اگر امروز وارد چرخه صنعت ما شد ،بتواند به عنوان
نیرویی متخصص کــه دارای کارآمدی و مهارتهای
الزم است مشغول به کار شود .واقعیت این است که ما
نه مهندس داریم و نه تکنسین .هنوز و پس از گذشت
این همه ســال از تاسیس مدارس فنی و حرفهای باز
هم با این دید که دانشآموزان تنبل به آنجا میروند
نگاه میشود درحالیکه کشور به تکنسینهای قوی
و تحصیلکــرده نیاز دارد تا خالء بین کارشناســان و
کارگران را در صنایع مختلف پُر کنند .موضوعی که در
تمام کشورهای دنیا به خوبی دیده میشود اما در ایران
هنوز جا نیفتاده است.

شما چطور فکر میکنید آقای پورقاضی؟ آیا
به نظر شما هم تحریمها و فقدان نیروی انسانی
کارآمد اصلیترین مشــکالت صنایع کوچک و
متوسط ما هستند؟
پورقاضی :من هم با آقای برخــوردار موافقم و فکر

میکنم وضعیت صنایع کوچک و متوسط در ایران به
هیچ وجه خوب نیست .براساس آمار ،صنایع کوچک
و متوســط ما در شهرکهای خوب چیزی حدود ۶۰
درصدشان تعطیل هستند و در مواردی که موقعیت
جغرافیاییشان از مراکز خرید دورتر باشد وضع بدتر
هم هست .البته در اســتان تهران و شهرستانهای
بزرگ شــرایط نسبتا بهتر اســت اما در استانهای
کوچکتر و مرزی شرایط اصال خوب نیست.
این وضعیت چه مدت است که تداوم دارد؟

پورقاضی :چند سالی هست و به نظر هم میآید که
این وضعیت ماهبهماه بدتر میشود .علیرغم اقدامات
و تصمیمات مثبتی که دولت در یکسال اخیر گرفته
اما زمان الزم اســت تا این تصمیمات بتواند تاثیرات
خــودش را روی صنایــع بگذارد .با بررســی صنایع
کوچک و متوسط به این نتیجه میرسیم که معموال
ایــن واحدها بدهی زیادی دارند و رو به تعطیلیاند و
بعضا حتی زمینهایشــان را هم میفروشــند .البته
شاید در چند ماه اخیر رونقی جزئی در کارشان دیده
شــده باشد اما در مجموع میتوانیم بگوییم که هنوز
در رکود هســتیم و رونق خوبی در این بخش نداریم.
یکی از مشکالتی که وجود دارد این است که واحدهای
کوچک و متوسط قدرت رقابتشان را از دست دادهاند.
یعنی وقتی با قیمتهای متفاوت ،ارز سوبسیددار داده
میشود طبیعی است که به بخش واردات میرود و به

این ترتیب هر دالری که وارد میشود در واقع فشاری
را روی واحدهای تولیدی داخلی میگذارد .فرقی هم
نمیکند که آن واحد ،صنعتی ،کشــاورزی یا معدنی
باشد .وقتی اجازه داده میشود که هر نوع کاالیی حتی
کاالهای اساســی مثل روغن و برنج و گندم و  ...با ارز
ارزان وارد کشــور شود یعنی همزمان مجوز این داده
میشود که یک زمینه کاری در کشور از بین برود .این
فرمول خیلی سادهای است اما دولتمردان ما حداقل در
چهار پنج سال اخیر همچنان اصرار دارند که به بهانه
ارزان کردن مایحتاج مردم ،ارز را ارزان کنند ،در حالی
که این کار به صنایع کوچک لطمه وارد کرده و آنها را
به تعطیلی کشانده است .در زمینه پالستیک شاهدیم
که مواد اولیه را در بورس به نرخ آزاد میفروشــند اما
محصول ساختهشده را میتوانند با ارز  ۲۶۰۰تومانی
وارد کنند .اتفاقی که همیــن االن هم دارد میافتد.
بارها هم با وزارت صنایع درباره نامعقول بودن این کار
صحبت شده است...

جواب مسئوالن وزارت صنایع به این اشکال
چه بوده است؟
پورقاضی :عمدهترین دلیلی که میآورند این اســت

که اگــر ما به آنهــا ارز  ۲۶۰۰تومانی ندهیم ایجاد
تورم میشــود ،به این ترتیب قیمتها باال میرود و
مردم ناراضی میشــوند .به همین دلیل و برای رفاه
حــال مردم ما ایــن ارز را با این قیمت میدهیم ،که
البته این استدالل قابل قبولی نیست .االن در بورس،
مصرفکننــده داخلی محصوالت پتروشــیمی باید
محصوالت این شــرکت را با ارز آزاد بخرد ،در حالی
که خوراک پتروشــیمی را تقریبا با ارز  ۸۰۰تومانی
میدهند .اگر قرار باشد من با ارز آزاد رقابت کنم پس
چرا پتروشــیمی نباید به این شکل رقابت کند؟ این
موضوع بسیار لطمهزننده است .توضیحشان هم این
است که این صنعت جزو صنایع پیشران است ،بنابراین
اگر همان خوراک
بایــد حمایتش کنیم .در حالی که 
گازی که به پتروشــیمی داده میشود را صادر کنند،
بیشتر برای مملکت درآمد میآورد .دولت باید یکبار
برای همیشه به سمت واگذاریها برود.

آقای پورقاضی! شما در صحبتهای خود
اشاره کردید؛ کاالهایی معادل آنچه شما تولید
میکنید با ارز یارانهای وارد کشور میشود .اگر
چنین است که اساسا نباید صنعت شما االن روی
پا باشــد .یعنی همین مقدار هم نباید بتوانید
بفروشید .چگونه است که صنعت پالستیک در
داخل کشور همچنان پابرجا باقی مانده است؟
کردن همان

پورقاضی :نباید فراموش کرد که تهیه

ارز  ۲۶۰۰تومانی هــم هزینه زیادی دارد .در واقع به
نوعــی گرهزدن کارها در یکدیگــر اتفاق میافتد که
همه به نحوی از آن ضربه میبینند .یعنی کسی که
میخواهــد ارز  ۲۶۰۰تومانی را بگیرد تا برود مراحل
اداری درخواست خود را بگذراند آنقدر طول میکشد
که شاید خیلیها اساسا از آن منصرف شوند.
یعنی اینجا بوروکراسی معیوب و نامناسب
بودن فضای کسبوکار به نفع واحدهای تولیدی

تمام شده است؟

پورقاضی :بلــه .واحدهای تولیدی هــم از تحریم و
بد بودن فضای کســبوکار و خرابی رابطه بانکها با
نهادهای بینالمللی استفاده کردند و سرپا ماندند اما
اینها عالئم منفی و در واقع ســوء استفاده از شرایط
است .درست این است که شرایط عادالنه برقرار شود
تا همه بتوانند با یکدیگر رقابت کنند؛ باید شرایط را
آسان کرد .ما انتظار نداریم که به ما رانت بدهند بلکه
میخواهیم مقررات را ســادهتر کنند .من واقعا درک
نمیکنم که چرا این همه اصرار روی ارز سوبسیددار
اســت؟ مملکتی که خودش ارز ندارد چرا باید روی
ارز یارانه بدهد؟ همه دارند تالش میکنند که نفت و
گاز بیشتری بفروشند تا ارز بیشتری به دست بیاورند.
تمامی تالشها برای برداشتهشــدن تحریمها هم به
معنی تالش برای دســتیابی به ارز بیشتر است ،پس
چرا با این وجــود روی ارز یارانه میدهند؟ این اقدام
هرگــز با منطق اقتصاد ملی قابل توجیه نیســت اما
سالهاســت که انجام میشود .عالوه بر این ،مسایلی
همچون مالیاتها ،قوانین کار ،تامین اجتماعی ،نیروی
انســانی ،تورم و  ...بر صنایع کوچک فشار وارد کرده
و شــرایط نامطلوبی را برای صنعت ما رقم زده است.
خارج کردن صنایع کوچک از این وضعیت کار آسانی
نیست .صنعتی که سالها صدمه دیده به این راحتیها
ترمیم نمیشــود و نیاز اســت که جزو پیشرانهای
برنامه در نظر گرفته شود تا به نتیجه برسد .در الیحه
دولت برای خروج غیرتورمی از رکود بیان میشود که
ما یکسری صنایع پیشــران داریم که باید با حمایت
از آنها به صنایع دیگر هم کمک کنیم تا به واســطه
آنها ،به شرایط مطلوبی برسیم .در این الیحه از صنایع
مسکن و گردشــگری نام برده میشود .تا اینجا بنده
مشکلی ندارم اما بعد از آن از نفت و گاز و پتروشیمی
و صنایع معدنی نام میبرند که اتفاقا این چهار مورد
بیشــترین میزان ســرمایهگذاری و کمترین درصد
اشــتغال را دارند .اگر به عنوان مثال یخچالسازی را
به عنوان پیشران صنعت در نظر بگیریم ،این صنعت
فوالد و پالستیک و قطعات متفاوتی نیاز دارد که باید
برای تولید آنها ،صنایع و کارخانجات دیگری ایجاد
شــوند .باید صنایع مصرفی بادوام ،چه خوراکی و چه
پوشاکی را در اولویت قرار دهیم چرا که اگر این صنایع
راه بیفتنــد ،بقیه صنایع هم راه خود را به خوبی پیدا
میکنند .اگر اشتغال ایجاد شود ،درآمد مردم افزایش
مییابد و به این ترتیب از رکود خارج میشــویم و به
سمت رونق میرویم.
برخــوردار :االن نبایــد در اصــل صنایع پیشــرو
سرمایهگذاری کنیم بلکه باید بر روی زیرمجموعهاش
سرمایهگذاری شود .مثال میتوانیم با استخراج مس،
دههــا کارخانه ایجاد کنیم و محصوالت مرتبط با آن
را تولید کنیم.
پور قاضی :اگر کارخانههای کابلسازی راه بیفتند در
آن صورت مجبورند که برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز
خود از تولیدکننــده مس خرید کنند اما اگر از مس
حمایت کنیم در این صورت آن هم راه نمیافتد .برای

همین اســت که من میگویم پیشران مصرفکننده
است.
برخوردار :بله منتهی به شرط اینکه ما بازار صادراتی
داشته باشیم و این جزو اهداف اولیه دولت باشد.
آقای عسگری ،شما وضعیت صنایع کوچک
و متوسط را چطور ارزیابی میکنید؟
عسگری :وضعیــت صنایع کوچک و متوسط فارغ از

صنایع عمومی کشور نیســت .در کشور ما از لحاظ
تعــداد کارگاه به طور متوســط ۹۱درصد مربوط به
صنایع کوچک و متوسط است که طبق تعریفی که ما
داریم ،بنگاههایی که از یک تا  ۱۴۹نفر کار ُکن داشته
باشند صنایع کوچک و متوسط نامیده میشوند .البته
این تعداد کارکنان در کشــوری مثــل چین به مرز
 ۳۰۰نفر هم میرســد اما در کشور ما همانند بیشتر
کشورهای دنیا این رقم تا  ۱۴۹نفر تعیین شده است.
برخوردار :البته آمار من چیز دیگری میگوید.
آمار شما چه عددی را نشان میدهد؟

برخوردار :در آماری که خــود وزارت صنایع داده به
ســهم  ۷۰درصدی صنایع کوچک و متوسط اشاره
شده است.
ایم همان
عسگری :البته آماری که ما استعالم گرفته 
رقم  ۹۱درصد را نشان میدهد.
برخوردار :مشــکل این است که در کشور ما مراجع
مختلفی وجود دارد که هر کدام برای خودشــان آمار
متفاوتیمیدهند.
عسگری :بله .به هر حال طبق آمار ما ،به طور متوسط
 ۹۱درصد تعــداد کارگاهها جــزو صنایع کوچک و
متوسط به حســاب میآیند که از نظر ارزش افزوده
حدودا  ۱۸درصد در اقتصاد کشــور ســهم دارند .در
واقع و به طور متوســط میتوان گفت که به نسبت
کشورهایی مثل چین و مالزی و آلمان ،وضعیت صنایع
کوچک و متوســط ما خوب نیست .این صنایع تابع
رویکرد عمومی بر صنایع کشور هستند و به طور کلی
با دو دسته مشکل عمده روبرو هستند .یکی مشکالت
داخلی و دیگری مشکل خارجی است .کمبود نقدینگی
و کمبود تقاضا ،عدم ثبات قوانین از جمله مشکالتی
اســت که در داخل کشــور با آنها روبرو هستند .اما
مشکل عمدهای که صنایع کوچک و متوسط دارند در
مورد اشتغال نیروی انسانی متخصص است به این معنا
که نیرویی که در این صنایع متخصص میشود بعد از
مدتی دیگر حاضر نیست در این صنایع باقی بماند و
ترجیح میدهد در صنایع بزرگتر مشغول به فعالیت
شود .از سوی دیگر مشکالت خارجی هم هستند که
از تحریم آغاز و به قاچاق ختم میشود .حمایتهای
ارزی هم که در موردش صحبت شد یکی از مشکالت
عمده این صنایع است .ارزی که به این شکل تخصیص
داده میشــود در واقع واردات را تسهیل میکند ،در
حالی که در کشورهای دیگر این اصل پابرجاست که
واردات باید در کنار صادرات باشــد .در حالی که در
کشــور ما به این شکل نیست و رویکرد عمومی این
است که ارز  ۲۶۰۰تومانی به واردات داده شود.
فکر میکنید بــا چه منطقی دولت حاضر

عسگری:
اگر ایران میخواهد
در صنایع کوچک و
متوسط  ارتقا پیدا
کند نیاز است تا در
گام اول به اصالح
سیاستهای کالن
اقتصادی خود
روی آورد  .البته
این الزام وجود
ندارد که کشور
ما همه راهها را
خودش برود بلکه
میتواند از تجربه
کشورهاییمثل
کره جنوبی استفاده
کند.

صنایع کوچک و متوسط و اقتصا د مقاومتی

پرونده ویژه

نیست ارز یارانهای را از کاالهای وارداتی حذف
کند؟
عسگری :دلیلشان کنترل تورم است در حالی که این

کار به صنعت کشور و تولیدات داخلی ضربه میزند.
در کل میتوان گفت که صنایع کوچک و متوسط در
کشورهای مختلف به خوبی توانستهاند قدرت خودشان
را نشان دهند در حالی که در ایران این اتفاق نیفتاده
است .در ایران به نسبت رقبا و در دوره دهساله اخیر،
قــدرت رقابتپذیری کاهش پیدا کرده اســت .مثال
خریداران حاضرند از کره یا چین محصوالت مشــابه
را خریــداری کنند اما از ایران خیر .البته در بعضی از
دورهها این صنایع با افزایش بهرهوری نیروی کارش،
باعث افزایش رقابتپذیری هم شــده اما به طور کلی
این رقابتپذیری کاهش پیدا کرده است.
چرا صنایع کوچک و متوسط ما نمیتوانند
ایــن نیروها را حفظ کنند و آنها را از دســت
میدهند؟
عســگری :به لحاظ حقوقی و مالی در شرکتهای

برخوردار:
اگر کشوری
نتواند در سطح
انبوه تولید داشته
باشد در نتیجه
ارزش افزودهای
ایجاد نمیشود .به
عبارت دیگر شما
میخواهیدفقط
تولید داخلی انجام
دهید اما این تولید
به دلیل تحریمها
و عدم آمایش
سرزمینی و عدم
بررسی درست با
مشکالتفراوانی
روبرو شده
است

بزرگ هم این مساله وجود دارد چراکه از این راه درآمد
بیشتری نصیب نیروهای متخصص میشود و به این
ترتیب طبیعی است که این نیروها ترجیح میدهند
در شرکتهای بزرگتر به کار خود ادامه دهند .مشکل
دیگر اینجاست که تربیت نیروهای متخصص باید در
سیستم آموزشی صورت بگیرد نه اینکه خود کارفرماها
امر آموزش آنها را نیز به عهده بگیرند و به این ترتیب
هزینههای بیشتری متحمل شــوند .اما در عمل امر
آموزش به یکی از فعالیتهای درون صنعت ما تبدیل
شده که وقتی نیروی آموزشدیده را از دست میدهد،
زیانی دوچندان را به صنایع تحمیل میکند .دولت باید
در این خصوص وارد عمل شود و به یاری صنعتگران
بشتابد.
برخوردار :ما باید علت پا نگرفتن صنایعمان ،چه خرد و
چه بزرگ را در ایران بررسی کنیم .وقتی دولت نتواند
روابط خارجیاش را به خوبی تنظیم کند طبیعی است
که صادرات مناسبی هم نداشته باشد .در اینجا بحث
وسعت دولت مطرح میشود .دولت باید کوچک شود
و همزمان درآمدهای نفتی در زیرساختهای کشور
ها همان
سرمایهگذاری شــود .یکی از این زیرساخت 
آموزش و پرورش و توجه به موضوع پراهمیت تربیت
نیروی کار است .دیگری هم تالش برای تغییر نگاهها
به کارفرمایان اســت .هنــوز دیدگاهی که در جامعه
نسبت به کارفرما وجود دارد آنچنان مثبت نیست در
حالی که در همه دنیا صنایعشان را حمایت میکنند.
در همین کشورهای تازه توسعهیافته مانند لهستان هم
این مساله را میتوانید ببینید که امکانات متعددی را
در اختیار متقاضیان قرار میدهند .به نظر من مشکل
اصلی این اســت که دولت بزرگ و وسیع است و در
این شــرایط وقتی هم که برخی وزیــران در کابینه
طرح خوبی از بخش خصوصــی دریافت میکنند و
برای بررسی به معاونتها و بدنه دولت میفرستند با
نهایت همانها
پیچوخمهای فراوانی روبرو میشود و در 
طرح را عقیم میگذارند .این معضالت به ما میگوید

که در درجه اول باید از وسعت دولت کاسته شود.

به نظر شما سایر سیاستهای اجرایی دولت
در بخش صنایع کوچک و متوسط چگونه بوده
است؟ آیا انتقادی به آنها هم وارد است؟
پورقاضی :اکثر سیاســتهایی کــه دولت در زمینه

اقتصادی دارد مانع توسعه شده است .یک نمونهاش
شــهرکهای صنعتی اســت .دولت مصوب کرد که
واحدهای صنعتیای که در شــهرها مستقر هستند
واحدهایشان را به شهرکهای صنعتی منتقل کنند
و به این ترتیب از  ۵ســال معافیــت مالی برخوردار
شوند در حالیکه حتی یک واحد هم نتوانسته از این
معافیت استفاده کند .ما خودمان از این دست واحدها
هستیم .به هر حال جابجایی یک واحد صنعتی کار
سادهای نیســت ولی ما وقتی برآورد کردیم دیدیم با
توجه به معافیت مالی وعده داده شده ،این کار به صرفه
خواهد بود ،اما متاسفانه با وجود تحمیل این هزینه به
مجموعه ،هنوز این معافیت در اختیار ما قرار نگرفته
است.

آیا شما خودتان واحدی سراغ دارید که از
این معافیت استفاده کرده باشد؟
پورقاضی :خیر .من سراغ ندارم .به این ترتیب میبینید

واحدی که این همه برای جابجایی هزینه کرده است
نمیتواند از معافیت استفاده کند .مسایل دیگری هم
وجود دارد .مثال بحث اولویت دریافت مالیاتهاست به
این معنا که فشــار آن را بیش از واحدهای صنفی ،بر
روی واحدهای صنعتی آوردهاند درحالیکه بیشترین
اشتغال را هم همین واحدهای صنعتی ایجاد میکنند
امــا اصناف که ســهم به مراتب کمتــری در زمینه

اشتغالزایی دارند در بحث مالیات به نوعی آسودهترند.
بحــث دیگر قانون کار اســت و الزام بــه عدم اخراج
کارکنانی که کفایت ندارند .واحدهای صنعتی با تعدیل
کارکنانشان واقعا دچار مشکل هستند به این معنا که
کارکنان میتوانند به راحتی از قوانین واحد صنعتی سر
باز بزنند و در صورت اخراج با یک شکایت ساده حکم
بازگشــت به کار بگیرند .مساله دیگر در مورد تامین
اجتماعی است که در ماده  ۸۰قانون آن آمده بود که
اگر واحدی صنعتی بیشتر از میزانی تولید داشته باشد،
میتواند از یکسری معافیتها برخوردار شود اما این
قانون هم اجرا نمیشــود .جالب اینجاست که مرجع
رســیدگی به این موضوع هم خودشان هستند و اگر
اعتراضی هم به خود تامین اجتماعی داشــته باشید
هیچ نهاد بیطرفی نیست که رسیدگی کند .در بخش
نیروی انسانی و مســاله آموزش آنها نیز ضعفهای
عمدهای وجود دارد چنانکه عموما تحصیلکردههای ما
ناکارآمدند .یعنی وزارت علوم و مجموعه دانشگاههای
مــا افرادی با مهارتهای الزم را تربیت نمیکنند و از
سوی دیگر فاصلهای هم بین دیپلم و لیسانس وجود
دارد که متاســفانه به هیچ شکلی پر نمیشود .یعنی
جایی که نیاز به تکنسین داریم تا خالء بین دیپلمهها
و لیسانسهها را پُر کند با کمبود زیادی روبرو هستیم.
شــرایط صنایع کوچک و متوسط ما در
منطقه چگونه است؟
عسگری :رقیــب ما در این حوزه اول ترکیه است که

از شرایط بسیار خوبی برخوردار است و کشور بعدی
پاکستان است که به ویژه در صنایع البسه تجربههای
خیلی خوبی دارد.

شاهکلیدتوسعه

توجه به بخش خصوصی موانع پیشروی صنایع کوچک و متوسط را برمیدارد
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صنایع کوچک و متوســط صنایعی هستند از اشتغالهای کوچک و خانگی
تا واحدهایی که میتواند  ۵،۱۰و صدها شــغل ایجاد کند؛ صنایعی که نقش
بسزایی در افزایش اشتغال کشور دارند .صنایع فرش و شیشه از جمله این صنایع
هستند که با تعداد محدودی نیرو میتوانند فعالیت خود را آغاز کنند و به مرور برای
صدها نفر اشتغال ایجاد کنند .بنابراین این صنایع ،مزیت اشتغالزایی باالیی دارند
اما تاکنون مورد توجه جدی از سوی دولتمردان قرار نگرفتهاند .بهعبارت سادهتر،
احمد امیر احمدی صنایع کوچک و متوسط صنایع با ارزش و مهمی هستند که طی دهههای گذشته
عضو هیات اشتغال زیادی را در کشور ایجاد کردهاند و توانستهاند نقش بسزایی در کاهش نرخ
نمایندگان اتاق
بیکاری داشته باشند .این صنایع هر چند با آسیبهای جدی روبرو شدهاند اما با
تهران
برنامههایی که دولت یازدهم در برنامه کاری خود قرار داده است ،میتوان شاهد
ساماندهی و راهاندازی مجدد آنها بود.
صنایــع کوچک ومتوســط به دلیل اشــتغالزایی باالیی که دارند ،تنها بــا حمایتهای دولتی و
برنامهریزیهای مناسب میتوانند به سمت توسعه و پیشرفت حرکت کنند .البته حمایت دولت از
این بخش شرط الزم است نه کافی چراکه تحقق اهداف مورد نظر برای توسعه و رونق اشتغال در کشور
جز با همت و اراده باالی همگان مسیر نیست .بنابراین برای احیای صنایع کوچک نیز نهتنها دولت بلکه
همه باید دستبهدست هم دهند تا موانع موجود از پیش روی این صنایع برداشته شود .این صنایع امروز
درشرایط رکود اقتصادی همانند بیماری میمانند که اگر درمان نشوند ،کل افراد جامعه را مبتال میکنند.
بنابراین باید رفتارهای پیشــگیرانهای در قبال آنها اتخاذ کرد .به عنوان مثال صنعت فرش ایران زمانی
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فکر میکنید مــا بتوانیم در این صنایع با
کشور همسایهمان ترکیه رقابت کنیم؟
عسگری :در برخی صنایع میتوانیم اما در کل فاصله

زیاد اســت .اکنون میتوان از ترکیه به عنوان یکی از
کشورهای موفق در این حوزه نام برد و کشورهایی مثل
پاکستان و هند هم در ردههای بعدی قرار میگیرند.
دلیل پیشرفت این کشورها هم برمیگردد به استفاده
از فرآیند خوشهسازی که ما از آن غافل بودهایم .این
کشــورها با این فرآیند ،هزینههایشــان را فوقالعاده
پایین آوردهاند به این معنی که با ایجاد تمرکز مکانی
فعالیتهایی که مشابه یکدیگرند ،در راستای توسعه
این صنایعشان گام برداشتهاند .هزینههای نیروی کار
در هند و پاکســتان پایینتر است ،مشکالتی چون
ارتباط با خارج که ما با آن روبرو هستیم در این کشورها
وجود ندارد و بازارهای پیش روی آنها هم بیشتر از
ماست .متاسفانه ما به این ترتیب درآمد و دانشی که
از این طریق میتواند به دســت بیاید را هم از دست
دادهایم .از سوی دیگر مشکالتی چون تورم ،تخصیص
نابهینه منابع ،رقابت ناسالم و بخش دولتی بزرگ هم
از جمله مواردی است که این کشورها تقریبا با آنها
روبرو نیستند .اگر ایران میخواهد در این صنایع ارتقا
پیدا کند نیاز است تا در گام اول به اصالح سیاستهای
کالن اقتصادی خود روی آورد .منظورم اصالح قوانین
است که از بحث مالیات شروع میشود و سایر مواردی
که بیان شد را هم دربرمیگیرد .مشکالتی که صنایع
کوچک و متوسط ما با بیمه دارند نیز در همین راستا
حائز اهمیت است .البته این الزام هم وجود ندارد که
کشــور ما همه راهها را خودش برود بلکه میتواند از

تجربه کشــورهایی مثل کره جنوبی اســتفاده کند.
در واقع و براســاس تجربه موفق سایر کشورها ،باید
سرمایهگذاری در پیشرفتهترین صنایع یعنی صنایع
تولید تکنولوژی نو انجام شــود چرا که بازار بیشتری
دارند و بعضا هزینههایشان هم پایینتر است .پس اوال
باید از تجربههای کشورهای دیگر استفاده کنیم و ثانیا
به سراغ صنایع پیشرفته برویم چون صنایع قدیمی
پرهزینهاند و بازار کمتــری را در حال حاضر به خود
اختصاص داد هاند.

بحث دیگری که همواره مطرح است اینکه
سیاستگذاریها در صنایع کوچک باید انطباقی
با صنایع بزرگ ما داشته باشند .این انطباق به نظر
شما باید به چه صورت رخ دهد؟
برخوردار :اوال ما برنامه مدونی نداریم که بتوانیم به

واســطه آن صنایع کوچک و بزرگمــان را از یکدیگر
تفکیک کنیم ،بنابراین تنظیم برنامهای در خصوص
انطباق این صنایع و هماهنگیشــان با یکدیگر هم
دشــوار میشــود .فضای کســبوکار ما مشکالت
عدیدهای دارد .قانون کاری که گذاشته شده به ضرر
کارگر است ،کارفرمایی که فضای فروشش کم شده
یا نمیتواند خود را در بازار حفظ کند یا تکنولوژیاش
قدیمی شــده و باید خطوطش را عوض کند را نباید
خود رها کرد و همه هزینهها را به دوشــش
به حال 
انداخت بلکه دولت باید این هزینهها را پوشش دهد .در
ایران یک کارفرما همه هزینههای بیمهای [مثال دفاتر
ده سال قبل شما را نگاه میکنند که اگر یک آژانس
هم رفته باشید حساب کنند!] را باید خودش پرداخت
کند .همین مسائل اســت که باعث میشود بگوییم
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در سیاســتهای ابالغی اقتصاد مقاومتی
صنایع کوچک و متوســط ما چه نقشی دارند و
چگونه باید ظهور و بروز داشته باشند؟
عسگری :با توجه به سیاستهای ابالغی مقام معظم

نگر
آینده

رهبری در مــورد اقتصاد مقاومتی میتوان گفت که
این صنایع میتوانند بسیار یاریرسان باشند چراکه
به دلیل انعطافپذیریشــان نسبت به صنایع بزرگ
میتوانند تغییرات بهرهورانهای داشته باشند که برای
پیادهسازی اهداف اقتصاد مقاومتی نسبت به صنایع
بــزرگ در اولویت قرار میگیرند .این صنایع به دلیل
کوچکتر بودنشــان در مقابل تغییر قوانین مقاومت
کمتری دارند و میتوانند با سایر بنگاهها تعامل بهتری
داشته باشند ،جالب اینکه یکی از مولفههای اقتصاد
مقاومتی هم این اســت که عالوه بر اینکه اقتصادتان
پیشرو است باید با فضای بینالمللی هم ارتباط داشته
باشید .این صنایع از طرف دیگر ،به راحتی میتوانند
به ســمت اقتصادهای دانشبنیان هــم بروند که با
مولفههای اقتصاد مقاومتی همخوان است و پیادهکردن
اصول ابالغیه اقتصاد مقاومتی را در این صنایع تسهیل
میکند .در کل به نظر من یکی از بسترهای مناسب
پیادهسازی مولفههای اقتصاد مقاومتی ،صنایع کوچک
و متوسط هستند.
برخوردار :در پایان باید یادآوری کنم که قبل از اینکه
کشــور ما وارد رکود و تورم شود اتاق بازرگانی توسط
اساتید اقتصادی متوجه شده بودند که با سیاستهایی
که در حال انجام بود به شرایط مطلوبی نخواهیم رسید.
بنابراین برنامههای اقتصادی ایران را تحت بررسی قرار
دادند و اکنون نیز نتیجه بررسیهای خود را در اختیار
دولت قرار دادهاند تا دولت بتواند برای پیشبرد اهداف
خود در زمینه توسعه صنایع و یاری رساندن به اقتصاد
کشور با موفقیت بیشتری قدم بردارد.

پورقاضی:
چرا اینهمه
اصرار روی ارز
سوبسیدداراست؟
مملکتی که خودش
ارز ندارد چرا باید
روی ارز یارانه
بدهد؟تمامی
تالشها برای
برداشتهشدن
تحریمها  ،بهمعنی
تالش برای
دستیابی به ارز
بیشتر است ،پس
چرا با این وجود
روی ارز یارانه
میدهند؟ این هرگز
با منطق اقتصاد
ملیقابلتوجیه
نیست
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رونق و خواهان زیادی در دنیا داشت و تمام دنیا نیز با فرش دستباف ایرانی آشنا بودند ضمن اینکه این
صنعت هم از نظر اشتغالزایی و هم از لحاط ارزآوری تاثیر بسزایی در اقتصاد کشور داشت اما متاسفانه به
دلیل برخی بیتوجهیها از سوی تولیدکنندگان،این صنعت با اما و اگرهایی روبرو شد .آنچنانکه برخی
تولیدکنندگان به جای بهکارگیری نخ کامل در این فرشها از مواد پالستیکی و نخهای نامرغوب استفاده
ی بودند.
کردند و همین به مرور باعث از دست دادن مشتریانی شد که اکثرا از کشورهای اروپای 
تحریمهای غرب در چندسال گذشته آسیبهای جدیای را متوجه این صنایع کرده است .البته
کشورهایی که ما را تحریم کرد ه و تحت فشار گذاشتهاند ،به زودی از موضع خود کنارهگیری خواهند
کرد چراکه ایران از نظر اقتصادی اهمیت دوچندانی برای این کشورها خواهد داشت .اما در کوتاهمدت این
تحریمها آسیبهایی را متوجه صنایع کوچک و متوسط کرده است.
برای آنکه صنایع کوچک و متوسط به حالت عادی خود در مسیر توسعه بازگردند باید عالوه بر دولت،
اتاقهای بازرگانی و بخش خصوصی نیز به این بخشها کمک کنند .تا کنون اتاقهای بازرگانی ،خانه
صنعت و معدن و ســایر نهادهای غیردولتی ،توصیههایی را برای حمایت از این صنایع داشتهاند اما باید
بیش از پیش برای توسعه این صنایع همت کرد.اتاقهای بازرگانی محلی است که فعاالن اقتصادی گردهم
میآیند تا عالوه بر مبادالت تجاری با دنیا ،در کنار حمایتهای دولتی نقشی در احیای صنایع و توسعه
آنها ایفا کنند .کشورهایی که امروز پیشرفتهایی داشتهاند ،همگی از اتاقهای بازرگانی و بخش خصوصی
خود به نحو مطلوبی بهره بردهاند و تبادل اطالعات و مشورتهایی که در اتاقهای بازرگانی صورت میگیرد
و راهکارهای فوقالعادهای که از سوی اعضای این اتاقها ارائه میشود ،تاثیر بهسزایی در ارتقای صنعت و
اقتصاد کشورها داشته است .بنابراین در کنار اقدامات و سیاستهایی که توسط دولت برای حمایت از این
صنایع صورت میگیرد ،اتاقهای بازرگانی نیز به خوبی میتوانند یاریگر دولت باشند و با همفکریهای
خود با دولت ،موانع موجود را برطرف کنند .یگانه سیاستی که میتواند در مسیر نجات صنایع کوچک از
بحرانهای فعلی یاریگر دولت باشد ،توجه بیشتر به بخش خصوصی است .بازگشت به ظرفیتهای نهفته
در بخش خصوصی میتواند موانع پیشروی این صنایع را بردارد ،کشور را از بنبستهایی که در آن گرفتار
شده است نجات دهد و راه را برای رونق اشتغالزایی و توسعه اقتصاد کشور هموار سازد.

مهمترین معضل ،دولت بزرگ است که باید کوچک
شود و بتواند منابع را به حمایت صنعت اختصاص دهد.
پورقاضی :اخیرا به واگذاریهای اصل ۴۴ایرادات زیادی
میگرفتند که این صنایع به جای اینکه به بخشهای
خصوصی واگذار شود به بخشهای شبهدولتی واگذار
شده است .به همین دلیل فعال دست نگاه داشتهاند تا
ببینند با چه مکانیزمی میتوانند این واگذاریها را به
صورت درست انجام دهند .چون وقتی این واگذاریها
به این شکل ادامه پیدا میکند شرایط بدتر از دوران
دولتیها میشــود .در واقع شرکتهای شبهدولتی از
همان رانتهای دولتی استفاده میکنند اما همزمان
به دولت یا مراجع قانونگذاری دیگری مثل مجلس هم
پاسخگو نمیمانند .واقعیت این است که اگر قرار است
در یک شاخهای از صنعت یارانه بدهیم باید از باال به
پایین بدهیم و به آخرین بخش بیشترین یارانه تعلق
بگیرد .مثال در تولید محصوالت پتروشیمی ،مراحل
مختلفی دارد که باید به هر کدام از این زنجیره یارانه
بدهند .در غیر اینصورت یک رانت ایجاد شده است.
اتفاقا بهتر است که به صادرکننده یارانه داده شود چون
در این صورت میتواند این چرخه را با توجیه اقتصادی
همراه سازد.
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صنایع کوچک و متوسط و اقتصا د مقاومتی

پرونده ویژه

مهدی جاریانی
عضو سابق هیات
نمایندگان اتاق
تهران

ضرورتخصوصیسازیشهرکهایصنعتی
رونق اقتصاد کالن پیششرط رونق صنایع کوچک است

صنایع کوچکی هستند که برای تکمیل چرخه تولی ِد
واحدهای بزرگ ایجاد شــدهاند و حــذف آنها قیمت
تمامشده یک واحد تولیدی را باال میبرد .اما از این صنایع
کوچک که بگذریم ،واحدهای کوچکی هم هستند که به
خاطر مشکالت ناشی از جنگ تحمیلی و دورههای خاص
اقتصادی و بدون شناخت کافی بوجود آمدهاند و با گذشت
تعطیل رها شدهاند و خود

مدت کوتاهی نیمهتعطیل یا
به مشــکالت موجود در فرایند تولید گرهی کور زدهاند.
تعدادی از صنایع کوچک بــه ضرورتِ رانتخواریهای
عمدتا ارزی و برای استفاده از ظرفیتهای صوری برای
کسب امتیاز واردات یا سهمیه داخلی تشکیل شدهاند و
بعد از گذشــتن از سد نظارت ،متوقف شدهاند .اینگونه
شرکتها در دوران جنگ بسیار گسترده شدند و نتیجه
آنکه امروز سرمایههای عظیمی در شهرکهای صنعتی
کشور بدون اســتفاده ماندهاند .سرمایه عظیم ملی که
در اینگونــه واحدها خوابیده و اثرات مخرب آنها با یک
تصمیمگیری آیندهنگرانه ،میتوانســت در شاخههای
دیگری که نیاز بود تشــکیل و رونق کسبوکار در حوزه
فعالیت خود را سبب شود .بنگاههای کوچک و متوسط
در کشورهای مختلف جهان دارای شباهتهای بسیاری
به یکدیگرند ،اما بــا وجود این ،نمیتوان تعریف واحد و
یکسانی از آنها بدست آورد؛ هر کشور با توجه به شرایط
خاص خود تعریفی از این کسبوکارها ارائه کرده است.
بیشــتر این تعریفها بر اســاس معیارهای ک ّمی مانند
تعداد کارکنان و میزان گردش مالی مطرح شدهاند .برای
روشنتر شدن موضوع ،تعاریف متفاوت از این صنایع در
چند کشور مختلف را بررسی میکنیم:

تعریف صنایع کوچک و متوسط

بر اســاس تعریف وزارت صنعت ،معدن و تجارت و
وزارت جهاد کشــاورزی ،بنگاههای کوچک و متوسط،
واحدهای صنعتی و خدماتی (شــهری و روســتایی)
هستند که کمتر از  ۵۰نفر کارگر دارند .وزارت تعاون نیز
بر حسب مورد ،تعاریف وزارت صنعت ،معدن و تجارت
و مرکز آمار ایــران را در مورد این صنایع بکار میبرد.
مرکز آمار ایران کسبوکارها را به چهار گروه طبقهبندی
کرده است؛ کسبوکارهای دارای  ۱-۹کارگر۱۰-۴۹ ،
کارگــر ۵۰-۹۹ ،کارگر و بیــش از  ۱۰۰کارگر (آمار
سال  .)۱۳۷۸هر چند این طبقهبندی ظاهرا شباهتی
بــا تعاریف اتحادیه اروپا دارد ولی مرکز آمار ایران فقط
کسبوکارهای کمتر از  ۱۰نفر نیروی کار را بنگاههای
کوچک و متوسط محسوب میکند و سایر کسبوکارها
را «کارخانجات صنعتی بزرگ» قلمداد میکند .بانک
مرکزی ایران نیز کسبوکارهای زیر  ۱۰۰نفر نیروی کار
را به عنوان بنگاههای کوچک و متوسط تلقی میکند.
در همین حال ،در آمریکا کسبوکارهایی که کمتر از
 ۵۰۰نفر پرسنل داشته باشند شرکت کوچک نامیده
میشــود .در آلمان کســبوکارهای کمتر از  ۱۰نفر
پرسنل را کوچک؛ و از  ۱۰تا  ۴۹۹نفر را کسبوکارهای
متوسط محسوب میکنند .از نظر گردش مالی ،صنوفی
که تا  ۲۵میلیون یورو گردش مالی در ســال دارند را
صنوف متوسط و صنوف دارای گردش مالی در حدود
 ۲۵۰هزار یورو را صنوف کوچک به حساب میآورند.
بنگاههای کوچک و متوسط در اتحادیه اروپا اینگونه
دستهبندی میشوند :بنگاههای خرد با  ۱-۹نفر نیروی

کار ،بنگاههــای کوچک با  ۱۰-۴۹نفــر نیروی کار و
بنگاههای متوسط با  ۵۰-۲۴۹نفر نیروی کار .مطابق
تعریف ،گردش مالی ساالنه این بنگاهها باید کمتر از ۴۰
میلیون یورو و تعادل ترازنامه آنها کمتر از  ۲۷میلیون
یورو باشد .از نظر اقتصادی هم باید مستقل بوده و بیش
از  ۵۰درصد آن متعلق به بخش خصوصی باشد.
ویژگیهای صنایع کوچک

ویژگیهایــی که صنایع کوچک دارنــد و به آنها
ماهیتی متفاوت از صنایع بزرگ داده است ،عبارتند از:
 وحدت مالکیت و مدیریت مالکیت فردی و خانوادگی استقالل از سایر کسبوکارهاهمچنین صنایع کوچک دارای مزایایی هستند که به
تعدادی از آنها میتوان بهشرح زیر اشاره کرد:
 بهرهوری باال خدمات بهتر و سریعتر قیمتهای رقابتیچابکی در خط تولید و تغییر ســریع خط تولید و
نــوآوری امتیازاتی را به اینگونــه واحدها میدهد که
واحدهای بــزرگ نمیتوانند مشــابه آن عمل کنند.
لذا با یک تقســیم کار یک واحد بــزرگ تعداد زیادی
از واحدهای کوچک و متوســط را بهکار میگیرد که
سریعتر و ارزانتر بتواند به اهداف خود دست یابد.
در همین حال نقــاط ضعف صنایع کوچک را نیز
میتوان به قرار زیر برشمرد:
 کمی امکانات فنی برای تولید محصوالتی بسیار دقیقبا ریشه علمی

هنوز در اول راه هستیم

استراتژی صنعتی همواره در ایران نادیده گرفته شده است
حسین سلیمی
عضو هئیت مدیره
انجمن مدیران
صنایع

نگر
ه شماره سیام  /مهر 1393
آیند
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در طــول دو دهه گذشــته ،صنایع کوچک و
متوسط کشــور بحرانهای متعددی را پشت
سرگذاشــته و با وضعیت نامطلوبی مواجه شدهاند.
طی این مدت این صنایع کارایی خود را از دســت
دادند و نتوانســتند به اهداف مورد نظر خود دست
پیدا کنند .اما ســوالی که مطرح میشود این است
که چرا صنایع کوچک و متوسط از هدف اصلی خود
دور ماندند؟ اگر نگاهی دقیقتر به گذشته کنیم ،به
ییابیم که علت اصلی تمامی این اتفاقات
روشنی درم 
این بود که از ابتدا هیچ توجهی به نقشــه راه برای
ایجاد این صنایع نشد .به عبارت دیگر مشخص نبود
که این صنایع در چه نقطهای و براساس چه نیازی

احداث میشوند .ضمن اینکه نظارتی نیز بر احداث
واحدها و تسهیالت دریافتی صورت نگرفت .در واقع
استراتژی صنعتی برای راهاندازی این واحدها وجود
نداشــت آنچنانکه هر فرد به راحتی میتوانست
پروانه و مجوز الزم را بــرای احداث این واحدها را
دریافت کند .فارغ از اینکه اصال نیازی به راهاندازی
این واحدها در رشتههای موجود وجود داشته باشد
یا نه؟ چنین اشکاالتی ،علت آن شد که امروز شاهد
وضعیت نامناسبی در این واحدها باشیم.
در ســالهای گذشته بســیاری از واحدهای
کوچک و متوســط در محلهایی راهاندازی
شد که فاصله زیادی با محل مصرف داشت و همین

2

مساله هزینههای زیادی را بر صاحبان این صنایع
تحمیل کرد .با افزایــش هزینههای حملونقل و
سوخت این آسیب بیش از هرزمانی به چشم آمد.
در صورتی که اگر از همان ابتدا برنامهریزی درستی
صورت میگرفت و کاالها در نزدیکی محل مصرف
تولید میشد مشکالت به حداقل میرسید.
نــه فقط دوره ســوخت ارزان کــه دوره ارز
ارزان هم پایانیافته است .که با افزایش سه
برابری نرخ ارز بسیاری از این صنایع بدهکار شدند
و نتوانســتند تســهیالت دریافتی برای راهاندازی
واحدهای خود را بازپرداخت کنند و همین مساله
امروز تبدیل به معضلی برای این واحدها شده است.

3

 کمبود نیروی تخصصی از نظر کمیت و کیفیت -کمبود منابع مالی و سرمایهای

برداشتن آنها مدتها طول خواهد کشید و این یعنی
مشکالت این صنایع تداوم خواهد یافت.

واقعیت این اســت که صنایع کوچک در کشــور
ما در شــرایط خوبی بهســر نمیبرند و فقدان منابع
نقدینگی ،بازار فروش ،و کاهش شدید تولید در مقایسه
با دوره قابل قبول گذشته ،وضعیت نامناسبی را برای
آنها بوجود آورده اســت .اکثر این واحدها توان آن را
که بتوانند در زمینــه صادرات فعالیت کنند ندارند .از
طرف دیگر در وضعیت رکود شدید و بیسابقه همراه
با تورم کمتر امیدی میتوان به بهبود در شرایط آنها
داشت .تنها با شــروع مجدد رونق در واحدهای بزرگ
صنعتی کشــور که نیروی محرکه هســتند میتوان
در یک چرخش رو به رشــد ،صنایــع کوچک را هم
بــه حرکت درآورد .در دولت گذشــته ایده حمایت از
بنگاههای زودبازده مطرح شد و منابع هنگفت ارزی و
ریالی مملکت درگیر این طرح شد درحالیکه بسیاری
از دستاندرکاران و متخصصان اقتصادی و صنعتی به
این کار اشکال گرفتند .با این وجود این طرح اجرا شد
و هماکنون شــاهد وفور واحدهای نیمهکاره و متوقف
و یا واحدهایی با تولید زیر ظرفیت در سراســر کشور
هســتیم .بدهی سنگین بانکی با بهرههای بعضا باالتر
از  ۳۰درصــد  ،آینده خوبی را پیش روی این واحدها
نمیگذارد .همچنین عدم اطمینان به آیندهای بدون
تنش سیاسی و اقتصادی ،ریسک سرمایهگذار را برای
باال بردن تکنولوژی و سرمایهگذاری جدید و  ...افزایش
میدهد .هنوز هم علیرغم اینکه طی یکسال گذشته
آرامش نســبی در اقتصاد و سیاستهای کشور برقرار
شده اســت ،نگرانیهای پنهانی در ذهن سرمایهگذار
باقی مانده است .بخصوص اینکه تحریمهای ظالمانه
یکسالگی استقرار دولت
علیه جمهوری اسالمی با گذر از
ِ
یازدهم هنوز برچیده نشده است و بطور حتم و یقین

چگونه میشود اقتصادی ملی با رشد منفی روبرو
باشد و این واحدها با رشد مثبت روبرو شوند؟ چنانکه
اشاره شــد نبودن بازار و نقدینگی از عمدهترین موانع
رشد واحدهای صنعتی کوچک به حساب میآیند .اما
رشد واحدهای صنعتی در راستای رشد اقتصادی کشور
رقم میخورد و بنابراین حتی پرداخت تســهیالت نیز
در شرایط کنونی نمیتواند به خروج از بحران رکود در
ایــن واحدها بینجامد .صرفا در یک مدیریت و جهش
کالن اقتصادی است که میتوان به رونق گرفتن صنایع
کوچک امیدوار بود .درعینحال پتانسیلها ،ظرفیتها و
امتیازات کشور ما برای توسعه صنایع کوچک بسیارند.
جمعیت باال و مصرفکننده ،نیروی تحصیلکرده فراوان
در تمامی رشتهها ،دارابودن نیروی جوان کاری مناسب،
مدیریــت چابک در این واحدهــا ،پایین بودن قیمت
تمامشده واحد محصول در مقایسه با واحدهای بزرگ
از جمله مهمترین ظرفیتهای کشور ما برای توسعه
صنایع کوچک و متوسط است.

موقعیت صنایع کوچک در ایران

شد و همین مساله بر افزایش نرخ بیکاری دامن زد.
هر چند با شــروع بــه کار دولــت یازدهم
هیاتهــای زیادی برای ســرمایهگذاری در
کشور اعالم آمادگی کردهاند اما همچنان در اول راه
هستیم و ســرمایهگذاران در حال بازدید و بررسی
ظرفیتهای کشور هســتند و عالقهمندشدن آنها

5

به سرمایهگذاری در کشور ،زمان زیادی میطلبد.
از ســوی دیگر با توجه به مشــکالت و بدهی این
واحدها و محدودیت بانکها در اعطای تسهیالت،
این کشورها به طور صددرصد در چنین واحدهایی
ســرمایهگذاری نخواهنــد کرد .درحالــی که در
کشورهای دیگر ۷۰ ،تا  ۸۰درصد سرمایهگذاران از
بانکها اعتبار دریافت میکنند اما در ایران بانکها
به کمک صنایع نمیآیند ،و تنها  ۲تا  ۳بانک وامهای
طویلالمدت در اختیــار واحدها قرار میدهند.این
صنایع امروز بیش از پیش به ســرمایهگذاری نیاز
دارنــد تا هم تولید ناخالص داخلی و هم اشــتغال
افزایش یابد .ایران درسال  ،۲۰۱۲حدود  ۴میلیارد
دالر ســرمایهگذاری داشته است که در مقایسه با
کشــور ترکیه که  ۲۵میلیارد دالر سرمایهگذاری
داشته ،بسیار عقبتر است و مطمئنا نمیتواند باعث
افزایش اشــتغال شود .ما حداقل نیازمند  ۲۰تا ۳۰
میلیارد دالر سرمایهگذاری خارجی هستیم تا بتوانیم
مشکالت موجود را حلوفصل کنیم.

نگر
آینده

4

نسبتسنجی با اشتغال

صنایع کوچک نقش بسزایی در اشتغال کشور دارند.
مقیاس کوچک این واحدها ،چابکی مدیریت و نیروی
انسانی و پراکندگی این واحدها باعث میشود که اشتغال
باالیــی را در خود جا دهنــد و در یک اقتصاد در حال
رشد و شکوفا ،صنایع کوچک درصد باالیی از اشتغال را
تامین میکنند .وضعیت اشتغال در ایران مطلوب نیست
و حدود  ۱۲درصد از نیروی کار کشــور فاقد شغل به
معنای صحیح کلمه هستند .به جرات میتوانیم بگوییم
که بیش از  ۶۰درصد اشــتغال را صنایع کوچک دارد و
با افزایش رشد اقتصادی این صنایع شکوفا شده و سهم
بیشتری را در اشتغال خواهند داشت.

تنها با شروع
مجدد رونق در
واحدهای بزرگ
صنعتی کشور که
نیرویمحرکه
هستندمیتوان
در یک چرخش
رو به رشد ،صنایع
کوچک را هم به
حرکت درآورد

شماره سیام  /مهر 1393

به عبارت دیگر با افزایش نرخ ارز از  ۸۰۰به  ۳هزار
تومان این واحدها امروز قادر نیســتند به تعهدات
خود عمل کنند .بنابراین با توجه به شــرایط فعلی
باید حمایتهای دولتی از این صنایع افزایش یابد
و از ســوی دیگر مصوبهای برای بخشــیده شدن
مابهالتفاوت نرخ ارز برای این واحدها عملیاتی شود.
درعین حال ،اعمال تحریمها طی چند سال اخیر
موجب شد که خیلی از واحدها نتوانند به فعالیت
خود ادامــه دهند و متوقف شــوند .صنایع اعم از
کوچک و متوســط ما که اکنون در شرایط بحران
هستند ،ده ســال قبل از وضعیت نسبتا مناسبی
برخوردار بودند چرا که هم بدهیشــان کمتر بود و
هم پویایی الزم را داشتند.
انحراف از وامهای زودبازده مشــکل دیگری
اســت که گریبان صنایع کوچک و متوسط
را در ایران گرفت .برخــی از این وامها که با هدف
ایجاد اشتغال در اختیار متقاضیان قرار گرفته بود،
در عمــل به جای واحد تولیدی صرف امور دیگری

چه باید کرد؟

پیشنهاد :خصوصیسازی شهرکها

با درک ضرورت توسعه صنایع کوچک و متوسط ،و
آگاهی از این که شهرکهای صنعتی میتوانند خدماتی
همچون آموزش ،ساخت قطعات ،بهبود فرآیند صادرات
و توسعه بازارهای صادراتی و رقابت سازنده را ه مزمان
پیش ببرند ،ضروری است که وزارت صنایع ،معادن و
تجارت طرح جامع خصوصیسازی شهرکهای صنعتی
را تهیــه و آنها را واگذار نماید .در این ســناریو ،کلیه
واحدهای موجود در هر شهرک صنعتی میتوانند در
شهرک صنعتی خود سرمایهگذاری کنند .در سالهای
گذشــته بارها بحث واگذاری شهرکهای صنعتی به
واحدهای شهرک مطرح بود .منتهی از آنجا که ساختار
و مالکیت این شهرکها دولتی هستند ،حمایت الزم از
واگذاری شهرکها صورت نگرفته است .در کشورهای
پیشــرفته و حتی در حال توســعه سالهاســت که
شــهرکهای صنعتی با توجه به خوشههای صنعتی
شکل میگیرند .مثال در چین صنایع خاص در شهرهای
مختلــف قرار دارند و این همخوانیها مزایای زیادی را
هم برای سرمایهگذار و هم برای مشتریان فراهم ساخته
اســت .مثل شــهرکهای فنآوری ،مبلمان ،صنایع
الکترونیک و غیره .در چنین مدلی ،اگر امور مربوطه به
دست صاحبان صنایع سپرده شود و دولت صرفا نقش
نظارتی داشتهباشد ،شهرکهای صنعتی موفقتر عمل
صنعتی
خواهند کرد .فراموش نکنیم که اگر واحدهای
ِ
متوقفشده از دانش روز و قیمت رقابتی و مدیریت روز
برخوردار نشوند ،محکوم به نابودی هستند .دیگر وقت
آن رسیده است که اولویت کار را به بازارهای صادراتی
بدهیم و کاالیی تولید کنیم که بتواند با کاالهای سایر
کشــورها رقابت کند .حمایت مشروط و فرصت برای
اصالح ساختار با هدف توسعه صادرات ،بهترین نقشه
راه دولت برای حمایت از واحدهای صنعتی کوچک و
متوسط است.
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صنایع کوچک و متوسط و اقتصا د مقاومتی

پرونده ویژه

شیفتگی به استراتژی صنایع بزرگ
مانع توجه به صنایع کوچک است
توگوی «آیندهنگر» با بایزید مردوخی
صنایع کوچک و متوسط در گف 
عظیم محمودآبادی :دبیر اسبق هیات امنای حساب ذخیره ارزی میگوید در هیچ دورهای صنایع کوچک و
متوسط در سیاستگذاریهای اقتصادی کشور مورد توجه جدی نبودهاند .به باور بایزید مردوخی ،شیفتگی
سیاستگذاران اقتصادی نسبت به استراتژی صنایع بزرگ باعث شده که آنها همواره از اهمیت صنایع کوچک
و متوسط غافل باشند .او با این وجود وضعیت صنایع ما را نسبت به کشورهای منطقه نسبتا خوب ارزیابی
میکند و میگوید ما در این عرصه از ترکیه عقب هســتیم اما نسبت به سایر کشورها از وضعیت مناسبی
برخورداریم .مردوخی حمایت دولت از صنایع کوچک و متوسط را امری الزم میداند مشروط به آنکه تبدیل
به رانت و فساد نشود.

ابتدا تحلیل شــما را از وضعیت کنونی
صنایع کوچک و متوسط بشنویم و اینکه به نظر
شما این صنایع از چه جایگاهی در صنعت ما
برخوردارند؟

نگر
ه شماره سیام  /مهر 1393
آیند
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ایران در طول تاریخ ،کشــوری شناخته شده در
حوزه صنعت بوده و کاالهای مشــهور ایرانی مانند
کاشــی و شیشه در سراســر دنیا از شهرت باالیی
برخوردار بودهاند .اینها کاالهایی است که ایرانیها
در تولیدشان ســرآمد بودند و از طریق راه تجاری
ابریشم به غرب و شرق صادر میشد .هنور هم که
هنوز است ،کارهای صنعتی قدیم ایران در موزههای
دنیا به عنوان عتیقه نگهداری میشود که بیش از هر
چیز حاکی از ارزش باالی آنها اســت .این صنایع
همگی از جمله صنایع کوچک و متوسط بوده که
بعضی از آنها به شکل خانگی نیز تولید میشد .به
بیان دیگر ،تا پیش از ورود ما به عصر جدید صنعت و
تکنولوژی ،تمام صنایع ایرانی از جمله صنایع کوچک
و متوســط به حساب میآمدند .به تدریج و پس از
شکلگیری شــهرها در ایران ،کارگاههای صنعتی
مثل آهنگری برای رفع نیازهای مردم شکل گرفتند

که محصوالتی چون خیــش و بیل برای نیازهای
کشاورزی تولید میکردند .از سوی دیگر و برای رفع
نیازهای پوشاکی نیز یا در خانهها و یا در واحدهای
صنعتی کوچک و محدود ،تولید البسه انجام میشد.
توسعه صنعتی ایران به مفهوم امروزیاش سابقه
چندانی ندارد و حداکثر به صد ســال گذشــته باز
میگردد .در این مدت غیر از تعدادی واحد صنعتی
که در زمان رضاشــاه به وجود آمد ،همه واحدهای
صنعتی ما کوچک و متوسط بودند .االن هم بیش از
 ۹۰درصد کارگاههای صنعتی ما در حیطه واحدهای
کوچک و متوســط تلقی میشوند .تعریف صنایع
کوچک هم در گذشته واحدهای زیر  ۱۰نفر کارکن
بود و امروز این تعریف به واحدهایی با کارکنان زیر
 ۵۰نفر تبدیل شــده است .بنابراین میشود گفت
انبــوه واحدهای صنعتی مــا در صنایع کوچک و
متوسطمتمرک زند.

ویژگیهای بومی صنایع کوچک و متوسط
ما را در چه میدانید؟ به باور شما صنایع کوچک
و متوســط ما با چه موانعی برای توسعه روبرو
هستند؟

این صنایع ویژگیهای جالبی دارند .به طور آزاد
متولد میشــوند و به طور بیمقدمه هم میمیرند.
نقصی که در ترکیب صنایع کوچک و متوســط ما
وجود دارد در ارتباطشــان با صنایع بزرگ خالصه
میشــود .صنایع بزرگ معموال در پاییندســت
خودشــان تعــداد کثیری صنایع کوچــک ایجاد
میکنند اما در کشــور ما ارتباط الزم بین صنایع
بزرگ و کوچک برقرار نیست .صنایع بزرگ ما عمدتا
بر پایه جایگزینی واردات ایجاد شدهاند به این معنا
که واحدهای صنعتی ما به جــای اینکه کاالهای
واســطهای و مواد اولیه مورد نیاز خود را از طریق
واحدهای کوچک و متوســط تامین کنند ،آنها را
از بازارهای خارجی وارد میکنند .یکی از خالءهای
توسعه صنعتی ما تکمیل همین پیوند صنایع بزرگ
با مواد اولیه و کاالهای واسطهای صنعتی است .در
حال حاضر صنایعی که در پاییندستشــان خیلی
اهمیت پیدا کردهاند صنایع ســاختمانی و صنایع
فوالد است که با بخش ساختمان پیوند جدی دارند.
بیش از  ۱۰۰صنعت کوچک ذیل صنعت ساختمان
فعالیت دارند .از این نظر این رشته بسیار توسعهیافته
است .اما رشتههای دیگر خیلی توسعهیافته نیستند.
نمونه آن صنعت پتروشــیمی است که همچنان
تولیدکننده و صادرکننده محصول خام باقی مانده
است .یعنی محصولی که توسط پتروشیمی تولید
میشــود جزو تولیدات اولیه این صنعت اســت و
هنوز به مراحل باالتر که ارزش افزوده بسیاری دارد
نرسیده اســت .در حالیکه این رشته جای توسعه
بسیار جدی دارد.
چگونه میتوان این تضمین را ایجاد کرد
که حمایت دولت در کشور ما از صنایع کوچک
و متوســط به نوعی رانت تبدیل نشود؟ آیا
سازوکار مناسبی در این راستا میتوان درنظر
گرفت؟

هــر عاملی که بــه واســطه آن صنعتی دچار
ورشکستگی میشود مثل بازار محدود ،تکنولوژی
عقبمانــده ،قیمتهای نادرســت و مهارت ناچیز
پرسنل همه در یک شبکه رقابتی روی واحد صنعتی
تاثیر میگذارد و باعث از بین رفتن آن میشود .در
دنیای سرمایهداری هم توصیه میکنند که صنعت
رقابتی و مرگومیرش طبیعی باشد چون واحدی
که زیان میدهد ماندنش به ضرر اقتصاد کل کشور

خواهد بود به این معنا که بــه جای ارزش افزوده،
ارزش کاهیــده ایجاد میکنــد .در ایران که دولت
همیشه حامی صنعت خصوصا صنایع بزرگ بوده،
گاهی از سوی صنایع کوچک هم مطرح شده است
که چرا دولت از ما حمایت نمیکند؟ ما زمانی پیش
از انقالب ،سازمانی به نام «سازمان صنایع کوچک
ایران» ایجاد کردیم که بعد از انقالب برچیده شد.
این حمایت اکنون به نوعی در قالب شــهرکهای
صنعتی انجام میشــود .با توجه به اینکه ما از دید
اجتماعی به این صنایع بسیار نیازمندیم؛ به دلیل
پیوندی که بــا منابع دارند و اشــتغالی که ایجاد
میکنند ،ضروری اســت که به صورت قانونمند و
منطقی از لحاظ اقتصادی از آنها حمایت کنیم .در
دولتهای نهم و دهم هم همیشــه حمایت از این
صنایع بخشی از سخنان و برنامهها را تشکیل میداد
اما میشــود گفت منابعی که خرج کردند به نوعی
بالاستفاده باقی ماند .امروز هم اگر نتوانیم حمایت
منطقی کنیم باید نــرخ بیکاری ۳۰درصدی را هم
تحمل کنیــم .حمایت منطقی را نمیتوان رد کرد
و باید سیســتم فاسد را اصالح کرد .رانت مسالهای
ناگزیر اســت و هیچ کشوری نیســت که رانت در
آن وجود نداشته باشــد .این توزیع رانت است که
بایــد منطقی صورت بگیرد .یعنی جایی که واجب
است ،باید حمایت کرد .وقتی سرمایهداری صنعتی
ایجاد کرده و در برنامههایش قیمت دالر را ۱۲۰۰
تومان حســاب میکند ،با باال رفتن قیمت دالر تا
مرز  ۳۰۰۰تومان طبیعی است که تمام برنامههایش
دچار مشکل میشود و رو به ورشکستگی میرود و
واحد صنعتیاش دیگر نمیتواند به حیات طبیعی
ادامه دهد بنابراین ضروری است تا حمایتی منطقی
و جبرانی توسط دولت از او انجام بگیرد.

با نگاهی به دو دهه گذشته به نظر شما
صنایع کوچک و متوسط ما در چه برهههایی
دچار افول و در چه زمانهایی با پیشــرفت
بیشتری روبرو بودهاند؟

در بین کشــورهای منطقه اگر بخواهیم ترکیه
را مثال بزنیم پیداســت که کار بســیار منطقیای
پیرامون زنجیره صنعتیاش انجام داده است .ترکیه
نمیتوانســت بدون حمایــت از صنایع کوچک و
متوسط خود ،به این مقام در صنعت بزرگ برسد.
زنجیره صنعتیاش را تکمیل کرد و به این جهت هم
در تولید و هم در صادرات به موفقیتهای بسیاری
رســید .به همین دلیل ،در بین کشورهای منطقه،
فقط ترکیه است که ما میتوانیم از آن الگوبرداری
کنیم و کشــورهای دیگر چندان از این نظر دارای
اعتبار باالیی نیســتند .تنها مرجعــی که صنایع
کوچک برای بیان خواســتهها و نیازهایشان دارند
اتاقهای صنایع و معادن اســت که چه در تهران و
چه در شهرستانهای کشور باید تبدیل به مرکزی
برای توجه به این صنایع شــوند .این توجه شامل
یهــا و حمایتهای
سیاســتگذاریها ،برنامهریز 
درست است .در گذشته اتاقها شبیه یک سندیکا
بودنــد؛ یعنی تنها برای مســایل یا منافع گروهی
خاص ،فعالیت میکردند .صنایع بزرگ ،خصوصا در
سیستم بانکی کشــور ،صدا و قدرت و اعتبار دارد.
این صنایع کوچکاند که باید برای کســب اعتبار
تالشهــای زیادی انجام دهند و در این مســیر با

این پیوند فقط میتواند با کمک سرمایهگذاری
مســتقیم خارجی ایجاد شــود .صنایع کوچک و
متوسط ما باید این قابلیت را پیدا کنند که به سمت
جذب سرمایه بروند .ارتباطی که میتواند همراه خود
تکنولوژی ،مدیریت و منابع بیاورد .منتهی واحدهای
کوچک به این منظور باید تشویق شوند .صنعتی که
نمیتواند رابطه مناسبی با بنگاههای داخل کشور
برقرار کند یقینا نمیتواند در سطح بینالمللی هم
موفق باشد .از سوی دیگر ،اتاقهای بازرگانی ما باید
در این راه به تشویق سرمایهگذاران خارجی بپردازند.
اما قبل از هر چیز نیاز اســت تا به اهمیت مدیریت
اصولی و استفاده از فناوری مدرن در صنایع توجه
شود .ویژگی بارزی که در صنایع کوچک و متوسط
ما کمتر دیده میشــود و باید منابع قابل توجهی
صرف نوینسازی این صنایع شود.
و در نهایت به عقیده شــما ،حمایت از
صنایع کوچک و متوســط باید در راســتای
پیشرفت و توسعه صنایع بزرگ انجام بگیرد؟

نبایــد فراموش کرد که چــه صادرکننده و چه
تولیدکننده ما در واحدهای بزرگ نیازمند واحدهای
کوچک هســتند و در صورت انسجام این واحدها
است که میتوانند پیشرفت داشته باشند .شرکت
«تویوتا» در ژاپن که نمونه بهرهوری و پیشــرفت
است ،با هزاران واحد کوچک پیوند دارد به نوعی که
یکی از دستآوردهایشان این است که انبار ندارند.
وقتی یک واحدی که خط تولیدش  ۲۴ساعت کار
میکند ،انبار ندارد ،در وهله نخست نشان میدهد
که یک ســپاه عظیم در عقبهاش کار میکند که
محصوالتش با نظمی خاص و اعتباری بینالمللی
تولید و صادر میشود .این مدیریت دوسویه است.
اگر واحد کوچکی که پیچ و مهره میسازد ناکارآمد
باشد ،واحد بزرگی که به آن پیچ و مهره نیاز دارد باید
به آن کمک کند چرا که به تولیدات و ادامه حیات
آن نیاز دارد .به بیــان دیگر باید دید و نوع نگاه به
صنایع کوچک و متوسط تغییر کند .کمک به صنایع
کوچک ،کمک به یک عده مظلوم نیست بلکه کمک
به چرخهای است که از لحاظ مختلف به آنها نیاز
است .دستیابی به ارزش افزوده ،پیشرفت در حوزه
صادرات و جلوگیری از واردات بیرویه و آسیبرسان
همگی از مزایای زیست واحدهای صنعتی کوچک
و متوســط است ،چراکه اگر واحد صنعتی کوچک
در چرخه تولید قرار داشته باشد میتواند مواد اولیه
را تولید کند تا واحدهای بزرگ برای دسترسی به
آنها ،نیازی به واردات نداشته باشند.

صنایع بزرگ
ما به جای
اینکه کاالهای
واسطهای و مواد
اولیه مورد نیاز
خود را از طریق
واحدهای کوچک
و متوسط تامین
کنند ،آنها را از
بازارهای خارجی
وارد میکنند.
یکی از خالءهای
توسعهصنعتی
ما تکمیل همین
پیوندصنایع
بزرگ با مواد
اولیه و کاالهای
واسطهایصنعتی
است
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آیا سیاستهایی که در قبال صنایع بزرگ
اتخاذ میشود باید هماهنگ با تصمیماتی باشد
که در مورد صنایع کوچک و متوســط گرفته
میشود و یا این صنایع به صورت جداگانه باید
مورد توجه قرار بگیرند؟

جایگاه صنایع کوچک و متوســط ما در
منطقــه را چگونه ارزیابــی میکنید؟ و چه
نهادهایی بیشــترین کمک برای ارتقای این
جایگاه را میتوانند انجام دهند؟

با به نظر شما صنایع کوچک و متوسط ما تا
چه میزان توانایی برقــراری ارتباط با صنایع
بینالمللی را دارند؟ برای چنین ارتباطی چه
گامهایی باید برداشته شود؟

نگر
آینده

میتوانم بگویم به طور کلی هیچگاه توجه جدی
به صنایع کوچک و متوسط ما نشده است .دلیلش
شیفتگی استراتژیستهای ما نسبت به صنایع بزرگ
بوده است .نه اینکه این مساله بد باشد ،بلکه دولتی
بودن صنایع ما اســت که مسالهســاز است .دولت
درآمد نفت داشته و منطق اجتماعی حکم میکند
که این درآمد را صرف ایجاد زیرساختها نماید .اما
وقتی دولت وارد تولید میشود دیگر نمیتواند کاری
برای واحدهای کوچک انجام دهد و همواره ســراغ
واحدهای بزرگ و غولپیکر میرود .بنابراین میتوان
گفت که صنایع کوچک و متوسط هیچگاه از یک
حمایت منطقی از سوی دولتها بهرهمند نبودهاند.

صنایع بزرگ منطق خودشــان را دارند اما این
منطق بیگانه از تصمیماتی که برای صنایع کوچک
یّشود نباید باشد .یک صنعت بزرگ ساخته
گرفته م 
میشود به این دلیل که مواد اولیهاش موجود است
و مراحل پیشــین آن را میتوان در کشور احداث
کرد .با این دید صنعت بزرگ بر اســاس حضور و
وجود پاییندســتیهایش شــکل میگیرد .دولت
میتواند در این زمینه هنگام تاسیس صنعتی بزرگ،
برنامهریزیهــای الزم برای ارتبــاط با واحدهای
پاییندستی را با دقت بیشتری انجام دهد تا زنجیره
کاملی از مواد اولیه تا بازار صادراتی شــکل بگیرد؛
کاری که از وظایف ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت
است.

مشکالت مختلف و موانع بسیاری دستوپنجه نرم
کنند .بنابراین اتاقهای بازرگانی میتوانند در صورتی
که ساختاری مناسب و عادالنه داشته باشند ،به این
صنایع کمک شایانی کنند.
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حلقه گمشده :نظام جامع اطالعاتی
قانون مالیات بر ارزش افزوده نیاز به آسیبشناسی جدی دارد

در شــرایط کنونی ،موضوع مالیات بر ارزش افزوده
باید از دو جهت «اجرای قانون» و «تدوین قانون» مورد
بررســی قرار گیرد .اطالعاتی که به دســت آمده نشان
میدهد مالیات بر ارزش افزوده ،مالیات کارایی بوده است
که یکسوم از درآمد حاصل از آن به شهرداریها رسیده
و  ۳هزار میلیارد تومان نیز به بخش سالمت کمک شده
که با اســتفاده از آن ،اکنون تمامی روستاها و شهرهای
زیر ۲۰هزارنفر میتوانند بیمه کامل داشته باشند .جایگاه
این مالیات جایگاه خوبی اســت اما انتظار مجلس این
اســت که پس از هفت سال اجرای این قانون ،در مورد
تبعات آن آسیبشناسی جدی صورت پذیرد تا بتوانیم
در آینده نحوه اجرای آن را اصالح کنیم .در ســالهای
گذشته همواره مقاومت صنفهای بازار در برابر پرداخت
مالیات بر ارزش افزوده وجود داشــته و برخی خالءهای
قانونی موجود در نظام پرداخت مالیات کشور را مطرح
کرده اســت .اما امیدواریم دولت و سازمان امور مالیاتی
بــا نظرخواهی از بخش خصوصــی و فعاالن اقتصادی
بتوانند الیحهای کامل و جامع تهیه و طوری وضعیت را
ساماندهی کنند که این بار دیگر شاهد مقاومت صنفی
در برابر اجرایی کردن بندهای مختلف این قانون نباشیم.

2

4

روشــن این آسیب در موضعگیری صنف طال
مثال
ِ
در برابر مالیات بر ارزش افزوده ،دیده میشود .در فقدان
بانک جامع اطالعاتی ،طالفروشان با پرداخت مالیات بر
ارزش افزوده همراهی نمیکنند .آنها مدعیاند سازمان
مالیاتی ،نظام جامع اطالعاتی ایجاد نکرده اســت و در
این شرایط امکان تشخیص طالی ساخته شده از محل
ذوب طــا با طالی وارداتی یا طالی ســاخت کارخانه
امکانپذیر نیســت و ما نمیتوانیم همه طالی فروخته
شده در طالفروشــیها را وارداتی و یا ساخت کارخانه
در نظر بگیریم کــه  ۸درصد مالیات بر ارزش افزوده به
آن تعلق بگیرد .در نظــام جامع اطالعاتی همه طالی
خریداری شده در سامانه ثبت میشود بنابراین همیشه
میتوان تشخیص داد که طال شامل ارزش افزوده شده
است یا خیر .اما اکنون امکان تشخیص این موضوع که
هر قطعه طالیی که در طالفروشیها به فروش میرسد
مشــمول مالیات بر ارزش افزوده بوده یا نه ،کار سختی
است .سازمان مالیاتی مطرح میکند که به همه طالها
مالیات تعلق میگیرد و طالفروشان میگویند قبال مالیات

دولت باید توجه کند که تدوین طرح «جامع اطالعات
مالیاتی» به اندازه ارایه الیحه مالیات بر ارزش افزوده در
خور اهمیت است .این کار نهتنها به شفافیت فضا کمک
میکنــد بلکه کارکرد ارزش افــزوده هم به عنوان یک
سیســتم مالیاتی قوی و مستحکم فرآیند فعالیتهای
اقتصادی را از ابتدا تا انتها مدنظر قرار میدهد .از طرف
دیگــر ،الزام به ایجاد شــفافیت در آن نیز ناخودآگاه به
افزایــش کارایی در کشــور کمک میکنــد .دولت در
شرایطی بار دیگر در آستانه ارائه الیحه مالیات بر ارزش
افزوده به مجلس قرار دارد که بیش از هر زمان دیگری
لزوم تدوین نظام جامع اطالعاتی مورد تاکید اقتصاددانان
و نمایندگان مجلس است .کمیسیون اقتصادی مجلس
نهم نیز ترجیح میدهد با الیحهای مواجه شود که عالوه
بر توجــه به آرای بخش خصوصــی در آن ،به موضوع
را هاندازی بانک اطالعات مالیاتی در کشــور نیز عنایت
داشته باشد .دولت یازدهم باید در نظر داشته باشد که
الیحه مالیات بر ارزش افــزوده بدون ایجاد نظام جامع
اطالعات مالیاتی ،راه به جایی نخواهد برد.
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محمدرضا
پورابراهیمی
عضوکمیسیون
اقتصادیمجلس

انتظار مجلس
این است که
پس از هفت
سال اجرای
این قانون ،در
مورد تبعات آن
آسیبشناسی
جدی صورت
پذیرد تا بتوانیم
در آینده نحوه
اجرای آن را
اصالح کنیم

نگر
آینده

قانــون مالیات بر مصرف که در ســالهای اخیر به
عنوان مالیات بر ارزش افزوده در ایران شناخته میشود،
راهکاری کلیدی است که اگر به درستی به اجرا گذارده
شود و مقدمات الزم برای آن فراهم باشد ،به جلوگیری از
رشد اقتصاد زیرزمینی کمک میکند ،از مفاسد اقتصادی
مانند قاچاق میکاهد و صادرات را تشویق میکند .اما
درکشــورهایی که این قانون را اجرا کردهاند ،ابتدا یک
بانک اطالعاتی شکل گرفت و سپس بر اساس این سامانه
اجرای قانون آغاز شد .در ایران نیز اجرای کامل مالیات
بر ارزش افزوده نیازمند شــکلگیری یک «نظام جامع
اطالعاتی» اســت .این کار نهتنها کمک میکند تا یک
پایه مالیاتی قوی در اقتصاد کشور بنا شود بلکه مهمتر
از همه ،باعث میشــود بخش مالیات کشور از شفافیت
اطالعات برخوردار شود .بنابراین نیاز به شکلگیری بانک
اطالعاتــی در مرحله دوم اجرای قانون مالیات بر ارزش
افزوده بیش از هر زمان دیگری احســاس میشود .اگر
نظام جامع اطالعات مالیاتی کشور راهاندازی شود ،دیگر
نیازی به اصالح این قانون نیست .هیچیک از اقتصاددانها
اعتقاد ندارند که این قانون ایراد دارد بلکه عنوان میشود
که شیوه ورود اطالعات به این قانون و عدم وجود نظام
جامع اطالعاتی باعث شده که نتوان این قانون را اجرا کرد
و حتی اگر ابهاماتی هم وجود داشته باشد میتوان آن را
با استفســاریه حل کرد .نظام جامع اطاعاتی و مقاومت
برخی صنوف در برابر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و
آن چیزی که در حال حاضر نیاز است تا آن را کامل اجرا
کنیم این است که نظام جامع اطالعاتی داشته باشیم.
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آیندهنگر :قانون مالیات بر ارزش افزوده 
از
همان نخستین روزهای اجرا با انتقادهایی
از ســوی فعاالن اقتصادی در بخشهای
مختلف مواجه شــد که معتقد بودند این
قانون به خاطر عدم توجه به شرایط واقعی
اقتصاد ایران ،به ضد خود تبدیل شــده و
در برخی مواقع بهجای آنکه یار شــاطر
باشد ،بار خاطر است .قانونی که قرار بود
پنج سال به صورت آزمایشی اجرا و سپس
برای تامین نظــرات ذینفعان بازنگری و
دائمی شود ،اکنون حدود هفت سال است
که در مرحلۀ آزمایش مانده اســت .یکی
از مطالبات مهم فعاالن اقتصادی از دولت
یازدهم ،اصالح ایــن قانون بود و مقامات
اجرایی از جمله سخنگوی دولت نیز وعده
داده بودند این اصالحات پس از پایان کار
بودجه  ۱۳۹۳آغاز شود .وعدهای که گویا
در ماههای اخیر محقق شــده و اصالح
قانون مالیات بر ارزش افزوده را در دستور
کار ســازمان امور مالیاتی و دیگر ارکان
دولتی قرار داده اســت .بااینحال فعاالن
بخش خصوصی به عنــوان ذینفعان
اصلی ،هنوز از چندوچون اصالح این
قانون بیخبرند و این بیخبری به
دغدغهای تازه برای آنان تبدیل
شده اســت« .آیندهنگر» این
شماره به ســراغ چندتن از
فعاالن بخش خصوصی رفته تا
از انتظارات و مطالبات آنان در
ارتباط با اصالح قانون مالیات
بر ارزش افزوده مطلع شود و
پاسخی برای این دو پرسش
کلیدی بیابد که )۱ :بخش
خصوصی از اصالحیه قانون
مالیات بر ارزش افزوده چه
اطالعی و چه توقعی دارد؟
 )۲دولــت میتوانــد برای
پاسخ دادن به این مطالبات
چه راهکارهــای اصالحی را
در پیش بگیــرد؟ با این امید
که پیش از تبدیل شدن چنین
اصالحیههایی به قانون نمایندگان
بخش خصوصی اطالع الزم و کافی
را از تصمیمات کارشناســی دولت
داشته باشند و توانسته باشند نظرات
کارشناسی و مطالبات خود را به مسئوالن
امر منتقل کنند.

1

همه این طالها پرداخت شــده و مالیات برارزش افزوده
به آنها تعلق نمیگیرد .بنابراین باید بستر اجرای قانون
مالیات بر ارزش افزوده فراهم شود .قانون مشکلی ندارد و
اختالف ما با اصناف بر سر قانون نیست بلکه بر سر بستر
اجرای آن است.

29

مالیات بر ارزش افزوده

اقتصاد و قانون

پرداختمالیاتها
پذیرشمنطقی
یا از سر اکراه و ناچاری؟
توگو با پدرام سلطانی ،نایب رییس اتاق ایران
گف 
آمنه شیرافکن :پدرام سلطانی ،نایب رییس اتاق ایران است و عضو هیات نمایندگان
اتاق تهران .او که در اتاق ایران پیگیر امور مالیاتی است میگوید هنوز جزییاتی از
الیحه در حال تدوین در سازمان امور مالیاتی در اختیار اتاق قرار داده نشده است.
نهتنها سلطانی که بخش عمدهای از فعاالن اقتصادی در اتاقهای تهران و ایران از
جزییات الیحه بیخبرند و حتی اظهارنظر دراینباره را نیز به پس از ارایه الیحه
از ســوی دولت موکول میکنند .با این حال سلطانی تاکید دارد که قانون مالیات
بر ارزش افزوده نقاط ضعف و قوتی داشته و بهتر است به جای فرآیند طوالنی و
وقتگیر گذشته ،یک نظام جامع مالیاتی راهاندازی شود و از طریق حسابهای
آیا شما در جریان جزییات الیحه مالیات بر
ارزش افــزوده قرار دارید؟ گویا این الیحه آماده
شده است اما اتاق بخش خصوصی از جزئیات آن
اطالعی ندارد .چگونه میتوان این بیاطالعی را
تحلیلکرد؟

نگر
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سازمان امور مالیاتی الیحه اصالحی خود دربارۀ قانون
مالیات بر ارزش افزوده را تهیه کرده اما متاسفانه هنوز
ســایر ذینفعان از جمله بخش خصوصی و اتاقها در
جریان جزییات قرار نگرفتهاند .ما هنوز پیشنهاد تدوین
شــده از سوی ســازمان را ندیدیم و تنها از دور ،اخبار
مرتبط با این الیحه را دنبال میکنیم .البته در تجربهای
مشابه در زمان تهیه اصالحات قانون مالیات مستقیم
این اتفاق افتاد و الیحه در نهایت بدون کســبنظر از
فعاالن اقتصادی و بخش خصوصی راهی مجلس شد و
در حالی که با قید یک فوریت به تصویب مجلس رسیده
بود ،االن بیستماهی میشود که در نوبت رسیدگی قرار
دارد .حاال دوباره همین مساله در الیحه مالیات بر ارزش
افزوده هم تکرار شده است .تجربه متوقف ماندن قانون
مالیاتهای مستقیم میتوانســت برای دولت ،بخش
خصوصی و مجلس درس عبرتی باشد تا این بار لوایح
به رای و شــور بخش خصوصی گذاشته شود اما هنوز
نمیدانیم آیا از این تجربه درس گرفته شده یا ماجرای
الیحه مالیات مستقیم بار دیگر در ماجرای الیحه مالیات
بر ارزش افزوده تکرار خواهد شد .چنانکه همه میدانند
الیحه مالیات بر ارزش افزوده روی بخشهای مختلف
اقتصاد کشور اثرگذار است ،بنابراین باید دیدگاه فعاالن
اقتصادی در آن گنجانده شود .بههرحال ،متن الیحه را
تا اکنون هیچیک از فعاالن بخش خصوصی مستقیما

موجود شــرکتها در این بانک اطالعاتی روند دریافت مالیات سامان گیرد .او به
روند کنونی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نقد دارد و معتقد اســت که اگر
وضعیت به همین شکل دنبال شود ،فرار مالیاتی میهمان سیستم اقتصادی کشور
باقی خواهد ماند .به گفتۀ سلطانی ،سازمان امور مالیاتی در سایه قانون مالیات بر
ارزش افزوده طی هفتســال اخیر کمتر به شناسایی شبکه اقتصاد زیرزمینی و
قاچاق پرداخته و در عوض فشار مضاعفی بر بخش تولید وارد کرده است در حالی
که بخش تولیدی اتفاقا هم از فرهنگ پرداخت مالیات برخوردار بوده و هم انضباط
مالیاش را در این سالها به اثبات رسانده است.

ندیده و هنوز نمیدانیم جزییات آن چیست و اینکه
نقطهنظر بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی در آن دیده
شده یا نشده نیز ،هنوز در هالهای از ابهام است .با این
وجود اتاقهای بازرگانی در این مسیر منفعل نبودهاند.
در اتاق ایران کارگروه دریافت نظرات تشکیل دادهایم
تا آرای مختلف از سراســر کشور در موضوع مالیات بر
ارزش افزوده جمعآوری شود .کارگروه ویژه محورهای
محل بحث و سوال را جمعآوری خواهد کرد و آن را به
بخش دولتی منتقل میکنیم.

عمدهترین محورها و نظراتی که برای اصالح
قانون مالیات بر ارزش افزوده از ســوی بخش
خصوصی پیشنهاد شدهاند چه هستند؟

یکی از محورها این اســت که عــدم اجرای کامل
قانــون مالیات بر ارزش افزوده و توســعۀ آن به تمام
حلقههای زنجیره تولید باعث شده ،فشار اصلی بر گرده
تولیدکنندهها باشــد .از سوی دیگر فشار دوچندان بر
تولیدکننده موجب شده تا تعداد راههای خروج و فرار
مالیاتی نیز افزایش یافته و گروههایی به پرداخت مالیات
تمکین نکنند و درنهایت بخش تولید جور قانونشکنها
را میکشد .معضل دیگری که از سوی تولیدکنندهها
مورد اشــاره قرار گرفته ،تفاسیر مختلف ممیزان امور
مالیاتی اســت .به گفتۀ آنان ،برخوردهای سلیقهای
ناشــی از برداشــتهای متفاوت از چگونگی اجرای
قوانین دوچندان شده و این بر سردرگمی تولیدکننده
میافزاید .چارچوب سخت و وسواسگونه قانون که به
نظر میرســد اجرای قانون را از ماهیت اصلیاش دور
کرده نیز از دیگر مشــکالت پیشرو اســت .آنقدر در
جزییات وارد میشــوند که از کلیات امر بازمیمانند،

برای نمونه اگر فاکتور صادرات با فرمت سازمان مغایرت
داشته باشد همه مالیات پرداختی را رد کرده و به آن
جریمه میبندند .یا مورد دیگر این است که در دریافت
مدارک از خریدار و فروشــنده بســیار سختگیرند و
اگر هر کدام از اســناد کمترین مغایرتی داشته باشد،
برخورد نادرستی صورت میگیرد .همچنین سامانهای
برای ثبت امور مالی شــرکتها وجود دارد ،سامانهای
که در آن تمام اطالعات مشتری و خریدار ثبت شده
اما در این بخش هم سختگیریها زیاد است و سطح
استرس برای فعاالن اقتصادی باال است .در این سامانه
از نظر ســازمان امور مالیاتــی «کد فروش» عطف به
ماسبق میشود و اگر کمترین مسالهای به وجود بیاید
تمــام فاکتورها را غیرقابل قبول میکنند .نکته دیگر
اینکه اگر تولیدکننده در نظام امور مالیاتی بســتانکار
شــود ،بازپرداخت مبالغ به تولیدکننده از هفتخوان
رستم میگذرد و به این سادگیها امکانپذیر نیست.
در همین حال بخش کثیری هم از پرداخت مالیات بر
ارزش افزوده استنکاف میکنند و جالب اینکه ضرر و
زیان همیشه به دوش خوشحسابها و افرادی است
که نسبت به پرداخت مالیات متعهد هستند .محور دیگر
هم مشکالتی است که فروشندگان با این نوع از مالیات
پیدا کردهاند ،برای نمونه بسیاری از کاالهایی که در بازار
به طور نقدی به فروش نمیرسد هم شامل پرداخت
مالیات شده و این در حالی است که پیمانکاران ماهها
طول میکشد تا بتوانند وجوه خودشان را دریافت کنند
و در عیــن حال باید به فکر پرداخت مالیات بر ارزش
افزوده باشند ،یعنی فرآیند فروش محصول و شرایط
ویژه آن از ســوی سازمان امور مالیاتی در این موضوع

دیده نشده و به محض صدور صورتحساب ،باید مالیات
بــر ارزش افزوده را پرداخت کنند .در چنین وضعیتی
میتوان گفت که روح قانون مالیات بر ارزش افزوده با
نفس تولید و حمایت از تولیدکننده مغایرت دارد چرا
که ابعاد مختلف کار و شرایط فروشنده و تولیدکننده در
آن دیده نشده است .فروشنده باید بابت فروش کاالیی
مالیات بپردازد که هنوز هیچ دریافتی عایدش نشده
است.

اکنون کــه موضوع اصالح قانون مالیات بر
ارزش افزوده مطرح اســت ،فکر میکنید چه
بخشهایی از این قانــون باید در اولویت تغییر
باشد؟

نواقص زیادی بر قانون مالیات بر ارزش افزوده مترتب
است و با این حال سازمان امور مالیاتی کماکان اصرار دارد
همین قانون را اجرایی کند .این اصرار موجب میشود
تا تمام نواقص موجود به دوش پرداختکنندگان مالیات
بیفتد ،به این ترتیب این مشــکل «مودی» میشود نه
سازمان امور مالیاتی و چرخهای باطل در این مسیر شکل
میگیرد .گاهی دیده میشود ممیزان مالیاتی اطالعات
کافی ندارند اما بر اخذ مالیات به هر شــیوه و روشی ،و
بدون هرگونه اغماض تاکید میشود .این سختگیریها
و ندیدن مسایل ویژه بخش تولید موجب شد تا فضای
کنونی شکل بگیرد و در پرداخت مالیات نیز مکرر شود.
به هر حال شرایط اقتصادی امروز کشور و رکود تورمی،
همه و همه موجب شده تا اجرای این قانون به دقتنظر
باالیی نیاز داشته باشد ،چراکه اگر به وضعیت و شرایط
حاکم بیتوجهی شود ،شاهد شکلگیری جوی منفی در
این بخش خواهیم بود.
هفت سالی میشود که اجرای قانون مالیات
بر ارزش افزوده آغاز شده اما هنوز هم به مرحله
اجرای کامل نرسیده است ،دلیلش چیست؟

ایجاد نظام جامــع اطالعات مالیاتی مدت
زیادی اســت که مســکوت مانده و خبری از
راهاندازی آن نیست .آیا اتاقهای بازرگانی برای
اســتقرار نظام جامع اطالعات مالیاتی ،توانایی
همکاری با دولت را دارند؟

نگر
آینده

اگر نظام جامــع اطالعات مالیاتی راه بیفتد اصوال
نیازی به قانون مالیات بر ارزش افزوده نداریم .البته این
نظام جامع همین حاال در چند اســتان کشور و چند
حوزه مالیاتی در اســتان تهران به شکل آزمایشی در
حال اجرا است .اگر تدوین این نظام جامع جدی گرفته
شود و ظرف یکی دو سال آینده مواد زیربنایی و مورد
نیاز آن فراهم شود ،میتوانیم بر اساس آن سیستمی
را پایهگذاری کنیم که حتی بدون نیاز به قوانین دیگر
به شفافسازی حســابهای مالی و نظارت نهادهای
مســوول بر آن بیانجامد .این نظــام جامع میتواند
همه فعل و انفعــاالت را به زیر ذرهبین آورده ،بر همه
سطوح مالی و معامالتی شرکتها نظارت کند .نسخه
استاندارد و پیشرفته نظارت مالیاتی در دیگر کشورها
نیز مبتنی بر بانکهای جامع اطالعاتی  -مالیاتی انجام
میشود .نتیجه آنکه مانند ما این همه در اجرای یک
قانون مالیاتی درگیــری ندارند و اعداد و ارقام مندرج
در حساب شــرکتها حرف اول را میزند و بر اساس
همان خوداظهاری است که مالیات وضع میشود .اما
متاسفانه امروز میبینیم که در ایران مودیان مالیاتی
با چالش و ســختگیری مواجهاند و حتی در مسایل
پیشپا افتاده نیز باید فرصت و زمان زیادی صرف کنند.
دنیا از این بوروکراسی بیحاصل خسته شده و تمرکز
بیش از هر چیز بر وصول درآمدهای مالیاتی اســت تا
بوروکراسی اداری کاهنده .کاری که ما میتوانیم و باید
انجام دهیم فرهنگسازی در پرداخت مالیاتهاست.
پرداخت مالیاتها با پذیرش منطقی و عقالیی صورت
گیرد نه از ســر اکراه و ناچاری .فرهنگسازی باید به
صورتی در ســطح جامعه دنبال شود که فرار مالیاتی
رفتهرفته ریشهکن شده و شبکههای غیررسمی و اهل
معامله شناسایی شده و برای دریافت مالیات از آنها
اقدام شــود .رفتار دولت در این مسیر باید انگیزشی
بوده و در تقابل با بخش مولد قرار نگیرد .بدونشــک،
همراهی و همدلی بخش خصوصی و دولت در پرداخت
مالیات و تغییر برخی بندهای مسالهساز قانون مالیات بر
ارزش افزوده میتواند در ادامه مسیر به توسعه اقتصادی
کشور بینجامد.

سازمان امور
مالیاتیالیحه
اصالحی خود
دربارۀ قانون
مالیات بر ارزش
افزوده را تهیه
کرده اما متاسفانه
هنوز سایر
ذینفعان از جمله
بخش خصوصی و
اتاقها در جریان
جزییات قرار
نگرفتهاند .ما هنوز
پیشنهادتدوین
شده از سوی
سازمان را ندیدیم
و تنها از دور،
اخبار مرتبط با این
الیحه را دنبال
میکنیم.
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تعلل سازمان مالیاتی به دلیل نداشتن امکانات الزم
موجب شده تا اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده
با وجود گذشت هفت سال از شروع هنوز محقق نشود.
مشکالتی که ســازمان امور مالیاتی به آن اشاره دارد
شامل نداشتن امکانات پرسنلی و آماده نبودن سامانه
اطالعرسانی است .مشکالتی که هر یک به نوبۀ خود،
فشــار را بر بخشهای اقتصادی بیشتر کرده است .در
حالیکه خیلیهای دیگر نهتنها این مشکل را به دوش
نکشیدهاند بلکه از پرداخت مالیات استنکاف کردهاند.
میتوان اینطور تعبیر کرد که آنها در مقاومتشان در
پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ،توفیقهایی به دست
آوردهاند .اما این شــیوه ،شیوه درستی نیست؛ اینکه
برخی به قانون تمکین نکنند و گروهی دیگر از مودیان
مالیاتــی جور آنها را بکشــند .پرداخت مالیاتها هر
چه به تاخیر بیفتد و هر چه ســازمان امور مالیاتی در
دریافت مالیات از تمام اقشار ُکندی بیشتری به خرج
دهد؛ دودش هم به چشم خود سازمان میرود و هم به
چشم تولیدکننده .به همه این دالیلی که توضیحش را
دادیم ،پیشنهاد اصلی ما این است که در تدوین الیحه
اصالحــی تا جایی که امکان دارد رویکرد و نظر بخش
خصوصی لحاظ شده و از بروز برخی مشکالت در آینده

جلوگیری شود .انتظار ما این است که در ادامه مسیر،
وضعیت به سمتی مدیریت شود که همه مبالغ مالیاتی
از فروش آخر وصول شود و زنجیره تولید کمتر درگیر
پرداخت مالیات باشد .باید سازوکاری طراحی شود تا در
کمترین فرصت هم مباحث مربوط به پرداخت مالیاتی
صورت گیرد و هم از فرار مالیاتدهندگان و ایجاد شبکه
اقتصاد زیرزمینی جلوگیری شود و هم وقت تولیدکننده
در مسیر بوروکراسی گاها فوق پیچیده پرداخت مالیات
هدر نرود .جامعه مولد ما باید فرصت بیشــتری برای
تمرکز بر تولید داشته باشد و نظام هماهنگی از پرداخت
مالیات توام با نظــارت دقیق به وجود آید .واقعیت آن
اســت که این روزها انجام تکالیف مربوط به پرداخت
مالیات بر ارزش افزوده برای شــرکتها هزینه فراوانی
به وجود آورده است .آنها مجبورند برای پاسخگویی
به مراحل پرداخت مالیات در واحد حســابداری خود
پرسنل بیشتری به کار بگیرند تا مدارک مالیاتی مورد
نظر تقدیم شود .در همین حال موضوع جریمه فعاالن
اقتصادی نیز مشــکالت پیش روی بخش مولد کشور
را دوچندان کرده اســت .جریمههــای مالیاتی به این
شکل متداول در ایران اصوال با محیط کسبوکار سالم
و چابک در تضاد اســت .مودیان مالیاتی شناختهشده
در حال حاضر با فشــار زیادی از ســوی سازمان امور
مالیاتی مواجهاند ،آن هم افرادی که با فرهنگ پرداختن
مالیات آشــنا بوده و در عمل تالشی برای فرار مالیاتی
از خود نشان نمیدهند اما در همین حال ما ندیدهایم
که نهادهای مسوول برای دریافت مالیات از بخشهای
دیگــر که چنــدان عالقهای هم بــه پرداخت مالیات
ندارند ،تالش جدی داشــته باشد .این در حالی است
که بیش از هر زمان دیگری شناســایی شبکه اقتصاد
زیرزمینــی و تالش برای اخذ مالیات از این شــبکه،
مهم و تعیینکننده است و باید سیاستها به سمتی
سوق داده شود تا در شرایط اقتصادی دشوار جامعه با
تولیدکننده برخورد مدیریتی بهتری صورت گیرد .در
سالهای گذشته به طور مرتب مسووالن اخذ مالیات
مشــغول زیرورو کردن حساب تولیدکننده و درآوردن
ایراد و اشکال از کار آنها بودهاند .این سیاستها هیچ
ســنخیتی با شــعار و تالش دولت تدبیر و امید برای
خــروح از رکود ندارد چون اتفاقا در چنین شــرایطی
باید گاهی به تولیدکننده تنفس مالیاتی داده شــود.
بخش مولد کشــور به جای سختگیریهای عجیب
و غریب ،این روزها به سیاســت حمایتی و انبساطی
در حوزههای مالیاتی نیازمند اســت .تالش دولت باید
بر این باشد تا نهتنها ذهن تولیدکننده منحرف نشود
و شــرایط بهگونهای نباشد که فعاالن اقتصادی درگیر
فرآیند پرداخت مالیات شوند بلکه باید سازوکارهایی
برای دریافت مالیات تعبیه شود که نیازی به طی روند
زمانبر فعلی نباشد .تداوم روند کنونی و بیتوجهی به
خواستههای بخش تولید ،تنها به بیاعتمادی بیشتر به
سازمان امور مالیاتی و سیاستهای آن منجر خواهد شد.
پیشنهاد ما به دولت این است که به جای تمرکز ،به فکر
حمایت از بخش تولید در کشور باشد .نکته دیگر اینکه
فعاالن اقتصادی بیش از گروههای دیگر از انضباط مالی

برخوردارنــد و پرداخت مالیات از جانب آنها در همه
این ســالها چالش جدی برای دولت به وجود نیاورده
است .بنابراین حفظ روحیه انضباط مالی در بخش تولید
صرفا با حمایت از سوی دولت محقق خواهد شد و اگر
وضعیت به سمت تداوم مجازات بخش مولد پیش رود،
اعتماد کنونی شکل گرفته نیز تحتالشعاع قرار خواهد
گرفت .بنابراین کار دولت و مســووالن موثر در تدوین
الیحه مالیاتی کار دشواری است ،چراکه در شرایط رکود
حاکم بر کشور باید جنبههای مختلف امور مالیاتی را
لحاظ کرده و تالش کنند تا از بروز تجمعهای بعدی در
این مسیر جلوگیری کنند.
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مالیات بر ارزش افزوده

اقتصاد و قانون

غالمرضا سالمی
رییس انجمن
حسابداران خبره
ایران و عضو
شورای راهبردی
نظام مالیاتی کشور

اقتصادزیرزمینی؛پاشنهآشیلنظاممالیاتی
اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به تنهایی کفایت نمیکند

وضع قوانیــن مالیاتی میتواند به ایجاد انضباط مالی
در کشور و جلوگیری از قاچاق و اقتصاد زیرزمینی منجر
شود و به همین خاطر اجراییکردن قوانین در حوزه امور
مالیاتی در این زمینه تعیینکننده اســت .در این میان،
قانون مالیــات بر ارزش افزوده از این جهت حائز اهمیت
اســت که دریافت مالیات از درآمدها را به سمت دریافت
مالیات از مصرف ســوق میدهد .این اتفاق بســیار مهم
است چراکه میتواند در تولید درآمد افراد تاثیرگذار باشد
و روندی در مسیر توســعه است که در تمام کشورهای
پیشرفته طی شــده و فرازونشــیبهای فراوانی نیز به
همراه داشــته است .ما نیز اگر بتوانیم با گذراندن تجربه
و پیگیریهای مورد نیاز ،امور مالیاتی را در سرلوحه امور
قرار داده و فرهنگســازی الزم را درباره آن انجام دهیم
بدون تردید بخش عمدهای از معامالت غیرشفاف موجود،
از اقتصاد جامعه رخت برخواهد بست.
شفافسازی حوزههای اقتصادی

نخســتین تاثیر مهم اجرای قانــون مالیات بر ارزش
افزوده ،شفافســازی حوزههای اقتصادی است .البته در
ایران هنوز این بخش به درستی به اجرا در نیامده است.
وضعیت کنونی اقتصاد ما و گرفتاری ناشی از رکود تورمی
موجب شده تا هرگونه افزایش قیمت در تشدید رکود موثر
بوده و بالطبع همین مساله برای توجیه عملکرد برخی،

مفید واقع شــود به همین خاطر گروهی از کارشناسان،
اجرایی شــدن این قانــون را از همین منظر مورد نقد و
بررسی قرار میدهند .اغلب مخالفتها به این خاطر است
که برخی نگران شفافســازی معامالت هستند و جالب
اینکه این قبیل از مخالفتها درست از صنوفی برمیآید
که رکود در آنها چندان تاثیرگذار نبوده و به همین خاطر
تکیه بر وضعیت رکود اقتصادی صرفا در قالب یک توجیه
مقطعی مورد استفاده قرار گرفته است.
نکته دیگر اینکه بدون شک در فرآیند اجرایی کردن
قانون مشکالت عدیدهای وجود داشته و به همین خاطر از
ابتدای اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده تاکید بر
این بود که قانون تا  ۵سال به صورت آزمایشی اجرا شود
و در ادامه حداکثر ظرف دو ســال تغییرات مورد نظر در
قانــون صورت گیرد .اما تغییر دولتها و برخی چالشها
مانع از تغییر به موقع قانون شــد و حاال دولت یازدهم به
دنبال ارایه الیحه مالیات بر ارزش افزوده است و بنا دارد با
گذشت  ۷سال از اجرایی شدن این قانون نواقص مورد نظر
در آن را برطرف کند.

شــده و تا حدودی در مورد خوشحسابی سختگیری
به خرج میدهد در شناسایی اقتصاد زیرزمینی و قاچاق
موفق نبوده و میتوان گفت تالش جدی برای شناسایی
شــبکه اقتصاد زیرزمینی و الزام آن به پرداخت مالیات
صورت نگرفته و باز هم مالیات را از کسانی گرفتهاند که
پیشتر مالیات بر درآمد پرداخت میکردند.
اینکه به تازگی ،مسووالن به  ۳۵درصد قاچاق کاال در
ایران اشاره کردهاند ،همگی نشان از آن دارد که در برخی
کاالهای وارداتی ردپایی از فروشندگان و واسطهها ثبت
نمیشــود و اصوال فرار از مالیات افراد را به سمت قاچاق
هر چه بیشتر کاالها سوق میدهد .بنابراین از بُعد توقف
قاچاق ،اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در این
سالها چندان تاثیرگذار نبوده و تازه میتوان ادعا کرد که
روند قاچاق در سالهای گذشته رو به افزایش نیز گذاشته
است .البته در موضوع قاچاق شاید بیانصافی باشد که تنها
بخواهیم به اجرایی نشدن درست قانون مالیات بر ارزش
افزوده تاکید کنیم حال آنکه در پیدایش قاچاق کاال عوامل
متعددیتاثیرگذاراند.

ایراد اصلی وارده به قانون مالیات بر ارزش افزوده عبور
منفعالنه از کنار معضل اقتصاد زیرزمینی است .یعنی آنطور
که قانون برای اخذ مالیات از مالیاتدهندگان شــناخته

یکی دیگر از محورهای تشدیدکننده قاچاق در ایران
که تنها با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نمیتوان
جلوی آن را گرفت ،مساله در وجه بودن و در وجه حامل

اقتصاد زیرزمینی

قانون علیه دالالن

مالیات بر ارزش افزوده
باید در شرایط آرامش و ثبات نسبی قیمتها اجرایی شود

فریال مستوفی
عضو هیات
نمایندگان اتاق
تهران

نگر
ه شماره سیام  /مهر 1393
آیند
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خوشبختانه از همان نخستین روزهایی که موضوع
نگارش اصالحیه الیحــه مالیات بر ارزش افزوده مطرح
شد ،از صاحبنظران بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی
و بازرگانی دعوت به همکاری شد ،بهطوری که طی این
مــدت اجزای مختلف بخش خصوصــی در ارگانهای
گوناگون بهویژه اتــاق بازرگانی ،صنایع و معادن تهران
به بررســی قانون مالیات بر ارزش افزوده و نحوه اجرای
آن پرداختنــد و ایراداتی که به این قانون وارد بود را نیز
به صورت جزءبهجزء و تفکیکی مــورد نقد قرار داده و
راهکارهای اصالحی خود را ارائه کردند .اینکه تاچه حد
نظرات و پیشنهادات ارائهشده در جریان نگارش نهایی
این اصالحیه مورد اســتفاده قرار گرفته ،پرسشی است
که بایستی تدوینگران آن پاســخ دهند .در سالهای
اخیر ،هرچند همواره صحبت از حضور پررنگتر بخش
خصوصی در اقتصاد و سایر بخشها مطرح بوده است،
امــا در عمل ،فعاالن این بخــش تنها متحمل تبعات

تصمیمگیریهایی بودهاند که خــود بهعنوان طراح یا
مجری ،در اتخاذ آنها نقشی نداشتند بلکه تنها پس از
اتمام کلیه مراحل کار و بروز تبعات مثبت و منفی بوده
که نظر بخش خصوصی را جویا شدند و در بررسی اثرات
تصمیمها و اصالحات جدید به همفکری طلبیدهاند.در
زمینه اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده و مشــارکت
بخش خصوصی در بررسی این قانون و مشکالت مربوطه،
این نوید داده شد که بخش خصوصی یکی از پایههای
اصلی تصمیمگیریها خواهد بود و بایستی نظرات آن در
تدوین و یا اصالح قوانین و مقررات لحاظ گردد .یکی از
مهمترین مسائل در این زمینه ،فقدان بستر و فرهنگ
مناسب برای اجرای فراگیر قانون مالیات بر ارزش افزوده
در ایران است.

1

جانشین تجمیع عوارض

در بیشتر کشورها،اخذ مالیات یکی از مهمترین و
باثباتترین منابع کسب درآمد برای دولتها محسوب

پنهان بودن اسامی

میشود و در بین انواع مالیاتهای موجود یکی از بهترین
آنها ،مالیات بر ارزش افزوده است .ما نیز با اجرای این
قانون موافق هستیم ولی معتقدیم باید کلیه جوانب آن،
رعایت و بستر مناسب آن فراهم باشد.
یکی از نکات مثبت آن است که با تصویب این قانون و
منتفی شدن قانون تجمیع عوارض ،دیگر تولیدکنندگان
ناچار نیســتند که بهطور مداوم مالیات پرداخت کنند.
براساس قانون تجمیع عوارض ،تولیدکننده مجبور بود
برای یک کاال مکررا ًمالیات بپردازد؛ یعنی مث ً
ال برای تولید
یک خودرو ،هم تولیدکننده مواد اولیه ،هم قطعهساز و هم
کارخانه تولیدکننده به طور جداگانه و هر کدام سه درصد
مالیات تجمیع عــوارض میپرداختند اما در عین حال
بنگاههای فروش خودرو ،دالالن خودرو و شــرکتهای
واردکننــده خودرو ،از پرداخت این مالیات معاف بودند.
با اجرای مالیات بر ارزش افزوده ،سلســلهمراتب تولید
از پرداخت مالیات بر تجمیع عوارض معاف میشوند و
در عوض این توزیعکننده نهایی است که باید مالیات را
محاسبه و از خریدار نهایی دریافت کند.

2

قانونی به ضرر واسطهگری

قانــون مالیات بر ارزش افــزوده به ضرر گروهی از
فعاالن بازار است که پشتپرده به داللی و واسطهگری
مشغولند .کسانی که بدون اینکه در زحمت تولید شریک
باشند و بدون اینکه در مقابل مصرفکنندگان تعهدی

نوشتهشدن چکهای بانکی است .از اینها گذشته سپردن
مبالغ زیاد پول نقد به اشــخاص بدون پیگیریهای الزم
نیز زمینه فســاد را فراهم آورده و از شفافسازی مالیاتی
میکاهد .در هیچ جای دنیا اوراق قرضه بدون نام نداریم
و از اینها گذشته چک میلیاردی در وجه حامل نوشته
نمیشــود .چراکه به آســانی نمیتوان ردپای صاحبان
چکهای میلیــاردی را گرفت و تنها اســم نفر اول در
ردیف دریافتکننده چک مشخص است و اسامی حامل
نامشخص .چنانکه در ایران فردی میتواند به بانک رجوع
کرده و حتی یک میلیارد تومان وجه نقد بگیرد که اتفاق
عجیبی است و چنین امکانی ،میتواند به آسانی زمینههای
فساد را فراهم کند .بنابراین در کنار در اختیار قرار دادن
وجوه نقد ،مساله پنهان بودن اسامی بسیار آسیبزا است.
شفافسازی اقتصادی

در بســیاری از معامالت افراد ردپایی از خود به جای
نمیگذارند و سیســتم بانکی هم نمیتواند ردی از آنها
بگیــرد و به تبع آن اقتصاد زیرزمینی و قارچی رشــد و
توسعه میيابد و بار پرداخت مالیات این بخش زیرزمینی
هم به دوش بخش مولد کشور میافتد .بنابراین سازمان
امور مالیاتی در الیحه جدید مالیات بر ارزش افزوده باید
به نواقص قانون گذشته واقف شده و نسبت به شناسایی
شبکه اقتصاد زیرزمینی و قاچاق اقدام کند.
با این ســطح پیچیدگی اقتصــاد زیرزمینی و قدرت
گرفتن آن در ایران ،صرف اجرای قانون مالیات بر ارزش
افزوده کفایت نمیکند بلکه دولت باید از دیگر ابزار استفاده
کرده و با چند سیاست اقتصادی و مالیاتی ،شفافسازی
اقتصاد ایران را در دستور کار قرار دهد .دولت باید کاری
برعهده بگیرند ،با قرارگرفتن در مسیر تولید تا مصرف و
خرید و فروشهای مکرر ،باعث عدم شفافیت و التهاب
در بازار میشوند .ضرر آنان بیشتر از این بابت است که
براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده ،مسیر تهیه و توزیع
کاالها شــفاف میشود و در نتیجه کسانی که بیجهت
در مسیر تولید تا مصرف قرارگرفتهاند شناسایی شده و
به تدریج حذف میشوند .به طور خالصه ،قانون مالیات
بر ارزش افزوده به ضرر کسانی است که از شفافیت بازار
گریزانند و منافعشان در بهرهبرداری از شایعات ،رانتهای
اطالعاتی و قاچاق است.

3

آثار تورمی

تولیدی مشمول چنین سیستم مالیاتی قرار گیرند و به
تدریج با شناسایی کامل مؤدیان ،نظام مالیات بر ارزش
افزوده به مرحله خردهفروشــی گسترش یابد .از طرف
دیگر چنین قانونی باید زمانی اجرایی شــود که اقتصاد
کشــور در حالت آرامش و ثبات نسبی قیمتها باشد.
بدون تردید در این شرایط ،با اتخاذ سیاستهای تکمیلی
و کنترل تورم همراه با سیاستهای نظام مالیات میتوان
اثرات تورمی را به حداقل رساند.

خرید کاال [حال چه بهصورت تجارت کالن و یا بهصورت
خرد هفروشی]  ۱۷درصد مالیات بر ارزش افزوده در نظر
گرفته شده و به مجرد خروج کاال از کشور چه بهصورت
صادرات و چه از طریق مسافر ،در حدود  ۱۰-۱۳درصد
به صادرکننده/فروشــنده عودت داده میشود .به بیان
دیگر در سایر کشــورها درحدود  ۷۵درصد مالیات بر
ارزش افزوده پرداختی برای کاالی صادراتی توسط دولت
یاست که در ایران این
بازپس داده میشــود این درحال 
رقم تنها درحدود  ۱۸درصد است.

کوچک کردن بوروکراسی

قانون مالیات بر ارزش افزوده آنطور که انتظار میرفت
اجرایی نشد اما نمیتوان پس از سالها تالش که هزینه
و زمان زیادی را به خود اختصاص داده ،به سادگی برای
حذف آن برنامه داد .بهتر آن اســت که دولت در تدوین
الیحه جدید نظــر بخش خصوصــی را در متن الیحه
بگنجاند تا دستکم این قانون بتواند در دور جدید اجرا،
بیش از گذشته به اقتصاد و فعاالن اقتصادی کشور کمک
کند .قانون مالیات بر ارزش افزوده تا شرایط ایدهآل خود
فاصله زیادی دارد اما به هر حال بخشهای مختلف باید

4

قانونی به سود صادرات

5

موانع اجرای صحیح قانون

قانون مالیات بر ارزش افزوده در اجرا موفق نبوده
است و از همینرو اکنون الیح ه اصالحیهای برای آن در
حال تهیه است .در بررسی چرایی عدم موفقیت قانون
مالیــات بر ارزش افزوده ،محورهای مختلفی را میتوان
برشــمرد اما اگر بخواهیم دو مانع جدی را در راه اجرای
صحیح این قانون مطرح کنیم؛ نخست مشکالتی در متن
قانون مانند تعیین نرخ آستانه و شفافنبودن معافیتها
است و دیگری مســائلی چون عدم آگاهی مؤدیان در
اجــرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده که عمدتاً
ناشی از ضعف اطالعرســانی به مؤدیان ،عدم سهولت
دسترسی به منابع اطالعاتی ،وجود ذهنیت منفی نسبت
به این نوع مالیات و فقدان عوامل زیرساختی مناسب در
اجرای صحیح این قانون است.

نگر
آینده

ماده  ۱۳الیحه مالیات بر ارزش افزوده صادرات کاال
و خدمــات را از این مالیات معاف کرده و مقرر داشــته
مالیات کاالهایی که قب ً
ال به هنگام فروش آنها مالیات
بر ارزش افزوده دریافت شــده ،هنگام خروج از کشور،
مسترد میشود .در واقع صادرکنندگان محصوالت ایرانی
با خرید کاال از بازار ایران و خروج آن از کشور ۵.۱ ،درصد
از ارزش کاالی صادراتــی را که قب ً
ال به عنوان مالیات بر
ارزش افزوده پرداخته بودند ،از دولت بازپس میگیرند .آیا
در این صورت میتوان گفت قانون مالیات بر ارزش افزوده
به نفع صادرات و صادرکننده است؟ باید اذعان کرد که از
وجهی پاسخ به چنین سوالی مثبت است چنانکه مالیات
بــر ارزش افزوده میتواند به نفع صادرات و صادرکننده
باشد ولی نه با این شرایط و نرخ بازگشت .در کشورهای
اروپایی و یا حتی چین و بسیاری دیگر از کشورها ،برای

ایراد اصلی وارده
به قانون مالیات
بر ارزش افزوده
عبور منفعالنه از
کنار معضل اقتصاد
زیرزمینیاست.
یعنی آنطور که
برای اخذ مالیات
ازمالیاتدهندگان
شناختهشده،
سختگیریبه
خرج میدهد در
شناساییاقتصاد
زیرزمینی
و قاچاق موفق
نبوده است
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پرسش مهم اینکه آیا اجرای این قانون در ایران و با
درنظر گرفتن شرایط آن ،تصمیم درستی است و آیا این
قانون باید بر تمامی محصوالت و خدمات لحاظ شود؟ از
عمدهترین مزایای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده
میتوان به شفافســازی معامالت اقتصادی،گسترش
پایههای مالیاتی بر اســاس مصرف،افزایش درآمدهای
مالیاتی قابل اتکا برای دولت ،توسعه عدالت مالیاتی و ...
اشاره کرد .اما در کنار این مزایا« ،آثار تورمی» نقیصهای
اســت که نمیتوان به سهولت از کنار آن گذشت و اگر
مزایا و این نقص را در دو کفه ترازو قرار دهیم ،سنگینی
یکسانی خواهند داشت.برای اجرای درست قانون مالیات
بر ارزش افزوده باید در مرحله نخست ،بنگاههای بزرگ

کند تا شبکه اقتصاد زیرزمینی به سمت ثبت معامالت
خــود در بانکها آمده و بــه این ترتیب ردپایی هر چند
انــدک از آنها در نظام بانکی و مالی به ثبت برســد .در
بسیاری از کشورها اگر بخواهید چکی به مبلغ صد دالر تا
ده هزار دالر نقد کنید ،اطالعات شما برای بررسی بیشتر
در اختیار پلیس قرار میگیرد چراکه اصل بر این است که
برای معامله بانکی از کارت اعتباری بهرهمند شوید و در
اینصورت چه نیازی به وجه نقد است؟ اما در ایران معامله
با پول نقد سنت خطرناکی است که در حال حاضر هنوز
از سوی بسیاری از تجار مورد استفاده قرار میگیرد .البته
که بدون همکاری دولت و بخش خصوصی و تصمیمگیران
مالیاتی ،نخواهیم توانست بر پدیدههایی چون پولشویی،
قاچاق ،فرار از مالیات و جرایم دیگر نظیر اینها فائق آییم.
در این مسیر دولت و سیاستگذاران اقتصادی باید بیش
از هر زمان دیگری در شناسایی شبکههای قاچاق و اخذ
مالیات از آنها بکوشند و شبکههای زیرزمینی را به روی
زمین بیاورند.

آن را به عنوان یک سند میانی بپذیرند و دولت نیز به نوبه
خود ،نسبت به رفع نواقص آن اقدام کند .همچنین الزم
است تدوین اصالحیه آن با در نظر گرفتن تمامی شرایط
سیاسی و اجتماعی و به ویژه اقتصادی کشور صورت گیرد.
امیدواریم قانون مالیات بر ارزش افزوده با چکشکاری الزم
از سوی اهل فن به قانونی کمایراد و شفافکننده در نظام
اقتصادی کشور بدل شود چراکه یکی از مسیرهای اصلی
برای حرکت به سوی توسعه ،باور به کارایی نظام مالیاتی
اســت و اجرای نظام مالیاتی کمایراد میتواند در جذب
اعتماد مودیان تاثیرگذار باشــد .مودیان در این سالها با
وجود انواع مشکالت اقتصادی کماکان در مسیر پرداخت
مالیات بر ارزش افزوده به درستی گام برداشتهاند .بخش
خصوصی با وجود تمامی موانع مشــارکتش در طراحی
لوایح و طرحهــای اقتصادی اینچنینی ،همچنان هوادار
اجرای نظام مالیاتی است و امیدوار است که هفتخوان
رســتم اجرای مالیات بــر ارزش افزوده نیز طی شــده
و شرایط اســتاندارد و پایداری برای دریافت این نوع از
مالیات به وجــود آید .چراکه باور دارد دریافت مالیات از
مصرف بسیار بهتر از اخذ مالیات از درآمد است .در همین
راستا میتوان اشاره کرد که تولیدکننده ایرانی هم باید
به تامین اجتماعی پاسخگو باشد و هم سازمان مالیاتی
و هم دیگر بخشها .با طراحی یک شبکه یکپارچه وقت
و انرژی تولیدکننده در سازمانهای مختلف تلف نخواهد
شد .فراموش نکنیم که همین بوروکراسی گسترده بر سر
راه تولیدکننده موجب شده تا در فهرست کیفیت فضای
کسبوکار در میان  ۱۷۰کشور ،ایران جایگاهی بهتر از
جایگاه  ۱۴۰نصیبش نشود.
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مالیات بر ارزش افزوده

اقتصاد و قانون

بازارشفافیتمیخواهد
بازخوانی موانع اجرای موفقیتآمیز قانون مالیات بر ارزش افزوده
توگو با محمد پارسا
در گف 

لزوم نظرخواهی بخش دولتی از تجار ،بازرگانان و فعاالن بخش خصوصی در تدوین الیحه مربوط به مالیات
ارزش افزوده موضوعی است که محمد پارسا ،عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
تهران بر آن تاکید دارد .او در گفتوگو با آیندهنگر ،با اشاره به برخی ایرادات به وجود آمده در مسیر اجرای
قانون مالیات بر ارزش افزوده میگوید« :عدم آگاهی مودیان از اجرای صحیح قانون و مفاد قانون مالیات بر
ارزش افزوده و ضد ارزش بودن فرهنگ مالیاتی در کشــور باعث تشدید و افزایش ذهنیت منفی شده که
این امر روند اجرای طرح را از مسیر موفقیتآمیز دور میکند ».به گفته او «فقدان عوامل زیرساختی ،مانند
شفافیت بازار ،عدم وجود قاچاق و حذف واسطههای اضافی و دسترسی به اطالعات واقعی مودیان نیز از دیگر
مسائلی است که اجرای موفقیتآمیز قانون مالیات بر ارزش افزوده را در هالهای از ابهام فرو خواهد برد».
در روند تهیه اصالحیه قانون مالیات بر ارزش
افــزوده تا چه حد از فعــاالن بخش خصوصی
نظرخواهی شده و آیا این نظرات در اصالحیهای
که اکنون گویا آماده شده ،گنجانده شده است؟

نگر
ه شماره سیام  /مهر 1393
آیند
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در نظامهــای پارلمانی ،از جمله وظایف دولت این
است که در تهیه طرحهای بزرگ اقتصادی ،مطالعات
مقدماتی را با اخذ نظر تمامی متخصصان و کارشناسان
و ذینفعــان انجام دهد و پس از جمعبندی و حصول
نتیجه قطعی ،مبادرت به تهیه پیشنویس الیحه کند،
بنابراین پس از برگزاری جلسههای کارشناسی و تهیه
لوایح ،استماع نظرات ذینفعان معنایی ندارد .این کار
دلیل روشنی دارد و آن اینکه ،صرف دقت برای تهیه
اصالحیههای بعدی ،مســتلزم هزینهای است که به
مردم تحمیل خواهد شــد .تاکنون حتی دربارۀ متن
اصالحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز اطالعرسانی
کامل و همگانی نشده است بنابراین نمیتوان بر اساس
آن اظهار نظر درستی انجام داد .چنانکه میدانیم نبود
بستر الزم و فرهنگ مالیاتی ،مشکالت زیادی چه برای
مودیان و چه برای دستگاههای اجرایی ایجاد کرده و
میکند .زیرا طبق روحیه حاکم در قانون وضع شده،
هیچ مودی یا بنگاهی نباید از محل درآمدها و ســود،
مالیاتی را تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده بپردازد
و مودیان و یا بنگاهها که در مسیر تولید تا توزیع قرار

دارند در حکم مامور وصول مالیات و یا همکار دستگاه
مالیاتستان هســتند .مالیات بر ارزش افزودۀ تعریف
حقیقت همان مالیات بر مصرف

شده در متن قانون ،در
است که به مصرفکننده نهایی تحمیل میشود و در
طی مراحل مختلف ایجاد ارزش پرداخت میشــود.
این مالیات برای مودیانی که در زنجیره تولید-توزیع
هســتند ،ایجاد اعتبار مالیاتی میکند و اگر فعالیتی
در زنجیره تولید تا توزیع از پرداخت آن معاف باشــد،
میتواند مالیات پرداختی را استرداد کند .عدم وجود
فرهنگ یا بسترســازی ،باعث سوءاســتفاده یا عدم
تفســیر درست از قانون میشــود و گاهی دیده شده
که سازمانهای دولتی ،شبهدولتی و یا اصناف و حتی
بنگاههای کوچک ،استنباط فردی یا تفسیری خود را
داشته و از پرداخت آن خودداری میکنند و باعث ضرر
و زیان بنگاهها میشوند .در این میان برخی از تجار و
اصناف که هنوز در سیستم سنتی فعالیت میکنند و از
روش دفترداری در حسابداری خود استفاده مینمایند
ماهیت این مالیات را با سایر مالیاتها اشتباه گرفته،
آن را جزو قیمت تمامشــده خود منظور میکنند و با
این کار به گرانیها دامن میزنند .این در حالی است
که اگر فرهنگســازی و بســتر الزم برای اجرای این
قانون را فراهم کنیــم ،میتوان از اقتصاد زیرزمینی و
قاچــاق کاال و پرداخت مالیــات مضاعف جلوگیری

کرد و عدالت اجتماعــی را برقرار کرد .ایجاد فرهنگ
مالیاتی ،به مفهوم قبــول و باور مودیان در تمکین از
قانون با کمترین هزینه ،درســت در نقطۀ مقابل فرار
از مالیــات قرار دارد .اولین قــدم در این راه ،باال بردن
سطح آگاهی و آشناکردن مودیان با روح قانون و رفع
ابهامات قانونی است .این آشنایی نمیتواند به سادگی
و یا بهطور مثال از طریق تلویزیون ایجاد شــود بلکه
باید مودی ِان را تشویق کرد که در این زمینه از خدمات
مشاورهای استفاده نمایند .بنگاهها و شرکتهای بزرگ
از خدمات موسسات حسابرســی و حسابداران مجاز
و رســمی استفاده میکنند ولی هزینه این کار بسیار
گران است بنابراین بنگاههای کوچک و حتی متوسط و
اصناف و اشخاص حقیقی قادر به پرداخت آن نیستند.
برای کمک به فرهنگ و بسترسازی باید اجازه داد که
انجمنهای کوچک مشــاورهای از کسانی که آموزش
اجرایی قانون را دیدهاند تشکیل شود و آنها به عنوان
وکیل و مشاور مالیاتی بنگاهها و اصناف عمل کنند و
با اداره دارایی در تماس باشند تا ضمن کاهش هزینه
تمکین برای مودیان( ،اخذ جرایم دیرکرد ،جریمه عدم
اظهار و معافیتها) خود مودیان در اثر معاشرت و تماس
با این انجمنها و مشــاورها با روح قانون و استفاده از
مزایای آن آشنا شوند .ضمن اینکه بدین ترتیب ارتباط
تنگاتنگی با دستگاههای مالیاتستان برقرار میشود و
از این طریق ابهامات و مشکالت قانون به آنها منعکس
خواهد شــد.چیزی مشابه کشورهای پیشرفته که در
آنها تاســیس یک بنگاه یا یک واحد اقتصادی بدون
استفاده از وکیل و مشاوره عمال غیرممکن است.
ماده  ۱۳الیحه مالیات بــر ارزش افزوده،
صادرات کاال و خدمات را از این مالیات معاف کرده
و مقرر داشته مالیات کاالهایی که قب ً
ال به هنگام
فروش آنها مالیات بر ارزش افزوده دریافت شده،
هنگام خروج از کشور ،مسترد میشود .در واقع
صادرکنندگان محصوالت ایرانی با خرید کاال از
بازار ایران و خروج آن از کشــور ۵.۱ ،درصد از
ارزش کاالی صادراتی را که قب ً
ال به عنوان مالیات
بر ارزش افزوده پرداخته بودند ،از دولت بازپس
میگیرند .آیا قانون مالیات بــر ارزش افزوده با
چنین توجهی توانســته به نفع صــادرات و
صادرکننده عمل کند؟

آنچه که بــه عنوان نرخ مالیات بــر ارزش افزوده
مصطلح اســت عمال «نرخ» مالیــات ارزش افزوده به
عالوه عوارض است که در سالهای ،۱۳۸۹ – ۱۳۸۷
این نرخ  ۳درصد تعیین شده بود ( ۵.۱درصد مالیات
ارزش افزوده و  ۵.۱درصد عوارض شــهرداری) و برای
سال جاری ( ۸ ،)۱۳۹۳درصد تعیین شده که  ۵درصد
آن به عنــوان مالیات بر ارزش افــزوده و  ۳درصد به
عنوان عوارض شهرداری دریافت میشود .طبق ماده
 ۱۳قانون ،برای کاالهایی کــه در چارچوب صادرات
غیرنفتی از کشور خارج میشوند ،معافیت ،فقط برای
مالیات بر ارزش افزوده ( ۵درصد) اعالم شــده و قابل
برگشــت اســت اما برای عوارض شهرداری معافیتی
ذکر نشده است .با این حال طبق قانون برنامه پنجم

توسعه جمهوری اسالمی در ماده  ،۱۰۴اخذ هرگونه
مالیــات و عوارض پرداختی از بابت صادرات غیرنفتی
در طول برنامه پنجم ممنوع است .بنابراین دستکم در
طول برنامه پنجم توسعه معافیت کامل برای مالیات و
عوارض وجود دارد که باعث میشود قیمت تمامشده
برای فروش صادراتی باال نرود که این به نفع صادرات
است .هرچند برای برنامههای توسعه بعدی معافیت
عوارض شــهرداری در هالهای از ابهام است و بنابراین
تاثیر آن در قیمت تمامشده جای بحث دارد.
معضالت موجود در نظام بانکی و شــیوه
معمول وصول مالیات در کشور تا چه میزان در
مسیر اجراییشدن قانون مالیات بر ارزش افزوده
مشکلآفرین بوده و خواهد بود؟

فکر میکنید اصالحیه اعمال شــده تا چه
میــزان میتوانــد دغدغههــای اصنــاف و
توزیعکنندگان را برطرف کــرده و زمینههای
اجراییشدن داشته باشد؟

مالیات بــر ارزش افزوده در بســیاری از
کشــورها ضمن تأمین بیشتر عدالت اجتماعی
نسبت به ســایر مالیاتها و بدون از بین بردن
انگیزه سرمایهگذاری و تولید ،در جهت افزایش
درآمدهای دولت به کار میرود .آیا فکر میکنید
اجرای این الیحه مالیاتی ،در ایران نیز میتواند با
تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی همراه شود؟

بله ،اساســا هدف از اجرای مالیات بر ارزش افزوده
ایجــاد منبع درآمــدی برای دولت در ســایه عدالت
اجتماعی بیشتر است .در قانون برای برخی از کاالها
که مورد مصرف عموم جامعه و اقشار کمدرآمد است
و در ســبد هزینه خانوار جنبه مایحتاج عمومی دارد،
معافیت وضع کرده و اثر تورمی این مالیات را به حداقل
رســاندهاند ،به نحوی که دریافت مالیات را به سمت
کاالهایی که جنبه عمومی ندارند سوق دهند .اما عدم
وجود شــفافیت در بازار به عالوه وفور کاالی قاچاق،
دالل و واسطههای اضافی ،فرار از مالیات و عدم تمکین
از قانون از جانب برخی از تجار سنتی و اصناف مساله
عدالت اجتماعی را در سایه ابهام فرو برده است.

فکر میکنید کدامیک از عوامل معمول شامل
عدم آگاهی مودیان ،ضعف اطالعرســانی ،عدم
دسترسی به منابع و یا ذهنیت منفی مودیان به امور
مالیاتی ،فقدان عوامل زیرســاختی و اشکاالت
قانونی در عدم موفقیــت قانون مالیات بر ارزش
افزوده در ایران نقش موثرتری ایفا کرده است؟

متاســفانه در کشــور ما ،فرهنگ پرداخت مالیات
به عنوان یک ارزش مطرح نیســت .این امر در اجرای
موفقیتآمیز طرح تاثیر بسزایی دارد .ویژگیهای دیگر
این نوع اجرا عبارتند از خوداظهاری مودیان ،خوداجرایی
طرح ،کمبودن هزینه تمکین و وصول مالیات (جرایم
مالیاتی و هزینه وصول) ،عدم پرداخت مالیات مضاعف،
دریافت مالیات بر اساس اطالعات واقعی مودیان و در
نهایت کسب درآمد بیشــتر برای دولت و در سایه آن
تامین عدالت اجتماعی بیشــتر .عدم آگاهی مودیان
از اجــرای صحیح قانون و مفاد و روحیه قانون مالیات
ارزش افزوده و ضدارزش تلقی کردن فرهنگ مالیاتی در
کشور باعث تشدید و ذهنیت منفی خواهد شد و روند
اجرای طرح را از یک اجرای موفقیتآمیز که میبایست
دارای ویژگیهــای فوقالذکر باشــد ،دور خواهد کرد.
عالوه بر اینها ،فقدان عوامل زیرساختی ،مثل شفافیت
بازار ،عدم وجود قاچاق و حذف واســطههای اضافی و
دسترسی به اطالعات واقعی مودیان ،از دیگر مسائلی
است که اجرای موفقیتآمیز «قانون مالیات بر ارزش
افزوده» را در هالهای از ابهام فرو میبرد.

نظام بانکی ما
همانندسایر
کشورهای
پیشرفتهمیتواند
با تشویق و
تسهیل استفاده از
کارتهایاعتباری
بانکی ،در راستای
اهداف ضمنی
قانون مالیات بر
ارزش افزوده
مانند مبارزه با
پولشویی،قاچاق
کاال ،خرید و
فروشهای
زیرزمینی و تحقق
عدالتاجتماعی
گام بردارد

نگر
آینده

دغدغهای که باعث چالش میان اصناف و دستگاه
مالیاتستان شده ،صرفنظر از بحثهای حاشیهای و
مقاومتهای سوداگران در بازار ،ناشی از ابهامات قانون
است .ابهام با این پرسش آغاز میشود که مفاد قانون را
باید فقط در مورد کاالهایی که مصرفی است اجرا کرد
یا شامل کاالهای سرمایهای (مانند طال و جواهر و ارز
و اتومبیل )...هم میشود و اگر شامل کاالی سرمایهای
هم شود ،مالیات در موارد مختلف به چه شیوهای اخذ
شود؟ بسیاری از اقتصاددانان و اصناف معتقدند که از
کاالی ســرمایهای مانند طال و جواهر نباید مالیات بر
ارزش افزوده گرفت و در صورت اخذ مالیات اگر خریدار
نهایی بخواهد کاالی سرمایهای خود را به پول تبدیل
کند ،نمیتواند مالیــات پرداختی (که به نرخ امروز ۸
درصد ارزش کاال اســت) را استرداد نماید .پس عمال
 ۸درصــد زیان میکند و بنابراین تمایل و تقاضا برای
این کاال کاهش پیدا خواهد کرد .ضمن آنکه کاالهای
سرمایهای (مثل طال و سکه) خود شاخص اقتصادی
هستند و چون اخذ مالیات بر اساس فاکتورهای صادره
است و ارزش اینگونه کاالها باالست ،بنابراین نهتنها از
نظر خریدار بسیار گران تمام خواهد شد بلکه روی سایر
قیمتها نیز اثرگذارند و باعث گرانی عمومی خواهند
شــد .برخی اعتقاد دارند که مالیــات باید در صورت
تبدیل شــکل ظاهری مانند تبدیل طال به انگشتری
و حلقه بر اســاس ارزش تبدیل (دســتمزد) گرفته
شــود در هر حال این چالشها ناشی از این است که
در هنگام تدوین الیحۀ قانونی ،کار کارشناسی کافی
نشــده و از اصناف کسبنظر نشده است .اقداماتی که
تاکنون صورت گرفته نیز در جهت رفع دغدغهها نبوده
بلکــه تعویق اجرای قانون ،تنها با هدف رفع التهاب و
هیجان بازار انجام شــده است که این خود باعث عدم
باور مشمولین قانون میشــود و بنابراین روند اجرای
صحیح قانون را دشوار میکند .در دنیای امروز بخش
خصوصی به عنوان موتور رشــد و توســعه اقتصادی
شناخته شــده و بخش دولتی به عنوان متولی ایجاد
بستر مناسب جهت فعالیت بخش خصوصی شناخته
میشــود .بنابراین تعریف ،رشد و توسعه اقتصادی از
تکالیف بخش خصوصی شــناخته شده و نخستین
انتظــار بخش خصوصی از دولت نیز بسترســازی در
جهت شفافیت بیشتر بازار برای ادای این تکلیف است.
شفافیت بازار باعث میشود که در یک محیط رقابتی
حقوق تولیدکننده در بازار حفظ شود و در مسیر رشد
و توسعه قرار بگیرد .نتیجهاش توزیع عادالنه ،اشتغال
بیشــتر ،درآمدزایی بیشتر و مصرف بیشتر در سطح
جامعه است و نهایتا مالیات بیشتری پرداخت خواهد
شــد .انتظار میرود با بسترســازی و ایجاد فرهنگ و
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شیوه وصول مالیات بر ارزش افزوده بر اساس نرخ
ثابت و صورتحسابها و فاکتورهای صادره در مراحل
اضافهشــدن ارزش در طی مســیر تولید تا توزیع و
مصرف است .واقعیت این است که در سیستم کنترل
و نظارت کشور مشــکالتی وجود دارد و این پرسش
همواره مطرح است که کدام سیستم کنترلی میتواند
تضمین کند در تمام مراحل تولید تا توزیع و مصرف
مالیات بر ارزش افزوده اخذ خواهد شد؟ ضمن آنکه در
این زنجیره بسیاری از تجار و اصناف هنوز از سیستم
دفترداری استفاده میکنند و معامالت آنها به صورت
نقدی است که منجر به صدور فاکتور نمیشود.نظام
بانکی ما همانند سایر کشورهای پیشرفته میتواند با
ارتقاء فرهنگ بانکداری الکترونیک و تشویق و تسهیل
اســتفاده از کارتهای اعتباری بانکی و سیستمهای
رایانهای جهت نقل و انتقال پول و کنترل فرآیندهای
سیستم ،در مســائلی مانند کنترل افزایش و کاهش
حســابهای مالی مودیان در نزد بانکها و موسسات
اعتباری و کنترل جابجایی بیش از استاندارد پول در
حسابها ،در راستای اهداف ضمنی قانون مالیات بر
ارزش افزوده مانند مبارزه با پولشویی ،قاچاق کاال ،خرید
و فروشهای زیرزمینی ،ایجاد درآمد بیشتر برای دولت
و تحقــق عدالت اجتماعی گام بردارد .نکته دیگر این
است که در شیوه اخذ مالیات نیز ابهامات و اشکاالتی
وجود دارد .طبق ماده  ۱۰قانون هر ســال شمسی به
چهار دوره سه ماهه تقسیم شد .و طبق ماده  ۲۱قانون،
مودیان مکلف شدند که اظهارنامه هر دوره مالیاتی را
حداکثر تا  ۱۵روز پس از تاریخ انقضاء دوره تســهیم
کنند و مالیات دوره را پرداخت نمایند درحالیکه خیلی
از مودیــان معامالت خود را بهطور نســیه و مدتدار
انجام میدهند ،بنابراین مودی یا باید مبلغ مالیات را
از خریدار دریافت نماید که امکان آن زیاد نیســت ،یا
مالیات متعلقه را از محل ســرمایه در گردش خودش
یا از صندوق بپردازد ،و یا طبق ماده  ۲۳قانون متحمل
پرداخت جریمه شود .بنابراین مودیان متحمل ضرر و
زیان بابت مالیاتی خواهند شد که اصل مالیات متعلق
به آنها نیست .در این شرایط شرکتهای پیمانکار و
یا تولیدی متحمل ضــرر و زیان از بابت جریمه عدم
پرداخت مالیات بر ارزش افزوده میشوند که اصل آن
متعلق به کارفرمایانی است که به علت عدم نقدینگی

یا به علل دیگر مالیاتشــان را پرداخت نمیکنند .این
ابهامات عادالنه بودن شــیوه وصول مالیات بر ارزش
افزوده را زیر سوال میبرد.

اجرای صحیح قانون مالیات بــر ارزش افزوده ،دولت
درآمد بیشــتری کسب کند که همانا هدف از اجرای
قانون است و نتیجه آن ،کسری کمتر بودجه عمومی
کشور و نهایتا عدم وجود یا کاهش تورم است که رشد
بخش خصوصی را به همراه دارد .بنابراین انتظار داریم
کــه اصالحیه جدید قانون در راه اجرای موفقیتآمیز
آن و با رویکرد شفافسازی در بازار و ایجاد بسترهای
الزم تنظیم شود.

35

جهانی
گزارش
بازارهای آینده
بانکهای ماه
گزارش
تحلیبهلها و

راهبردی
گزارش
خبرها و نظرها

بیثباتیدر
قیمتهایجهانی

جدیدترین گزارش راهبردی بانک جهانی چه پیشبینیهایی
درباره چشمانداز بازارهای مواد اولی ه جهان دارد؟
ژوئیه 2014
بابک واحدی

نگر
ه شماره سیام  /مهر 1393
آیند

36

نگرانیهای ژئوپولتیک در عراق و اوکراین/روسیه
در اوایل ســال جاری فشار روبهباالیی بر قیمتهای
نفت در سهماهه دوم سال گذاشت .تنشها که آرام
گرفت ،انتظارها این اســت که قیمتهای نفت در
ت فلزات در سهماهه
سال  2015کاهش یابند .قیم 
دوم سال  2014آرام گرفتهاند ،که دلیل آن واکنش
عرضه به ســرمایهگذاریهای پیش از آن و کاهش
تقاضا بوده اســت ،بهویژه تقاضای چین .نگرانیهای
ج ّوی در اوایل ســال جاری در برخی دانهها موجب
افزایش قیمت شدهاند اما انتظار میرود قیمتهای
کشاورزی در ســال  2015اُفت کنند .شاخصهای
کلیدی قیمتهای مواداولیه در ســهماهه دوم سال
 2014عمدتاً ثابت بودهانــد (همانطور که جدول
یک ،نوســان قیمت مــواد اولیه در ســهماهه دوم
 2014را نشان میدهد که نسبتاً اندک بوده است).
قیمتهای انرژی و مواد کشاورزی هر یک  1درصد
افزایش یافتهاند ،که دلیل آن نگرانیهای ژئوپولتیک
و ج ّوی بوده است ،درحالیکه قیمتهای فلزات در
پرتو نشــانههای ضعف و کاهش تقاضای چین یک
درصد کاهش یافته است (نمودار یک ).افزایش قیمت
نوشیدنیها بهسبب اوج گرفتن قیمت قهوه بهدلیل
آبوهوای خشک در برزیل – بزرگترین تولیدکننده
قهوه جهان – افزایش یافته است (نمودار دو ).قیمت
فلزات گرانبها تغییر اندکی داشته است ،درحالیکه
قیمت کود  6.5درصد اُفت کرده است ،که دلیل آن
کاهش قیمت گاز طبیعی بوده است.
در سناریوی پایه ،که فرض میگیرد هیچ شوک
اقتصاد کالن یا اختالل جدی در عرضه وجود نخواهد
داشت ،انتظار میرود قیمت نفت در پایان سال 2014
به متوسط بشــکهای  106دالر برسد ،که  2دالر از
متوسط  2013بیشتر اســت؛ این افزایش قیمت،
بازتاب تنشهای ژئوپولتیک در عراق است (جدول
 ، ).1همزمان که تنشها آرام میگیرند ،انتظار میرود
قیمت نفت در ســال  2015به بشکهای  104دالر
کاهش یابد .انتظار میرود قیمتگاز طبیعی در امریکا
در باقی سال  2014همینطور باال باقی بماند و در
ن هم بیشتر شود ،که دلیل آن
بلندمدت حتی از ای 
تقاضای بیشتر صنایع انرژیبری است که به امریکا
میآیند تا «سود انرژی»شــان را تبدیل به سرمایه
کنند .گازطبیعــی اتحادیهاروپا و قیمت گازطبیعی
ژاپن هم انتظار میرود بهسبب تعدیل تقاضا تعدیل
شود – در حال حاضر هر دو قیمت عموماً پیوسته با
نفت خام حرکت میکنند.
قیمتهایکشــاورزی در ســال  2014تعدیل
بیشتــری خواهند یافت ،با این فرض که شــرایط
کنونی محصوالت در ســال کشــت 2014-2015
برقرار بماند .بااینهمه تفاوتهای چشمگیری میان
قیمتدانههایکشاورزیمختلفانتظارمیرود.انتظار
میرود قیمت دانههایکشاورزی در سال  2014در
کل نزدیک به  14درصد کاهش یابد؛ قیمت روغن
خوراکی و دیگر موادغذایــی کاهش اندکی خواهد
داشت .قیمت نوشیدنیها 18درصد افزایش خواهد

جدول یک:
شاخصهای قیمت اسمی ،واقعی و پیشبینی
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95

- 17.4

- 15

- 1.4
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نفت خام (قیمت بشکهای به دالر)
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- 0.9

2

- 1.6

طال (قیمت اونس تروا به دالر)

973

1225

1,569

1,670

1,411

1,250

1,230

-15.5

-11.4

-1.6

اقالماستراتژیک

یافت .قیمت فلزات در سال  2014بیش از  6درصد
کاهش خواهد یافت (که از کاهش 5.5درصدی سال
گذشته بیشتر است) ،و دلیل آن هم اینکه عرضه
بیشتر با تقاضای کمتر از سوی چین همراه میشود.
قیمت کود هم طبق انتظارات در سال  2014پانزده
درصد کاهش مییابد ،عمدتاً در واکنش به افزایش
ظرفیت تولید در ایاالتمتحده .بهطریق مشابه ،قیمت
فلــزات گرانبها هم انتظار میرود بیش از 12درصد
کاهش یابد ،زیرا که ســرمایهگذاران نهادی آنها را
کمتر جذاب مییابنــد و کاهش تقاضای چین هم
نقش مهمی ایفا خواهد کرد.
اما چندیــن ریســک ،پیشروی تحقــق این
پیشبینیهای پایهای وجود دارد .ریسکهای کاهنده
قیمت در بازار نفت شامل نگرانیهای کمتر در زمینه
تقاضا از ســوی اقتصادهای نوظهور (که عمده رشد
تقاضــا را در خود جای دادهاند) خواهد بود .تقاضای
نفت در بلندمدت کمتر خواهد شد ،زیرا که جایگزینی
گاز طبیعی به جای نفت اوج و سرعت میگیرد.
در طرف عوامل افزاینده قیمت ،ریســک اصلی
اختالل در عرضه نفت در خلیجفارس و (کماهمیتتر
از آن) آسیای مرکزی نهفته است .برای نمونه ،پس
از خیزشها در عراق ،قیمتهای نفت برنت در فقط
شاخصهای قیمت مواد اولیه

نمودار 1

یــک هفته در اوایل ماه می بیــش از 4دالر افزایش
یافت ،گرچه هیچ اختالل فیزیکیای در جریان نفت
خام صادراتی رخ نداده بود .بااینکه اختاللی در عرضه
نفت میتواند تا بشکهای  50دالر بر قیمتها بیافزاید،
عوامل مختلف متعددی میتوانند شــدت و مدت
نتیجه را تغییر دهند ،از جمله واکنش کشــورهای
صادرکننده نفت پیمان اوپک ،تصمیم اســتخراج
منابع استراتژیک و ذخیره ،و کنترل تقاضا .در حال
حاضر ،ریسکهای قیمتی در بازار نفت خنثی و بیاثر
هستند.
منبع دیگر بیثباتی ،در چشــمانداز میانمدت
و بلندمدت نحوه واکنش اوپک (بهویژه عربســتان
ســعودی) به تغییر شرایط عرضه و تقاضای جهانی
است .از ســال  2004تا کنون ،که قیمتهای نفت
برای نخستین بار از بشــکهای  35دالر فراتر رفت،
اوپک به هر کاهش قیمتی با کاستن از عرضه پاسخ
داده اســت .اما از سوی دیگر هم هروقت قیمتها از
گستره بشکهای  100تا  110دالر فراتر رفته ،عرضه را
افزایش دادهاست .بیثباتی و نااطمینانی دلیل دیگری
هم میتواند داشته باشــد ،و آنهم اینکه بازیگران
دیگر چون عراق ،ایران ،و لیبی بتوانند رشد انتظاری
را فراهم آورند یا نه .شواهد تاریخی نشان میدهند
دالر اسمی 100 = 2010

نمودار 2

که ممکن اســت یک دهه طول بکشد که ظرفیت
عرضه ،پس از کاهش تولید نفت در اثر مناقشات به
سطوح پیش از مناقشه بازگردند .ریسکهای قیمتی
در بخش فلزات ،به عرضههای جدیدی که به جریان
تولید افزوده میشوند و همچنین دورنمای رشد چین
بستگی دارند .اگرچه قیمت فلزات4درصد پایینتر از
سال گذشــته بوده است .چشمانداز بازارهای فلزات
بهشــدت به تقاضای چین بستگی دارد ،زیرا که آن
کشور  47درصد از مصرف فلزات جهان را در اختیار
دارد ،که  5درصد بیشتر از دو دهه پیش است.
اگر سال  2014شاهد طوفان النینو باشیم ،آنگاه
تعدادی از مواداولیه ،از جمله دانههای روغنی ،گندم،
و بعضی محصوالتاستوایی در اواخر  2014و اوایل
 2015شــاهد ریسکهای کاهنده قیمت خواهند
بود -در گذشته ال نینو شرایط محصوالتکشاورزی
را عمدتاً در نیمکره جنوبــی تحت تأثیر قرار داده
است .آخرین ال نینو در فصل کشت 2009-2010
رخ داد .دو ریســک دیگر برای بازارهای کشاورزی،
یعنی سیاستهای بازرگانی و تخصیص مواد اولیه
غذایی برای تولید سوخت طبیعی ،در مقایسه با اوج
گرفتن قیمتها در چند ســال گذشته کماهمیت
خواهند بود.
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20
15

انرژی در اوج
قیمتهای انرژی ،آنطور که شاخص انرژی بانک جهانی محاسبه
کرده است ،در سهماهه دوم  2014یک درصد افزایش یافته است که
نشان از افزایش سرعت رشد قیمتها نسبت به 0.5درصد سهماهه
پیشین دارد که دلیل آن افزایش قیمت نفت خام بوده (که  2.6درصد
در این سهماهه افزایش یافته استم) با در نظر گرفتن اینکه قیمتهای
ذغالسنگ و گاز طبیعی در سهماهه دوم  2014بهترتیب  5.7درصد
و  9.6درصد کاهش یافتهاند .قیمت نفتخام ،پس از آنکه در اوایل
سال  2011برای نخستین بار از بحران مالی  2008به این طرف به
بشــکهای  100دالر رسید ،در گسترهای نسبتاً بسته ،حول و حوش
بشکهای  105دالر نوسان داشته است ،گسترهای که مطلوب اوپک
منوسانترین
هم بوده است( .نمودار  ).3در واقع دوره  2011-2013ک 
دوره سهساله در تاریخ معاصر بازار نفت بوده است .این الگو در سهماهه
دوم  2014هم ادامه یافت ،آنگاه که قیمت نفت خام به متوســط
بشــکهای  106.3دالر رسید ،بیشتر از بشــکهای  103.7دالر در
سهماهه پیش از آن.
نوســانات در قیمت نفت عمدتاً متأثر از نگرانیهای ژئوپولتیک و
اختالالت در عرضه و تولید نفت خام بوده اســت (در اوکراین ،لیبی،
و عراق) ،و نیز تغییر چشــماندازهای رشد کشورهای درحالتوسعه
در طرف تقاضا .ریســکهای ژئوپولتیک در مقام عامل اصلی تغییر
قیمتهای نفت در ســهماهه دوم سال  2014بازگشتند ،و تحوالت
عراق و اوکراین در افزایش قیمتها در این ســهماهه تأثیر بهسزایی
داشتهاند .بااینحال ،پس از رسیدن به رکورد بشکهای  111دالر در
ماه ژوئن گذشــته ،قیمتها در اوایل ماه ژوئیه به بشکهای  105دالر
بازگشــتند ،به این دلیل که تولید نفت عراق با اختالل مواجه نشد و
لیبی اعالم کرد که بندرهای نفتیاش را که نزدیک به یک سال بسته
بودند بازگشایی میکند.
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فلزات بدون انقباض
شاخص قیمت فلزات بانکجهانی در فوریه  2011به رکورد )2010=100( 126
رسید ،که افزایش چشمگیری نسبت به  164در دسامبر  2008است .این افزایش،
همراه با افزایش ثابت پیش از بحران مالی جهان سرمایهگذاریهای عظیم جدیدی
به همراه آورد و واکنش قدرتمند طرف عرضهای که به اُفتی چرخهای از اوایل 2011
تاکنــون انجامید .عمده این عرضه اضافی فلزات به تأمین تقاضای چین اختصاص
یافت ،که سهم مصرفش از فلزات پالوده جهان در پایان  2013به  47درصد رسید،
که بسیار بیشتر از  5درصد دو دهه پیش بوده است.
اُفت قیمتها در ســهماهه دوم  2014ادامه یافت ،و شاخص قیمت فلزات بانک
جهانی در ســهماهه دوم  2014یک درصد کاهش یافت ،بهخاطر مازاد مدام عرضه
برای بیشتر فلزات .عمده این اُفت مدیون اُفت قیمتهای ســنگ معدن آهن (15
درصد کاهش) بوده اســت درحالیکه فلزات پایه  2درصد افزایش یافته است .اُفت
شــدید قیمت سنگ معدن آهن در دومین ســهماهه پیاپی بازتاب بسط ظرفیت
کمهزینه تولید در استرالیا و برزیل بوده است .در طرف تقاضا ،واردات چین همزمان
که رشد واردات آلومینیوم ،مس ،روی ،نیکل ،و سنگ معدن آهن به صفر نزدیک شد.
بااینحال ،کاهشهای اخیر در قیمت فلزات گســترده نبوده است .قیمت روی،
قلع ،آلومینیوم ،نیکل بهترتیب  5.3 ،2.2 ،2.1و  26درصد افزایش یافته است .سرب
و مس که قیمتهایشان کاهش یافته (بهترتیب  0.2و  3.3درصد) استثنا بودهاند.
افزایش قیمت نیکل بازتاب ممنوعیت صادرات سنگ معدن عملآورینشده از سوی
اندونزی بوده است که از ژانویه  2014به اجرا گذاشته شده .نیکل ،که از اجزاء اصلی
فوالد آبدیده است ،از زمان بحران مالی  2008تا کنون اسیر انباره مزمن و عرضه
بیش از حد نشده است .حتی با ممنوعیت صادرات ،انبارههای نیکل در بازارهای اصلی
مبادالت فلزات جهان در اوج هستند و تا سال  2015احتمال هیچ انقباض بازاری در
این زمینه وجود ندارد .قیمتهای آلومینیوم نخستین افزایش سهماهه خود را پس از
پنج سهماهه متوالی کاهش تجربه کردهاند ،و دلیل آ ن اینکه کاهش تولید دارد در
بازارها اثر میکند .قیمتهای مس کاهش یافته است ،بخشی به این دلیل که فلزات
دیگر چون گذشته وثیقه وامها نیستند.
انباره موجودی جهانی فلزات در بازارهای اصلی جهان در سهماهه دوم سال 2014

نه درصد کاهش یافته است ،اما بر حسب معیارهای تاریخی قیمت آنها افزایش یافته.
برای مثال ،موجودی نیکل در پایان ســهماهه دوم سال  2014شصت و سه درصد
افزایش داشته است .موجودی آلومینیوم ،که از پایان سال  2008بدین سو در حال
افزایش بوده است ،در این دوره  7درصد کاهش یافته ،اما هنوز در اوج  10سال اخیر
خود قرار دارد .در یک ســال گذشته موجودیهای سرب ،قلع و روی همه کاهش
یافتهاند (هریک حدود  15تا  30درصد) اما بااینوجود در سطحی نزدیک به متوسط
 10ساله خود ایستاده است.
انتظار میرود قیمتهای فلزات در سال  2014بیش از  6درصد کاهش یابد (که
بیشتر از  5.5درصد کاهش ســال گذشته خواهد بود) ،و دلیل آنهم همراه شدن
عرضه جدید با تقاضای کمتر چین است .بهویژه ،انتظار بر این است که قیمت سنگ
معدن آهن بیشترین کاهــش را در  2014تجربه کند ( -26درصد) ،و پس از آن
مس ( -5.6درصد) ،آلومینیوم ( -2.5درصد) و سرب ( -1درصد ).قیمت قلع تغییر
چندانی نخواهد کرد ،اما روی و نیکل طبق انتظارات بهترتیب  9و  26درصد افزایش
قیمت را تجربه خواهند کرد.
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پس از کاهشهای شدید در سال  ،2013قیمتهای فلزات گرانبها در سال 2014
ثبات یافتند .شاخص قیمت فلزات گرانبهای بانک جهانی در سهماهه دوم  2014یک
درصد نسبت به سهماهه پیش از آن کاهش یافتند .کاهش  4درصدی در قیمتهای
نقره و  0.4درصد کاهش در قیمتهای طال با افزایش قیمت پالتینوم به میزان 1.3
درصد در سهماهه دوم  2014جبران شدند.
سرمایهگذاران پس از کاستن از آسیبپذیریشان نسبت به فلزات گرانبها از طریق
ی ( )ETFدر سال  ،2013در سال  2014علیرغم
یهای تبادالت ارز 
ســرمایهگذار 
ریسکهای ژئوپولتیک اندکی جذب طال شدند .میزان ذخایر سرمایهای طال همچنان
اندک اســت –  16درصد پایینتر در ژوئن  2014نســبت به یک سالپیش – اما
جریانات روبهبیرون ماهانه به کمتر از یک درصد کاهش یافتهاند .قیمتهای پالتینوم
علیرغم اینکه اعتصاب پنج ماهه معادن افریقای جنوبی پایان یافته افزایش یافتهاند.
علیرغم افزایش اخیر ،ضعف کلی در قیمتهای فلزات گرانبها احتماالً ادامه خواهد
یافت و شــاخص قیمت این فلزات طبق انتظار در سال  2014نسبت به سال 203
بهطور متوســط  12درصد کمتر خواهد بود ،زیرا که سرمایهگذاران نهادی همچنان
ت فلزات گرانبها طبق
آنها را جایگزینهای سرمایهگذاری جذابی خواهند یافت .قیم 
انتظارات در سال  1.8 ،2015درصد دیگر هم افزایش خواهند یافت .بیشتر ریسکها
در طرف کاهنده قیمت بهبود شرایط اقتصادی و افزایش نرخهای بهره از سوی بانک

مرکزی امریکا خواهد بود .افزونبراین ،تداوم محدودیتهای هند در واردات طال برای
از بین بردن کسری حساب جاریاش و تالشهای چین برای تنظیم نظام «بانکداری
در سایه» ممکن است فشاری کاهنده بر قیمتها بگذارد ،با در نظر گرفتن اینکه طال
در معامالت مالی وثیقه قرار میگیرد.
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بازارهای آینده به گزارش بانک جهانی

گزارش راهبردی

رونق در کشاورزی
قیمتهای کشاورزی تغییر بسیار اندکی داشتهاند و این تغیی ر
اندک ماهیتی ترکیبی و پیچیده در ســهماهه دوم ســال 2014
داشته است .شــاخص کل قیمت کشاورزی در این سهماهه 0.9
درصد افزایش یافته است اما  0.8درصد کمتر از یک سال پیش.
بین شــاخصهای کلیدی ،دانههای کمتــر از یک درصد در این
ســهماهه افزایش یافتهاند ( 20درصد کمتر از یک ســال پیش).
دانههای خوراکی و آرد در ســهماهه دوم ســال  2014بیش از 3
درصد کاهش یافتهاند ،اما از یک ســال گذشته  3درصد بیشتر
هســتند .دیگر اقــام غذایی در این ســهماهه  3درصد افزایش
یافتهاند .قیمتهای نوشــیدنی در سهماهه دوم سال 11 ،2014
درصد افزایش یافتهاند ( 26درصد بیشتر از یک سال پیش) ،دلیل
آنهم افزایش سرسامآور قیمت قهو ه بهسبب شرایط آبوهوایی
بوده اســت .وزارت کشــاورزی ایاالت متحد در ارزیابی ماه ژوئیه
خود (ســومین ارزیابی فصل کشت  )2014-15چشمانداز فصل
پیشرو را حفظ کرده است؛ چشماندازی که میگوید تولید جهانی
گندم ،ذرت ،و برنج کاهش خواهد یافت (بهترتیب  0.4 ،1.3و 0.5
درصد) .با اینحال نسبتهای انباره به مصرف در مورد ذرت گندم
افزایش خواهند یافت ،اما در مورد برنج کاهش را تجربه خواهند
کرد .چشمانداز دانههای خوراکی و آرد بهنظر میرسد مشکلی در
عرضه نیاز جهانی نداشته باشند ،و  17دانه خوراکی پرمصرف در
جهان در فصل  2014-15به رکورد  202.3میلیون تن خواهند
رسید ،که  2.7درصد بیشتر از  197میلیون تُن کنونی است .تولید
جهانی دانههای روغنی هم طبق انتظارات افزایش خواهند یافت،
از  496میلیون تن در فصل  2013-14تا حدود  511میلیون تُن
در فصل بعد.
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تولیدجهانی(میلیونتُن)
1960
1970
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1990
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ذرت
199.6
268.1
408.7
482
591.8
700.7
716.6
795.5
800.9
825.6
835.9
889.3
868.8
984.4
981

برنج
150.8
213
269.9
351.4
399.3
417.9
420.5
432.9
449.1
440.9
449.9
466.9
471.7
477.5
479.4

گندم
233.5
306.5
435.9
588.8
583.3
618.9
596.5
612.7
683.5
687.1
650.8
696
657.7
714.2
705.2

دانه سویا
42.1
80.9
104
175
220
236
219
211
260
263
239
268
283
304

روغن نخل
1.9
4.9
11
24.2
35.8
37.4
41.2
44.2
46.1
48.8
52.1
56
59.3
62.8

کود در سراشیبی
قیمتهای کود همچنان سیر نزولیشان را در سهماهه دوم سال  2014با 6.5
درصد حفظ کردهاند ،پس از آنکه در سهماهه اول سال  2014افزایشی  4.7درصدی
داشتند .در هفت سهماهه از هشت سهماهه پیاپی اخیر این قیمتها در حال کاهش
بودهاند و  20درصد کمتر از یک سال گذشته بودهاند (و بیش از  60درصد پایینتر
از اوجشان در میانه سال  ).2008کودها از مواد اولیه مهم تولید دانههای خوراکی و
روغنی هستند ،و اغلب بیش از نیمی از هزینه خرید مواد اولیه را شامل میشوند.
تن به دالر
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چون گاز طبیعی از مواد اولیه مهم بعضی از کودها اســت ،انقالب اخیر در صنعت
انرژی و کاهش قیمتهای گاز طبیعی در امریکا متعاقب آن ،بر صنعت جهانی تولید
کود تأثیر گذاشــته است .بسیاری از شرکتهای تولید کود کارخانههای خود را به
ایــاالت متحد منتقل میکنند تا از قیمتهای پایینتر گاز طبیعی بهره گیرند .از
چشمانداز بلندمدت ،این اقدامات فشاری کاهنده بر قیمت کود خواهند گذاشت.
انتظار میرود شاخص قیمت کود در سال  2014حدود  15درصد کاهش یابد
و در ســال  1.5 ،2015درصــد دیگر کاهش یابد – ایــن مقدار کاهش از کاهش
 17درصدی در سال  2013بیشتر است .بین اجزاء منفرد شاخص ،قیمت سنگ
توشش درصد کاهش خواهد یافت ،و پس از آن پُتاس
فسفات در سال  2014بیس 
یایپی
( 21درصد کاهش) اوره ( 12درصد کاهش) تیاسپی ( 6درصد کاهش) و د 
تغییر چندانی نخواهد داشت .این چشمانداز بر مبنای این فرض بنیان نهاده شده
است که قیمتهای گاز طبیعی در ایاالت متحد با سرعتی متعادل افزایش خواهند
یافت.
ریسکهای قیمتی در بازارهای کود متوازن هستند .ریسکهای فزاینده قیمت
شامل قیمتهای باالتر از انتظار گاز طبیعی در ایاالت متحد است ،که ممکن است
«سود انرژی» را تعدیل کند و از این طریق واکنش عرضه را بکاهد .همچنین رشد
ش از حد انتظار از ســوی اقتصادهای نوظهور که در آنها تجاریسازی
تقاضای بی 
کشاورزی (و از اینطریق استفاده از کود) میتواند فشاری فزاینده بر قیمتهای کود
بگذارد ،هم جزو این ریسکها است.

دورنمای قیمتهای مواد اولیه بانک جهانی به دالر اسمی امریکا
ماده اولیه

واحد

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

انرژی
ذغالسنگ،استرالیا
نفت خام ،متوسط ،در محل
گاز طبیعی ،اروپا
گاز طبیعی ،آمریکا
گاز طبیعی  ،LNGژاپن

میلیون تن به دالر
میلیون بشکه دالر
میلیون مترمکعب به دالر
میلیون مترمکعب به دالر
میلیون مترمکعب به دالر

84
104
11.8
3.7
16

77
106.1
10.5
4.6
15.8

79
104.4
10.3
4.7
15

80.9
103.5
10.2
4.9
14.7

82.8
103.9
10
5
14.5

84.8
104.3
9.9
5.3
14.2

86.8
104.8
9.8
5.5
13.9

88.9
105.3
9.6
5.7
13.7

91
105.9
9.5
6
13.4

93.2
106.5
9.4
6.2
13.2

95.4
107.2
9.2
6.5
13

97.7
107.8
9.1
6.7
12.7

100
108.4
9
7
12.5

مواد اولیه غیرانرژی
کشاورزی
یها
نوشیدن 
کاکائو
قهوه،عربیکا
قهوه،ربوستا
چای ،متوسط

کیلوگرم به دالر
کیلوگرم به دالر
کیلوگرم به دالر
کیلوگرم به دالر

2.44
3
2
2.86

3
4.20
2.10
2.70

2.80
3.90
2
2.75

2.73
3.86
1.98
2.79

2.67
3.82
1.96
2.83

2.6
3.78
1.94
2.88

2.54
3.73
1.92
2.92

2.48
3.69
1.90
2.97

2.42
3.65
1.88
3.01

2.37
3.62
1.86
3.06

2.31
3.58
1.84
3.10

2.25
3.54
1.82
3.15

2.20
3.5
1.80
3.20

غذا
روغنها و آردها
روغن نارگیل
مزمینی
روغنبادا 
روغن نخل
آرد دانه سویا
روغن دانه سویا
دانههای سویا

میلیون تن به دالر
میلیون تن به دالر
میلیون تن به دالر
میلیون تن به دالر
میلیون تن به دالر
میلیون تن به دالر

941
1773
857
545
1057
538

1250
1350
890
550
960
530

1100
1450
870
525
980
535

1978
1486
863
520
982
532

1057
1522
856
516
984
530

1036
1560
848
511
986
527

1015
1598
841
507
988
525

995
1638
834
502
990
522

975
1687
827
498
992
520

956
1720
820
493
994
517

937
1762
814
489
996
515

918
1805
807
484
998
512

900
1850
800
480
1000
510

دانهها
جو
ذرت
برنج ،تایلند 5 ،درصد
گندم ،ایاالت متحدHRW ،

میلیون تن به دالر
میلیون تن به دالر
میلیون تن به دالر
میلیون تن به دالر

202
259
505
312

135
215
410
310

145
220
405
305

148.2
221
402
301

151.4
222
399
298.7

154.7
223
397.3
295.7

158.1
223.9
394
292

161.6
224.9
392.3
289.6

165.1
225.9
389.8
286.6

168.7
227
387.3
283.7

172.4
228
384.9
280.8

176
229
382
277.9

180
230
380
275

دیگر مواد غذایی
موز ،اتحادیه اروپا
گوشت ،گاو
گوش ،مرغ
پرتقال
میگو،مکزیک
شکر ،جهان

کیلوگرم به دالر
کیلوگرم به دالر
کیلوگرم به دالر
کیلوگرم به دالر
کیلوگرم به دالر
کیلوگرم به دالر

0.92
4.07
2.29
0.97
13.84
0.39

0.95
4.20
2.25
0.80
17
0.38

0.94
4.10
2.20
0.83
16
0.37

0.94
4.07
2.18
0.84
15.67
0.37

0.94
4.04
2.16
0.85
15.35
0.37

0.93
4.01
2.14
0.86
15.03
0.36

0.93
3.98
2.12
0.88
14.27
0.36

0.93
3.95
2.10
0.89
14.42
0.36

0.93
3.92
2.08
0.90
14.13
0.36

0.93
3.89
2.06
0.91
13.84
0.36

0.92
3.86
2.04
0.92
13.55
0.35

0.92
3.83
2.02
0.94
13.27
0.35

0.92
3.80
2
0.95
13
0.35

مواد خام
الوار
الوار ،کامرون
الوار ،مالزی
اره ،مالزی
خا 
ک ّ

اصله به دالر
اصله به دالر
اصله به دالر

463.5
305.4
852.8

475
300
910

480
310
915

485
314
930

490.5
319.4
945.8

496
324
961

501
329.1
977.7

506.8
334.1
994.1

512.3
339.1
1010

529.2 523.5 517.9
354.7 349.4 344.2
1062.2 1044.8 1027.6

535
360
1080

کود
یا یپی
د 
سنگفسفات
کلریدپتاسیم
یاسپی
ت 
اوره .E ،اروپا ،عمده

میلیون تن به دالر
میلیون تن به دالر
میلیون تن به دالر
میلیون تن به دالر
میلیون تن به دالر

444.9
148.1
379.2
382.1
340.1

450
110
300
360
300

445
105
305
355
295

444.5
103.4
305.5
354.5
293.5

444
101.8
306
354
292

443.5
100
306.5
353.5
290

443
98.7
307
253
288.9

442.5
97.2
307.5
352.5
287.4

442
95.7
308
352
285.9

441.5
94.3
308.5
351.5
284.4

441
92.8
309
351
282

440.5
91.4
309.5
350.5
281.5

440
90
310
350
280

فلزات و مواد معدنی
آلومینیوم
مس
سنگ معدن آهن
سرب
نیکل
قلع
روی

میلیون تن به دالر
میلیون تن به دالر
میلیون تن به دالر
میلیون تن به دالر
میلیون تن به دالر
میلیون تن به دالر
میلیون تن به دالر

2150
1840
1800
2084
1898
1928
2177
2025
2020
1989
1958
1869
1847
6800
6880
6900
6816
6864
6856
6808
6824
6832
6840
6848
6872
7332
145
110
100
137
116
120
141
133
130
126
123
113
135
2250
2150
2120
2230
2170
2180
2240
2220
2209
2199
2189
2160
2140
18000 17897 17795 17694 17593 17493 17393 17294 17195 17097 17000 18500 15032
25000 24760 24522 24287 24053 23822 23593 23367 23142 22920 22700 22500 22283
2400
2100
2080
2337
2175
2186
2368
2306
2275 2.245 2215
2128
1910

فلزاتگرانبها
طال
نقره
پالتینوم

اونس تروآ به دالر
اونس تروآ به دالر
اونس تروآ به دالر

1100
22
1250

نگر
آینده

دیگر مواد خام
شاخصپنبه
صمغ ،مالزی
تنباکو

کیلوگرم به دالر
کیلوگرم به دالر
میلیون تن به دالر

1.99
2.79
4.589

2
2.2
4800

2.05
2.4
4700

2.07
2.44
4.658

2.10
2.48
4617

2.12
2.51
4576

2.15
2.55
4536

2.17
2.59
4.496

2.20
2.63
4456

2.22
2.67
4.416

2.24
2.71
4377

2.27
2.76
4338

2.3
2.8
4300
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1411
23.8
1487

1250
20
1430

1230
20.5
1400

1216
20.6
1384

1203
20.8
1369

1189
20.9
1353

1176
21.1
1338

1.163
21.2
1.323

1150
21.4
1308

1131
21.5
1293

1125
21.7
1276

1112
21.8
1264
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عربی
متحده
امارات
های ماه
گزارش
بازارلها و
سهم ایران درتحلی

هدف
بازارهاینظرها
خبرها و

امارات

سکوی پرش صادراتی ایران

آنچه درباره روابط تجاری ایران و امارات متحده عربی باید بدانید
علی ملیحی

بعد از دو سه سال سردی در روابط تجاری به دنبال تحریمها ،حاال و به
دنبال تغییر فضای سیاسی ناشی از روی کارآمدن دولت جدید در تهران،
ایران و امارات به ســوی تقویت دوباره روابط تجاریشان گام برمیدارند.
حجم روابطتجاری دو کشور در سال  2012تا  23میلیارد دالر پیش رفته
بود اما تحریمها آن را به حدود  15میلیارد دالر در سال 2014رساند .با این
حال تجــار ایرانی و اماراتی و دولتهای طرفین عزم خود را برای افزایش
دوباره حجم روابطتجاری جزم کردهاند .سفرهای مقامات دیپلماتیک و
فعاالن برجسته اقتصادی دو کشور در یک سال اخیر موید این ادعااست.
در این میان امارات به عنوان یکی از متضررترین کشورها از تحریم ایران ،به
دورنمای مثبت مذاکرات ایران وغرب نیز چشم دوخته
است .امارات و به ویژه دبی ،در بیشتر سالهای دو دهه
گذشته در زمره مهمترین شرکای تجاریایران بودهاند.
در حقیقت ،دوبی به سکوی تجاری صادرات بینالمللی
به ایران و پایگاه اصلی برای بازاریابی و صدوراجناس
ایرانی به جهان تبدیل شــد کــه از طریق همین
شیخنشین صادرات مجدد میشوند .حضور دهها هزار
تاجر ایرانیمقیم امارات زمینه را برای تجارت مشترک
بیشتر کرده است .نخبگان اقتصادی ایرانیاالصل مقیم
در امارات علیرغمتمامی مشــکالت ،شرکایشان در
سرزمینمادریراحفظکردهاند.بسیاریازشرکتهای
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ایرانی که در امر صادرات کاالاز ایران فعال هستند ،دفاتری نیز در دوبی بنا
کردهاند تا به کمک شبکه وسیع ارتباطی و مالی امارات به بازارهای جدید
پای بگذارند .البته در کنار تمامی این دورنماهای خوب ،مشکالت بزرگی
نیز بر گسترش روابط تجاری دو کشور سایهافکنده ،سختگیری اماراتیها
در مورد تاجران ایرانی مقیم امارات ،دردسرهای بانکی ناشی از تحریم و
باالرفتن هزینهزندگی در این کشور موجب بازگشت برخی فعاالن اقتصادی
ایرانی بو یا کوچ آنها به عمان شده است .با این همهافزایش حجم مبادالت
تجاری دو کشور در شــش ماهه نخست سال جاری نشان از آغاز دوباره
روزهای روشن درروابط تجاری دو طرف دارد .در پرونده پیشرو با رییس
اتاق بازرگانی ایران و امارات در تهران و نایب رییس
شورایبازرگانان ایرانی دوبی به گفتوگو نشستیم تا
زمینههای گسترش صادرات ایران به امارات را واکاوی
کنیم .اولی بر توسعهتولیدات مشترک میان ایران و
امارات به عنوان هدف بلندمدت در روابط اقتصادی
دو کشور تاکید داشــت و دومی نخبگان اقتصادی
ایرانیاالصل مقیم امارات را کارشناسانی مجرب برای
بازاریابی کاالهــای صادراتی ایران در جهانارزیابی
میکرد .با همه سختیها و مشکالت ،امارات و دوبی
همچنان ســکوی اصلی صادرات و واردات به ایران
یشوند .
محسوبم 

بندر جبلعلی
در دوبی
یکی از مهمترین
سکوهای تجاری
خاورمیانه

تولیدمشترک
راهگشای افزایش تجارت دو کشور
گفتوگو با رییس اتاق بازرگانی ایران و امارات
دکتر مسعود دانشمند ،رییس اتاق بازرگانی ایران و امارات ،ضمن توضیح وضعیت تجاری میان ایران و امارات،
پیشنهادهایی نیز برای افزایش حجم روابط تجاری طرفین و همچنین بنیانگذاری یک تجارت قوامیافته به
جای یک تجارت لرزان را دارد .او همچنین با برشمردن مشکالت تاجران ایرانی در امارات ،از کوچ گروهی از
فعاالن اقتصادی ایرانی به عمان خبر میدهد .وی معتقد است که علیرغم همه مشکالت و تحریمها امارات و
امیرنشین دوبی همچنان با نام تجارت خارجی در ایران پیوند خوردهاند.
به عنوان اولین سوال علت تغییر جایگاه
امارات از اولین شریک صادراتی ایران به رتبههای
پایین تر چیست؟

در ابتدا باید توجه داشــته باشید که امارات جایی
نیست که کاالی ما را مصرف کند .امارات سکویی است
که کاالی ما وارد آن میشود و از آنجا به نقاط دیگر
صادر میشود .کاالهایی که از امارات وارد ایران میشوند
نیز هیچ کدام تولید امارات نیستند بلکه ساخته شده در
دیگر نقاط جهاناند که مطابق با نیاز و سفارش ما به
امارات میآیند و از امارات به ایران صادر میشوند .علت
تغییر رتبه امارات در جدول ردهبندی شرکای تجاری
همسایگان ایران به تحریمها بازمیگردد .در سالهای
اخیر تحریمهای امریکا موجب شــد کــه روابط ما با
تعدادی از کشورها به شکل مستقیم شکل بگیرد .یعنی
در برابر فروش نفت مستقیما از آنها پول میگرفتیم.
از جمله این کشــورها چین و هند هستند .پیشتر،
کاالهایی که ایــران به چین و هند صادر میکرد و یا
از این کشورها وارد میکرد در امارات معامله میشد.
یعنی ابتدا به امارات میرفت و از آنجا به آن کشورها
دوباره صادر میشــد .حاال به دلیل شرایط تحریمها،
وضعیت به شــکلی تهاتری است یعنی ما به چین و
هند نفت میفروشیم و در ازای آن کاال از این کشورها
میگیریم .بنابراین حجم مبادالت ایران و امارات رو به
کاهش گذاشته است .در واقع تحریم موجب کاهش
حجم تجارت ما با امارات شد.

این پیوند همچنان وجــود دارد و اتفاقا تحریمها
موجب تقویت نقــش دوبی به عنوان یک مرکز مالی
در تجارت ایران شده است .تحریم بانکی ایران موجب
شــده که ایران برای صادرات و واردات خود از فضای
مالی بانکی دوبی اســتفاده کند .نتیجه این شده که
وقتی میخواهیم صادرات انجام دهیم ،یک شــرکت
ایرانی در دوبی ال-سی را از خریدار میگیرد و پول را
از طریق صرافی به ایران بازمیگرداند .در مورد واردات
برعکس اســت ما پول را از طریــق صرافی به دوبی
میفرستیم .در آنجا بر اساس این پول اعتبار گشوده
میشود .در واقع انگار که بازار مالی ما به دوبی منتقل
شــده و بدهبستان مالی در آنجا رخ میدهد و این به
دلیل تحریمها است .شاید بپرسید چرا دوبی؟ مالزی
خیلی تالش کرد جای دوبــی را برای ایرانیان بگیرد
اما نتوانست .علت این موضوع مزیتهای فوقالعادهای
است که دوبی برای ایران دارد .اول اینکه تعداد ایرانیان
مقیم دوبی بســیار باالســت و به صورت غیر رسمی
اولین زبان دوبی ،فارســی است .بسیاری از عربها و
هندیهای مقیم دوبی به دلیل تعامالت وسیع تجاری
دوبی با ایران زبان فارسی آموختهاند .شما االن به هر
شرکتی که در دوبی تماس بگیرید باالخره یک نفر پیدا
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از آنجا که کشــور امارات مصرفکننده کاالهای
ایرانی نیست و عمده کاالهای صادراتی به امارات از این
کشور به مقاصد دیگر دوباره صادر میشود ،میتوان با
بررسی جدول صادرات ما به امارات به آسیبشناسی
وضعیت صادراتمــان نیز بپردازیــم .کاالهای که ما
به امارات صــادر میکنیم -فــارغ از برخی کاالهای

زمانی در ایران نام فعالیت تجاری در خارج از
کشور به نام دوبی به عنوان یک مرکز مهم مالی و
تجاری دنیا پیوند خورده بود .به نظر میرســد
تحریمها موجب شــده این پیوند سست شود
دیدگاه شما چیست؟

وارد آن میشود
و از آنجا به
نقاط دیگر صادر
میشود .کاالهایی
که از امارات وارد
ایران میشوند نیز
هیچ کدام تولید
اماراتنیستند
بلکه ساخته شده
در دیگر نقاط
جهاناند.

نگر
آینده

چه نوع کاالهایــی از ایران به امارات صادر
میشود؟

پتروشیمی -کاالهایی هســتند که از لحاظ تجاری
آســیبپذیر بوده و برای ما نیــز ارزش افزود ه کمی
دارند ..زمانی بود که ما ســنگ را از معدن به شــکل
مکعب جدا میکردیم و همان را صادر میکردیم این
سنگ در مقصد فراوری میشــد و تراش میخورد و
قیمت و عیار آن باال میرفت .حاال درســت است که
کارخانههایی برای فراوری و تراش سنگهای صادراتی
در کشــور ایجاد شده و قیمت ســنگهای صادراتی
ما باالتر رفته اما در بســیاری از کاالها ما همچنان به
صادرات مواد خام اکتفا میکنیم .مثال در چند ســال
گذشته چیزی حدود  8تا  12میلیون تن سنگ آهن
صادر کردهایم .این سنگ آهن را میتوانستیم به شمش
تبدیل کنیم و صادر کنیم .چرا ما نباید بهجای صادرات
خاک کروم به امارات و بعد به مناطق دیگر دنیا شمش
کروم صادر کنیم و سود بیشتری به دست آوریم؟ چرا
نباید محصوالت مسی را صادر کنیم؟ علت آن است که
بوکار ما بد است و صاحبان سرمایه
رتبه فضای کس 
برای ســرمایهگذاری جهت ایجاد این زیرســاختها
رغبت ندارند .به همین دلیل ما مجبور میشویم اقالمی
را به امارات صادر کنیم که بیشــتر ماده خام است تا
صنعتی .ما نزدیک به  15میلیارد دالر مواد خام در سبد
صادراتیمان داریم .بخش عمــدهای از آن به صورت
میعانات گازی و سنگهای معدنی و مواد پتروشیمی
است .ایران به طور متوسط  10میلیون تن سنگ آهن
صادر میکند .کاالی عمــده دیگر کروم و مس نیمه
آماده است .بنابراین حجم کاالی صنعتی تولید شده که
صادر میکنیم خیلی پایین است .همچنین 1میلیارد
دالر پســته و  800میلیون دالر فرش صادر میکنیم
که اینها نیاز جامعه طرف مقابل نیســت .قدیمها در
کتابهای اقتصادی مثال معروفی وجود داشت مبنی
بر اینکه «قهوه برزیل و فوالد امریکا» .یعنی امریکا به
برزیل فوالد صادر میکند و برزیل قهوه امریکا را تامین
میکند .نکته اما آنجاست که میشود قهوه نخورد اما

بدون فوالد نمیشود در کشوری توسعه ایجاد کرد .ما
متاسفانه یاد نگرفتیم تولید صنعتی را بفروشیم .از سوی
دیگر آنچه ما فروختهایم چیزی بوده که طرف مقابل
به ســراغ آن آمده است .طرف خارجی به سراغ نفت
و فرش و پســته ما آمده و ما برای این کاالها بازاری امارات سکویی
در جهان خلق نکرده ایم .در خصوص سایر کاالها نیز است که کاالی ما
وضعیت به همین منوال است.
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سهم ایران در بازار امارات متحده عربی

بازارهای هدف

فعاالن اقتصادی
دو کشور باید
به سمت تولید
مشترکبروند.
اماراتظرفیتش
این است که
به بازار افریقا
دسترسی
دارد .ایران به
دلیل جمعیت و
زیرساختهایش
دارای یک ظرفیت
تولیدی باال
است و همچنین
دسترسی به بازار
اکو دارد.
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خواهد شد که به فارسی سخن بگوید .ساعت مشترک
در تهران و دوبی نیز مزیت دیگری است .ساعت کاری
در ایران و امارات تقریبا مشابه است .همچنین روزهای
تعطیل و کاری در دو کشور نیز تقریبا همسانند .این
موارد باعث شــده که این مرکز بزرگ مالی جهان در
اقتصاد منطقه و به خصوص ایران نقش قابل توجهی
داشــته باشــد .قبل از اینکه دوبی خود را در اقتصاد
منطقــه و دنیا مطرح کند ،بخــش مهمی از تجارت
ایرانیان که امروز در دوبی انجام میشود از طریق کویت
انجام میگرفت .تجار ایرانی در کویت زیاد بودند .وقتی
جنگ ایران و عراق ،جنگ نفتکشها در خلیج فارس
و اندکی بعد جنگ عراق و کویت رخ داد ،دوبی نقش
مهمی پیدا کرد .بسیاری از نمایندگیهای شرکتهای
بزرگ دنیا قبل از جنگ در ایران حضورداشتند .بعد
از وضعیت جنگی ،ایــن نمایندگیها به دوبی انتقال
پیدا کرد.بســیاری از این نمایندگیها توسط فعاالن
اقتصادی ایرانی اداره میشدند .بهطور مثال تاجر ایرانی
که نماینده بیام دبلیو در ایران بود و حوزه خاورمیانه
راپوشــش میدادبه دلیل شرایط جنگی نمایندگی
خود را به امارات منتقل کرد .از سوی دیگر در شرايط
جنگ ،بندر خرمشهر و بندر امام دچار مشکل بودند
و مملكــت به واردات و صادرات كاال نياز داشــت ،به
خصوص واردات كاال براي نيازهاياساســي مردم .به
همين دليل به بندر دوبي متکی شدیم .به اين صورت
كه مجبور بوديم كاالهايمان را به بندر دوبي بياوريم و
به تدريج با كشتيهايكوچكتر به بندرعباس و بندر
بوشهر منتقل كنيم .در نتيجه روابط شروع شد و اين
روابط بعد از جنگ و در دوران سازندگي بيشتر شد .با
افزايش ارتباطات حجم واردات و صادرات به اندازهاي
شــد كه طبق آمار رســمي گمرك امارات كه با آمار
رســمي گمرك ايران متفاوتاست ،اين حجم به 20
ميليارد دالر رســيد .به این شکل ما در اقتصاد امارات
و به طور مشخص امیرنشین دوبی نقش بزرگی بازی
میکنیم نزدیک به  15درصد تجارت امارات و نزدیک
به  25درصد این تجارت در دوبی به بازار ایران وابسته
است .این حجم بزرگی است.
دورنمای روابط تجاری ایــران و امارات را
چگونه میبینید؟ آیا دورنمای روابط تجاری دو
کشور به رفع تحریمها معطوف است؟ پیشنهاد
شما برای افزایش حجم تجارت دو طرف چیست؟

من معتقدم که اگر تحریمها در کار نباشد ما خودمان
به خوبی بلدیم که چطور با دنیا تجارت کنیم و چطور
از بازارهای مالی دنیا استفاده کنیم .اگر تحریمها تمام
شــود ما نیازی به بازار مالی دوبی نخواهیم داشت .آیا
بازار دوبی به خودی خود تولیدی دارد؟خیر .با این حال
دو کشور ایران و امارات باید بر اساس حسن همجواری
اقتصادی یک تجارت بنیادین را پیریزی کنند .دولتها
و فعاالن اقتصادی دو کشور باید به سمت تولید مشترک
بروند .هر دو کشــور ظرفیتهای باالیی دارند .امارات
ظرفیتش این اســت که به بازار افریقا دسترسی دارد.
لونقل امارات به بازار افریقا وصل
شــبکه بانکی و حم 
است .ایران به دلیل جمعیت و زیرساختهایش دارای

یک ظرفیت تولیدی باال است و همچنین دسترسی
به بازار اکو دارد .اگر ما و اماراتیها سیاستهایی برای
تولید مشترک وضع کنیم میتوانیم منطقه اکو ،بازار
داخلی دو کشور و بازار افریقا را در انحصار بگیریم .این
به شرطی است که دو کشور خود را رقیب ندانند بلکه
رفقایی بدانند که در کنار هم در دو سوی خلیج فارس
حضور دارند .تجارتی که میان دو کشور است در شرایط
فعلی لرزان است یعنی اگر تحریمها برداشته شود-که
باالخره این اتفاق خواهد افتــاد -امارات ضرر خواهد
کــرد .زیرا ما دیگر نیاز چندانی به فضای مالی امارات
نخواهیم داشت و خودمان بلدیم چطور با دنیا تجارت
کنیم .چنانکه پیــش از آن میکردیم .اما اگر تجارت
دو کشور بر اساس به اشتراک گذاشتن ظرفیتها در
تولیدات مشترک شــکل بگیرد ،یک تجارت دایمی
خواهد بود .مثال اکســپو  2020دوبی در پیش است
بر طبــق براوردها  100میلیون نفر در عرض یک ماه
برای بازدید از این اکســپو به دوبی خواهندآمد .ارایه
خدمات به این تعداد بازدیدکننده اعم از آب معدنی و...
میتواند زمینه تولید مشترک دو کشور و حضور جدی
شرکتهای خدماتی ایرانی را ایجاد کند .میتوانیم بر
اساس استاندارد طرف اماراتی یک برند آب معدنی را به
عنوان تولید مشترک دو کشور به اکسپو عرضه کنیم،
در ذهن تمام بازدیدکننــدگان جا بیاندازیم و به این
شکل جهانیاش کنیم.
به عبارت دیگر دو کشــور باید بپذیرند که حسن
همجواری اقتصادی یعنی اینکــه امکاناتمان را کنار
هم قــرار دهیم .در حال حاضــر اماراتیها در زمینه
ساختمانسازی پیشرو هستند .ایرانیها نیروی انسانی
متخصــص در این خصوص دارند .چرا شــرکتهای
مشــترک ایرانی و اماراتی برای ساختمانســازی در
کشورهای عضو اکو فعال نشوند؟ چرا وارد مناقصههای
بینالمللی نشوند؟ با دوستان اماراتي صحبت كرديم و
همواره گفتيم چه بخواهيم چه نخواهيم در دو سوي
خليج فارس همواره با هم همسايه هستيم.
به نظر میرسد که مشــکالتی نیز در راه
تجارت میان دو کشــور وجود داشته باشد .این
موضوع حتی باعث خروج برخی ایرانیان مقیم
دوبی از این امیرنشــین شــده است همچنین
وضعیت تحریمها نیز بر تعامل دو طرف موثر بوده
اســت .ارزیابی شــما از مشــکالت موجود و
راهحلهای آن چیست؟

شــکی نیست که پیوند عمیق سیاســی امارات و
غــرب و به خصوص امریکا بــه طور قطع بر تعامالت
تجاری ایــران با امارات تاثیر منفی دارد .ما به یکی از
بانکهای اماراتی اعتراض کردیم که چرا حسابهای
ایرانی را میبندید گفتند :ما خیلی متاسفیم اما یکسوم
سرمایه بانک ما متعلق به امریکاییهاست و فشار آنها
باعث میشود که ما بر تاجران ایرانی فشار وارد کنیم.
تحمیلهای آنها ما را مجبور به تمکین کرده اســت.
اما مسئله به این سادگی هم نیست ،دوستان اماراتی
ما خودشــان میدانند مزیتهای تجاری ایران چقدر
برایشان اهمیت دارد .دالیل ما برای این مسئله كامال
روشن و منطقی است .مثال روشن بزنم .هماكنون از
مجموع فضای بازرگانی بندر جبلعلی دبی حدود 25
تا  30درصد آن در اشغال ایران است.
واقعا اگر ایران از این فضا استفاده نكند ،كدام كشور
اســت كه از این اســتفاده كند؟ كدام كشور میتواند
یا برایش صرفه اقتصــادی دارد؛ عراق ،قطر ،بحرین،
عمان ،پاكستان؟ كدام كشور؟ به هر حال كشورهای
حوزه خلیج فارس هستند كه باید از ظرفیت جبلعلی
اســتفاده كنند و مثال كانتینر كاالهای خودشان را به
آن بندر بیاورنــد و بعد ترانزیت كنند .آن همه حجم
انبار واقعا چگونه پر خواهد شد؟ روشن است هر یك از
كشورهایی كه نام بردم ،بنادر خودشان را دارند و از آن
استفاده میكنند .پاكستان كه در دهنه دریای عمان
است و اصوال ربطی به بنادر امارات ندارد.سایر كشورها
مانند قطر و كویت هم بنادرشان كامل است .پس در
نهایت ایرانمیمانــد و امارات و اگر ایران از این گونه
ظرفیتهای امارات استفاده نكند،دوستان اماراتی ما
چه میخواهند بكنند؟ تازه به خاطر شكلگیری روابط
جدید اقتصادی در منطقه خلیج فارس ،خیلی كشورها
روی توسعه بنادرشان سرمایهگذاری هم كردهاند و این
سرمایهگذاریها در آن به ثمر رسیده و ظرفیت خالی
جدیدی ایجاد شده كه ایران میتواند به جای جبلعلی
از آن استفاده كند .عمان روی دو بندرش ـ مثال بندر
سالله ـ دارد این كار را انجام میدهد و ظرفیت خالی
هم دارد.
یعنی بازرگانان ایرانی از دوبی به سمت عمان
سرازیر خواهند شد؟

سختگیریها در امارات و تحریمها باعث شده که
فعاالن اقتصادی ایرانی به دنبال فضاهای آسانتر برای
تجارت بروند .واقعیت این است كه فضاهای پذیرایی
جدید برای سرمایهگذاران ایرانی گشوده شده است
كه در راس آن دو كشور قطر و عمان قرار دارد .عمان
به تازگی امكانات خاصی را در اختیار سرمایهگذاران
قرار میدهد و در حال ســرمایهگذاری برای توسعه
زیرساختهای خود اســت .با این حال ،هنوز زمان
الزم است كه این زیرساختها تكمیل شود ،قوانین
بانكی ،مالیاتی و سرمایهگذاری تسهیل شود و بهویژه
در بخش اجتماعی و افكار عمومی این سرمایهگذاران
عمال در حمایت قانون قرار گیرند .اما در چشــمانداز
بلند مدت باید بدانیــم که عمان رقیبی جدی برای
دوبی خواهد بود.

نوک پیکان صادرات را به سمت امارات بازگردانیم
گفتوگو با اسفندیار رشیدزاده عضو شورای بازرگانی ایرانیان در دوبی
فعاالن اقتصادی ایرانی مقیم امارات نقش بسزایی
در روابط تجاری میان ایران و امارات دارند .سه ماه
قبل هیئتتجاری بلندپایهای از بازرگانان از امارات
به ایران ســفر کرد تا زمینههای گسترش تجارت
میان دو کشور را در دیدار بامقامات دولتی و بخش
خصوصی ایرانی بررســی کند .با دکتر اسفندیار
رشیدزاده از اعضای شورای بازرگانی ایرانیان و از
فعاالن اقتصادی مقیم امارات به گفتوگو نشستیم
تا دیدگاه او را در خصوص توسعه تجارت میان ایران
و امارات بدانیم.
به نظر میرسد با سفر هیئت بزرگ تجاری
از امارات به ایران در ماههای گذشــته فصل
جدیدی در روابط تجاری ایران وامارات گشوده
شده باشــد .به این ترتیب آیا روند پیش رو به
گسترش تجارت دو طرف خواهد انجامید؟

کشورهای آسیای میانه است .بنابراین محور ایران به
سمت بازارهای آسیای میانه مورد توجه جدیتجار
و فعاالن اقتصادی بلندپایه اماراتی است .در مجموع
میتوان به آینده خوشبینی زیادی داشت.

با این حساب آیا عالوه بر دورنمای مثبت
نمود عینی در خصوص افزایش تجارت وجود
دارد؟

هنوز خیر .تغییر جو در تهران هنوز بر تجارت با
ایران در امارات اثر جدی نداشته است .ایرانیانی که
مشغول تجارت درامارات هستند همچنان با مشکل
بزرگ محدودیتهای بانکی روبرو هستند و کنترلها
به دلیل تحریمها بر روند کارســایه انداخته است.
فعاالن اقتصادی ایرانی مقیم امارات مراتب اعتراض
خود را مرتبا بــه مقامات اماراتی منعکسمیکنند
اما مشکل آنجاست که بانکهای خصوصی از ترس
جریمههای سنگین آمریکا و غرب ،محدودیتهایی
ایجادمیکنند .هنوز ایجاد شــرکتهای جدید که
یک طرفش ایرانی باشــند در مناطق آزاد امارات با
محدودیت مواجه اســت .درمجموع دورنما مثبت
است اما وضعیت حال حاضر با مشکل مواجه است.
از طرف دیگر با این ســختگیریها خیلی ازتجار
ایرانی به ســمت افقهای روشــنتر در کشورهای
دیگری رفتهاند که ســهولت ثبت شرکت و تجارت
آسانتر باشد.مشکل عمده دیگر آن است که همان

آیا امارات یک بازار هدف مناســب برای
کاالهای ایرانی است یا بهعنوان یک پایگاه اولیه
جهت صادرات کاال بهمقصد سوم برای تاجران
ایرانیسودمند است؟

در حال حاضر
حجم عمدهای
از کاالهای
وارداتی به ایران
از طریق امارات
است .یعنی
پیکان صادرات از
امارات به سمت
ایران است.
هدفگذاری و
تالش باید این
باشد که نوک
پیکان به سمت
امارات بازگردد.

نگر
آینده

مفهوم آن چیزی که به عنــوان صادرات ایران
به امارات از آن نام میبریم در واقع ایناســت که
امــارات یک دریچه برایصــادرات کاال و خدمات
ایرانی به سایر نقاطجهان به خصوص افریقا و آسیا
محســوب میشود.چند روز قبل سندجدیدی در
خصوص اســتراتژی صادراتی ایران منتشر شد که
بر مبنای توســعه صادرات بــه خصوص در بخش
صنعتیاست .اگر قرار است تولیدکنندگان ایرانی
بــه بازارهای خارجی فکر کنند ،یک زمینه تجاری
برای بازاریابی برای آنهاباید وجود داشــته باشد.
هر تولیدکننده ایرانی به تنهایی نمیتواند بازاریابی
خارجی و صادرات را نیز انجام دهد .به عبارتدیگر
هر تولیدکنندهای صادرکننده محسوب نمیشود.
دپارتمان صادرات در هر شــرکت ،بخشی هزینهبر
اســت کهارتباطات و دانش باالیــی را میطلبد.
اینجاســت که نخبگان اقتصادی مقیم امارات که
شریک تجاری با ایران هستندمیتوانند این خدمات
را با توجه به تجربه باالیی که در بازاریابی و صادرات
و امورمالــی بینالمللی در نیم قرن اخیردر امارات
آموختهاند به تولیدکنندگان ایرانی ارایه دهند و البته
در ازای خدماتی که ارایه میدهند منتفع شوند .به
اینترتیب در امتداد استراتژی توسعهصنعتی ایران
باید توجه جدی به امارات داشــت و برای خیزش
صادرات ایران به جهانباید بــه امارات روی آورد.
در حال حاضر حجم عمــدهای از کاالهای وارداتی
به ایران از طریق امارات است .یعنی پیکانصادرات
از امارات به سمت ایران است .هدفگذاری و تالش
باید این باشــد که نوک پیکان به ســمت امارات
بازگرددیعنی امارات به عنوان سکویی جهت صدور
کاالهای ایرانی به بازارهای بزرگ در نظر گرفته شود.
این ظرفیت به وضوحدر ایران دیده میشود زیرا به
اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی ایران یکی
از معدود بازارهای باقیمانده در جهاناســت که با
توجه به ظرفیتهایــش میتواند به عنوان یکی از
لکوموتیوهای اقتصاد دنیا عمل کند.
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هیئت بلندپایــه تجاری امــارات متحده عربی
که بهار گذشــته از ایران بازدید کرد ،متشــکل از
نمایندگان ارشد اتاقهایبازرگانی هفت امیرنشین
بــود که در زمینــه تجارت ،ســرمایهگذاری و امور
مالی فعال هستند .این هیئت در تهران مالقاتهای
خیلی خوبی با مقامات ایرانی داشت .طبیعی است
که ایران و امارات همواره شرکای مهم تجاری برای
هم بودهاند.امارات برای سالها اولین شریک تجاری
ایران بوده است .در چند سال اخیر به دلیل تحریمها
این ردهبندی کمیدستخوش تغییر شده و امارات به
رده چهارم رسیده است.البته تجارت ایران و امارات
سابقه بسیار طوالنیتر از آن داردکه تحریمها آن را
به کلی مختل کند .در سی و چند سال بعد از انقالب
روند تجارت دو کشــور مرتب روند افزایشیداشته
است .از سوی دیگر بســیاری از تجار و کارآفرینان
درجــه اول و جوانان ایرانی در ســالهای اخیر به
بوکار به امارات آمدهاند
دلیل سهولتتجارت و کس 
بوکارهای موفق و پرسودی را در این کشور
و کســ 
راهاندازی کردهاند .از اینروباید پذیرفت که ساختار
روابط ایران و امارات ،قدیمی و قوام یافته اســت .هم
ایران و هم امارات متحــده عربی نیازهایمتقابلی
به هم دارند و این هیئــت بلندپایه به این دلیل به
ایران آمد که با مشاهده دورنمای رفع مشکالت مالی
و بانکیدر ایران بتواند حســاب ویژهای بر تجارت با
ایران باز کند .بســیاری نخبگان اقتصادی در امارات
اگر خودشان ریشهخانوادگی ایرانی نداشته باشند ،با
ایرانیها در نیم قرن اخیر تعامالت زیادی داشتهاند و
منتظر رفع محدودیتها برایسرمایهگذاری در ایران
و توسعه تجارت دو طرف هستند .ایران محور ترانزیتی
بینظیری برای یک بازار بزرگ درشمال خود یعنی

طور که در شبکههای اجتماعی نیز منعکس شده،
زندگی در امارات به خصوصدر دوبی-که مرکز اصلی
حضور ایرانیان اســت -بسیار گرانتر از قبل شده و
بوکارها کساد شده اســت .این موضوعبرخی
کس 
فعاالن اقتصادی ایرانی مقیم امارات را به این نتیجه
رسانده که این کشور را ترک کنند .البته نظر من این
استکه این روند منفی در آینده متوقف خواهد شد.
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جهان
اقتصاد
روندهای
گزارشهایی از
های ماه
گزارش
تحلیلها و

جهانی
دهکدهو نظرها
خبرها
آیا یک جنگ تجاری در پیش است؟

روسیه
حریف میطلبد

احتماالً به زودی رستورانهای مسکو
غذای جدیدی در منوی روزانه خود
خواهند داشت :صدفهای «بالروسی» .این جوکیاست به
سبک شوروی که از پنجم آگوست ،زمانی که روسیه واردات
کننده را متوقف کرد،در

موادغذایی از کشــورهای تحریم
محافل نقل میشود .واردات غذای دریایی از آمریکا و اروپا
ممنوع شده است اما این غذاها هنوز به بالروس محصوردر
خشکی که با روسیه محدوده گمرکی آزاد دارد ،وارد میشود.
حاال در روسیه بسیاری انتظار دارند شاهد بازگشت به بازار
سیاهدهههای گذشته باشند .غرب به طور گسترد ه صادرات
به روسیه را متوقف کرده اســت .اماروسیه نیز در مقابل از
واردات کاالهای غربی ممانعت به عمل میآورد .روسیه بازار
اصلی برخی از محصوالتکشاورزی اتحادیه اروپا است ،اعم
از ســیبهای لهستانی و ماهیهای نروژی و حاال  9میلیون
دالر از ارزش این کاالها تحت تأثیراین ممنوعیت قرار خواهد
گرفت .
این اقــدام پوتین به برخی از کشــاورزان اتحادیه اروپا
صدمه میزند اما تأثیر بزرگتر آن در خانه احساس خواهد
شد .روسیه حدود 40درصد از مواد غذاییاش را وارد میکند.
افزایش قیمت اجتنابناپذیر است و تنها مشتریان پ روپاقرص
پنیر فرانسوی بری در مسکو را تحت تأثیر قرار نمیدهد ،بلکه
با روی آوردن بــه تولیدکنندگان جدید ،قیمت مواد غذایی
برای مصرفکنندگان با هر میــزان درآمد افزایش خواهد
یافت .قفسهها تا ابد خالی نمیمانند اما این محرومیتها به
لحاظ روانی یادآور روزگار اتحادجماهیرشوروی خواهد بود.
حتی افراد وفادار نیز از ایــن تأثیر در امان نخواهند بود :در
یک گزارش رادیویی ،والدیمیر سولویو ،یکی از تحلیلگران
طرفدار کرملین ،از کوره در رفت و گفت حق انتخاب لباسو
غذا است که « انسان را از خوکها متمایز میکند .»
پوتین برای جلوگیری از تورم به کنترل قیمت اشاره کرده
است ،این امر هزین ه تحریمها را از مصرفکنندگان متوجه
تولیدکنندگان میکند .به گفته کنستانتین سونین ،معاون
مدرسه عالی اقتصاد روســیه ،این اقدام سرمایهگذاران و
کارآفرینان را دلسرد میکند .منعواردات ،اتحاد گمرکیای را
که پوتین سعی در استحکام آن داشت ،تضعیف خواهد گرفت:
بالروس و قزاقستان،ســایر اعضای این اتحاد ،سربهزیرانه
واردات محصوالت امریکایی و اروپایی را مسدود کردهاند.
روسیه اعالم کرده چنانچه اتحادیه اروپا به ممنوعیت مواد
غذایی واکنش نشان دهد ،پرواز هواپیماهای خارجی به آسیا
را بر فراز آسمانهایش ممنوع خواهد کرد .با این اقدام ظرف
سه ماه ،سوخت اضافی مورد نیاز خطوط هواپیمایی اروپایی
حدود  1میلیون دالر ( 1/3میلیــون دالر)برای آنها هزینه
خواهد داشت(.در این بین خطوط هواپیمایی ایروفلوت روسیه
که تحت مالکیت دولت است ،مبلغ  300میلیون دالر ازدست
خواهد داد).
شــکی نیســت که یک جنگ تجــاری تمامعیار به
صادرکنندگان بیشتری در اتحادیه اروپا ضرر وارد میکند،
نظیرخودروسازان آلمانی اما میتواند برای روسیه نیز ویرانگر
باشد چراکه این کشور برای همهچیز از کاالهای مصرفی گرفته
تا تجهیزات پیشــرفته صنعتی وابسته به واردات است .این
مسائل میتواند تمامی طرفها را از دامن زدن به اینجنگ
اقتصادی باز دارد.

رقیب آينده اتحادیه اروپا؟
چشمانداز بلندمدت روسيه ترسيم چشمانداز منطقه تجاری اتحادیه اوراسيا
به عنوان رقیبی برای اتحادیه اروپا است

نوریل روبینی
استاد اقتصاد در
دانشگاه نیویورک

نبود اصالحات
در روسیه و
روند منفی رشد
جمعیت آن حاکی
از پتانسیل رشد
پایین آن است
و باعث میشود
روسیه منابع مالی
کافی برای ایجاد
اتحادیهمالی
و انتقالی الزم
برای جذب سایر
کشورها را نداشته
باشد.

نگر
آینده
شماره سیام  /مهر 1393

مناقشه فزاینده در اوکراین میان دولت مورد
حمایت غرب و جداییطلبان طرفدار روسیه
سؤالی اساســی به وجود آوردهاست :اهداف
بلندمدت کرملین چیســت؟ شــاید هدف
کوتاهمدت رئیسجمهور روســیه ،والدیمیر
پوتیــن ،در اختیار گرفتــنکنترل کریمه
و حفــظ نفــوذش در امور اوکراین بــود اما هدف
طوالنیمدت او جسورانهتر است .درک خواسته اوکار
دشواری نیست .پوتین دریافته که فروپاشی اتحاد
جماهیر شوروی بزرگترین فاجعه قرن بیستمبوده
است .بنابراین شــاید هدف درازمدتاش بازسازی
اتحاد جماهیر شوروی به شکل یک اتحادی ه فراملی
مثل اتحادیهاروپا باشد.
این هدف تعجبآور نیست .روسیه چه در حال
رکود باشد و چه نباشــد همواره خودش را قدرت
بزرگی میداند که باید دورتا دورش را کشــورهای
حائل فرابگیرند .روسیه در حکومت تزارها ،مرزهایش
را گسترش داد و تحت حکومتبولشوویکها اتحاد
جماهیر شوروی را پدید آورد و قلمرو نفوذش را تا
بخش بزرگی از اروپای مرکزی و شــرقی گسترش
داد .حاال پوتین درصدد آن است که در طول زمان
یک اتحادیه گسترده اوراسیایی(EAU) پدید آورد.
اتحادیه اوراسیا در حال حاضر تنها یک اتحادیه
گمرکی اســت ،در حالی که تجربیات اتحادیه اروپا
نشان میدهد کهیک منطقه آزاد تجاری در طول
زمان منجر به همگرایی اقتصادی ،پولی و در نهایت
سیاسی گستردهتری میشود.هدف روسیه ایجاد
قراردادی نظیر قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی
 Nafta)( نیســت ،بلکه درصدد ایجاد یکاتحادیه
اروپای دیگر اســت کــه در آن کرملین اهرمهای
اصلی قدرت را در دست دارد .این طرح از ابتدا کام ً
ال
روشنبود :شروع با یک اتحادیه گمرکی ،در ابتدا با
روسیه ،بالروس و قزاقستان و پس از آن انضمام سایر
جماهیر شورویسابق .در واقع هماکنون ارمنستان و
قرقیزستان نیز وارد بازی شدهاند.
وقتی یک اتحادیه گمرکی گســترده تأســیس
میشود ،روابط تجاری ،مالی و سرمایهگذاری داخلی

آن به حدی رشدمیکند که اعضای آن نرخ ارز خود
را با یکدیگر همتراز میکنند .پس از آن احتماالً چند
دهه بعد از تشکیل اتحادیهگمرکی ،اعضای آن به فکر
ایجاد یک اتحادیه مالی واقعی با واحد پول مشترک
میافتند ،مث ً
ال روبل اوراســیایی ،کهبتوان از آن به
عنوان واحد پرداخت و ذخیره ارزشی استفاده کرد.
تجربیــات منطقه یــورو ثابت کرده اســت که
الزمه حفــظ یک اتحادیه مالی ،ایجاد یک اتحادیه
کامل اقتصادی ،مالی وبانکی اســت .هنگامی که
اعضــا از حق حاکمیت و اســتقالل خــود بر امور
اقتصادی ،بانکی و مالی صرف نظر کنند ،درنهایت
به یک اتحادیه سیاسی نسبی نیاز پیدا میکنند که
مشروعیت دموکراتیک را تضمین کند.
الزمه تحقق این طرح عبور از چالشهایی دشوار
و سپردن تعهدات مالي عظيم براي چند دهه است.
اما اولین قدمتأسیس یک اتحادیه گمرکی است و در
مورد اتحادیه اوراسیا الزم بود که اوکراین ،بزرگترین
همسایه روســیه از جانبغرب ،عضوی از این طرح
باشد .به همین علت بود که پوتین فشار بسیاری بر
ویکتور یانوکویچ ،رئیسجمهور پیشیناوکراین ،وارد
کرد تا از امضای پیمان همکاری با اتحادیه اروپا سر باز
بزند و باز به همین علت بود که پوتین به سقوطدولت
یانوکویچ واکنش نشان داد و با دامن زدن به بیثباتی
شرق اوکراین ،کنترل کریمه را در دست گرفت.
رویدادهــای اخیر ،جناحهــای متکی به غرب
در درون روســیه را تضعیــف و جناحهای ملیگرا
و ســرمایهداری دولتی را کهبرای تأسیس هر چه
سریعتر اتحادیه اوراسیا تالش میکنند ،قدرتمندتر
کرده است .مناقشات روسیه با اروپا و آمریکا برسر
مسئله اوکراین ،صادرات مواد خام و انرژی روسیه و
خطوط لوله مربوط به آنها را به سمت آسیا و چین
سوقخواهد داد.
در همین راستا روسیه و کشورهای متحدش در
بریکــس (برزیل ،هند ،چین و افریقای جنوبی) در
حال تأسیس یک بانکتوسعه هستند تا جایگزینی
باشد برای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول که
تحت کنترل غرب است .ممکن استافشاگریهای

اخیــر درباره نفــوذ و نظــارت الکترونیکی آمریکا
باعث شود روسیه و برخی از کشورهای نزدیک به
روسیهدسترســی به اینترنت را محدود و به جای
آن شــبکههای ملی خودشان را ایجاد کنند .حتی
خبرهایی به گوش میرســد کهروسیه و چین در
حال ایجاد یک سیستم پرداخت بینالمللی هستند
تا آن را جایگزین سیســتم سوییفت کنند .آمریکا
واروپا میتوانند از سیســتم سوییفت برای اعمال
تحریمهای اقتصادی علیه روسیه استفاده کنند.
شــاید ایجاد یک اتحادیه کامل اوراســیایی که
وابســتگیاش به غرب از جنبههای تجاری ،مالی،
اقتصادی ،پرداخت ماليو روابط سیاسی رفتهرفته
کمتر میشود ،رؤیایی بیش نباشد .نبود اصالحات
در روسیه و روند منفی رشد جمعیت آنحاکی از
پتانسیل رشد پایین آن است و باعث میشود روسیه
منابع مالی کافی برای ایجاد اتحادیه مالی و انتقالی
الزمبرای جذب سایر کشورها را نداشته باشد.
بــا این حــال پوتین بلندپرواز اســت و ممکن
است همچون دیگر کشورهای آسیای مرکزی كه
دولتهاي خودكامه دارند،در دهههای آینده نیز در
قدرت باشد .خواهناخواه حتی روسیه که پویایی الزم
برای موفقیت در عرصه تولید و صنایعآینده را ندارد،
یک ابرقدرت تولیدکننده کاال باقی خواهد ماند.
قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای مثل روسیه،
چین و ایران آمادهاند تا با نظام سیاسی و اقتصادی
جهانی که پس ازســقوط اتحاد جماهیر شوروی
توسط امریکا و غرب پایهگذاری شد ،مقابله کنند.
اما حاال یکی از این قدرتهای یعنیروسیه ،با شتاب
در مسیر بازسازی یک شبهامپراطوری و حوزه نفوذ
پیش میرود.
متأسفانه تحریمهای آمریکا و اروپا علیه روسیه،
اگرچه الزماند اما پوتین و مشــاوران ملیگرای او
ش از پیش متقاعدمیکند که آینده روســیه
را بی 
نــه در گرو غرب بلکه در گرو یک پروژه مســتقل
یکپارچهسازی در شرق است .باراک اوبامامیگوید
این آغاز جنگ سردي جدید نیست اما روند فعلی
ممکن است عکس این مطلب را نشان دهد.

47

گزارشهایی درباره روندهای اقتصا د جهان

دهکده جهانی

آیا بریکس یک بانک توسعه راهاندازی میکند؟
نارضایتی کشورهای بریکس از بانک جهانی
صندوق بینالمللی پول و نقش دالر در سیستم مالی جهانی قابل درک است.

بری آیشنگرین
استاد اقتصاد
و علوم سیاسی
دانشگاهکالیفرنیا،
برکلی
ترجمة مهسا عاصی

نگر
ه شماره سیام  /مهر 1393
آیند

48

اعالم عمومی توافق رهبران کشورهای بریکس
(برزیل ،روسیه ،هند ،چین و آفریقای جنوبی)
بر سر تأسیس «بانکتوسعه جدید»(NDB)
و «صنــدوق ذخیره ارزی»(CRA)که در ماه
ژوئیه صورت گرفت ،برای این کشورهاموفقیت
چشمگیری در عرصه افکار عمومی است .فرصت
حضور در یک عکس دستهجمعی پیروزمندانه،
به طور خاصبرای رئیس جمهور برزیل ،دیلما روسف،
پس از شکســت مفتضحانه تیماش در جام جهانی و
اقتصاد در حال رکودکشورش ،بسیار خوشایند بود،
همینطور هم برای رئیسجمهور روســیه ،والدیمیر
پوتین پــس از واکنش جوامع بینالمللیبه حمایت
دولت او از شورشیان اوکراین.این توافق فرصتی شد
تا این پنج کشــور بار دیگر نارضایتیشان را از بانک
جهانی ،صنــدوق بینالمللی پول و نقــش دالردر
سیستم مالی جهانی ابراز کنند .بریکس تنها 11درصد
از رأیهای صندوق بینالمللی پولIMF)( را به خود
اختصاص دادهاســت ،در حالی که بیش از 20درصد
فعالیتهای اقتصادی جهان را دارد .کنگره امریکا از به
رسمیت شناختنموافقتنامه سال  2010برای اصالح
این نابســامانیها ســر باز میزند و به نظر نمیرسد
امریکا قصد داشــته باشد ازامتیاز ویژهای که به طور
ناگهانی برای انتخــاب رئیس بانک جهانی نصیبش
شده است ،بگذرد .ضمناً ســهم دالر در ذخایرارزی
جهانی همچنان بیش از 60درصد است ،در حالیکه
85درصد معامالت جهانی با دالر انجام میشــود .با
توجه به آنکهکشورهای درحالتوسعه مایل به ثبتنام
در خطوط اعتباری پیشگیرانه صندوق بینالمللی پول
نیستند ،بانکهایجهانی که شدیدا ً به دالر نیاز دارند
تنها میتوانند از طریق بانکمرکزی امریکا ،دالر مورد
نیاز خود را تأمین کنند .در بحران مالیسال ،2008
بانکمرکــزی امریکا عملکرد قابلقبولی در مبادالت
دالر داشــت اما ضمانتی برای تکرار این عملکرد در

آینده وجودندارد .بنابراین نارضایتی بریکس از وضع
موجود قابل درک است اما سؤال اینجاست که آیا بانک
توسعه جدید و صندوقذخیره ارزی آنها تفاوتی در
این وضع ایجاد میکند یا خیر؟
بریکس و کشــورهای در حال توســعه نیازهای
زیرســاختی عظیمــی دارنــد .شــاید چین نقص
زیرســاختی نداشته باشد اما مشــکل دیگری دارد:
شرکتهای ساختمانی بزرگی که از فرصت دستیابی
به پروژههای خارج ازکشور استقبال میکنند .بنابراین
انگیزههای وامدهندگان و وامگیرندگان در این بانک
جدید همسو با یکدیگر است .عالوه بر این ،در حال
حاضر به میزان کافی بانکهای توســعه منطقهای
وجود دارد ،از بانک توسعه داخلی امریکاگرفته تا بانک
توسعه آسیایی و حتی بانک توسعه افریقا با سرمایه
اندکترش .این مؤسســات با بانک جهانیهمکاری
میکنند .برای مشکلساز بودنبانک توسعه جدید
س هم دلیلی وجود ندارد .این بانک با ســرمایه
بریک 
اولیه تنها  100میلیارددالر ،کوچکتر ازآن است که
سهم عمدهای در نیازهای زیرساختی جهانی داشته
باشــد .اما میتوان مشکل سرمایه ناکافی را در طول
زمان حل کرد.
امــا ماجرای صندوق توســعه جدی د که با هدف
کاهش وابستگی بریکس به دالر تأسیس شده است،
قدری متفاوت اســت .هر پنجکشور توافق کردند تا
 100میلیارد دالر ( 59میلیــارد پوند) از ذخیره ارز
خارجی خود را به خطوط تبــادل اختصاص دهند
و کلیه اعضا حق اســتفاده از این خطوط را خواهند
داشت.اما در اینجا منافع وامگیرندگان و وامدهندگان
همسو نیست .اگر یکی از کشورهای عضو بریکس با
بحران روبهرو شــودقطعاً از صندوق توسعه برداشت
خواهد کرد اما دیگر اعضا به دادن وام کالن رضایت
نخواهند داد ،به خصوص اگر در بازپرداختاین مبلغ
تردید وجود داشــته باشــد .به این ترتیب برخالف

منابع مالی توسعه ،در اینجا انگیزههای وامدهندگان
و وامگیرندگان همسو نیست.
اگر وامدهندگان بتوانند شروطی برای وامگیرندگان
تعیین کرده و آنها را در پیروی از این شروط کنترل
کنند ،اینمشــکل برطرف خواهد شد .اما تحمیل
شــروط بر کشورهای مستقل کار حساسی است ،به
خصوص زمانی که اینکشورها به اندازه کشورهای
بریکس بزرگ ،مغرور و گوناگون باشند .به طور مثال
تصور آنکه برزیل از شــرایطتحمیلی چین تبعیت
کند ،دشوار است.
اقدامات دیگری که برای تأسیس خطوط مبادالت
و اعتبار صورت گرفت نیز دستخوش مشکل مشابهی
گ مای که در آغاز بحران آسیا
شد ،نظیر ابتکارچیان 
شروع به کار کرد .شبکه چیانگ مای حتی ازصندوق
س نیز بزرگتر است اما به علتمنافع
توســعه بریک 
ناهمگون وامدهنــدگان و وامگیرندگان هرگز از آن
استفاده نشده اســت ،حتی در سال  2008و در اوج
بحران مالیجهانی.
پایهگذاران ابتــکار چیانگ مای تــاش کردند
مشــکل را با مهارت برطرف کنند ،به این صورت که
کشــورهایی که بیش از30درصد میزان مبادلهشان
برداشت کنند ،ملزم میشوند در برنامهای با صندوق
بینالمللی پول مشــارکت کننــد .از قضا«معاهده
تأســیس صندوق ذخیره ارزی بریکس» نیز شروط
مشابهی دارد .بنابراین دالیل بسیاری برای استفاده
بریکس به جایصندوق بینالمللی پو ل

از صنــدوق
وجود دارد .در صورتی که این شــروط کافی نباشند،
مشخص میشود که تعهدات کشورهایبریکس به
صندوق باید به صورت دالر پرداخت شود.
با این حســاب تاســیس بانک برای کشورهای
بریکس معقول است و آینده روشنی دارد اماصندوق
س تنها یک نمادپردازی توخالی است و
توسعه بریک 
همینطور هم در خاطرها میماند.

تازهترین گزارش مجمع جهانی اقتصاد ،مستقر در سوییس با عنوان «شاخص رقابتپذیری
جهانی» ،اقتصاد ایران را از میان  ۱۴۴کشــور جهان در رده  ۸۳قرار داده است .مجمع جهانی
اقتصاد انتظار دارد اقتصاد ایران با پشت سرگذاشتن دو سال دشوار ،سال میالدی پیشرو را با
ثبات طی کند .این گزارش «تثبیت شرایط» را فرصتی مهم برای اقتصاد ایران خوانده و پیشنهاد
کرده است که ایران میتواند با اصالح نهادهای دولتی ،میزان بهرهوری از بازارهای مالی و بازار کار
خود را افزایش دهد .شاخص رقابت پذیری جهانی بر تصویر کشورها در سطح جهان و نهادهای
مالی بینالمللی تاثیر زیادی دارد .مجمع جهانی اقتصاد با ارائه ساالنه این گزارش تصویری برای
مقایسه تطبیقی کشــورهای جهان با توجه به رقابت اقتصادی ،میزان تولید و سالمت بازار به
دست میدهد.
گــزارش تازه مجمع جهانی اقتصاد میگوید ایران در برخی زمینهها پیشــرفتهایی قابل
مالحظه نشان داده است که کسب این پیشرفتها ایران را در میان  ۲۰اقتصاد بزرگ نوظهور در
جهان قرار میدهد .مطابق این گزارش عالوه بر ایران ،کشورهای مالزی ،عربستان سعودی ،چین،
ترکیه ،روسیه و برزیل نیز در فهرست  ۲۰اقتصاد مهم نوظهور جای دارند .براساس این گزارش
جایگاههای عربستان سعودی ( ،)۲۴ترکیه ( ،)۴۵آفریقای جنوبی ( ،)۵۶برزیل ( ،)۵۷و هند ()۷۱
است و تنزل یافته اما چین از نظر شاخص رقابتپذیری جهانی یک پله باال رفته و در جایگاه ۲۸
جدول قرار گرفته است.
مجمع جهانی اقتصاد برای تدوین این شــاخص ،موقعیت کشورها را در  ۱۲زمینه از جمله
در امور زیربنایی ،آموزش ،راندمان بازار کار ،ابتکار ،و آمادگی فنی و تکنولوژیک ارزیابی میکند.
کشورها در هر زمینه بین یک تا هفت امتیاز دریافت میکنند و ایران در این بررسی باالترین
امتیازها را در زمینه بهداشت و آموزش پایه ،و حجم بازار کسب کرده است .پایینترین امتیازهای
ایران در این شاخص ،به عقیده مجمع جهانی اقتصاد ،در زمینههای راندمان بازار کار ،توسعه بازار
مالی ،و آمادگی فنی بوده است.
سوییس برای پنجمین سال متوالی در گزارش «شاخص رقابت پذیری جهانی» در رده نخست
جای گرفته و پس از آن کشــورهای سنگاپور ،آمریکا ،فنالند ،آلمان ،ژاپن ،هنگ کنگ ،هلند،
بریتانیا و سوئد در رتبههای بعد قرار دارند .وضعیت رقابتپذیری اقتصادی آمریکا برای دومین
ســال متوالی بهبود یافته و جایگاه این کشــور را با دو پله ارتقا ،نسبت به سال قبل ،به مکان
ســوم منتقل کرده است .با این حال مجمع جهانی اقتصاد هشدار میدهد که سالمت اقتصاد
جهانی با وجود اصالحات انجام شــده و مشوقهای مالی همچنان در خطر است .این گزارش
میگوید اقتصادهای پیشرو در این شاخص ،سابقه مشخصی در زمینههای توسعه ،بهکارگیری
استعدادها ،و سرمایهگذاریهای مبتکرانه دارند که همگی «به لطف تعامل و همکاری هماهنگ
بین بخشهای خصوصی و دولتی به دست آمده است».
کالوس شواب ،بنیانگذار و مدیر اجرایی مجمع جهانی اقتصاد گفته است« :موقعیت ژئوپولتیک
تحت فشــار در جهان ،افزایش نابرابری درآمدی ،و سخت شدن نسبی شرایط مالی و ...همگی
میتوانند احیای موقت وضعیت اقتصادی را به خطر اندازند .به همین سبب به اصالحات ساختاری
با هدف رسیدن به رشد پایدار و فراگیر نیاز است» .براساس گزارش تازه مجمع جهانی اقتصاد
کشورهای گینه ،چاد ،یمن ،موریتانی و آنگوال در نازلترین سطوح جدول رقابتپذیری قرار دارند.

دوبی در بسیاری از چیزها منحصر به فرد و مقیاس
و رشــد اقتصادیاش مشهور اســت .این شهر عمدا
یک اســتراتژی رشد ســریع را دنبال میکند و رشد
زیرســاختها و بخــش امالک و مســتغالت آن ،از
تقاضای موجود باالتر است .با تفکر «آن را بساز ،آنها
خواهند آمد» ،مســئولین شهر تمام تالش خود را معطوف
به کاهش موانع موجود بر ســر توسعه – نظیر دسترسی به
زمین ،محدودیتهای منطقه بندی یا تاخیر به خاطر مسائل
قضایی -کردهاند .توســعه مناطــق آزاد تجاری و باالخص
گشایش بازار امالک به روی مالکیت خارجی در اواسط دهه
 2000اگرچه به آنجا انجامید که شصت درصد شرکتهای
بزرگ ساختوســاز جهان بهصورت همزمان ،در این شهر
مشــغول به فعالیت بودند اما با بروز بحــران مالی جهانی،
این دوره بیسابقه در ســال  2008ناگهان به پایان رسید.
توسعه سریع این شهر و تکیه بر منابع و تخصص خارجی،
به انقباض آنی اقتصاد دوبی ختم شد و در پی آن جمعیت
شهر ســقوط معناداری کرد و ســطح بیکاری نیز افزایش
یافت .خروج سرمایه از دوبی باعث شد تا بین اکتبر 2008
و دســامبر  ،2010به طور متوسط قیمت امالک مسکونی
بیش از  40درصد سقوط کند .سرمایهگذاران در اوج رکود
درســال  ،2010به شــدت در مورد بازار امالک دوبی مردد
بودند و در عوض عربستان سعودی ،مصر ،دوحه و ابوظبی را
ترجیح میدادند .بنابر گزارشهای داووس ،حدود  45درصد
از سرمایه گذاران حداقل تا  24ماه ،انتظار بهبود در بازار دوبی
را نداشتند .اما بعد از چندسال شرایط اقتصادی و بازار امالک
و مســتغالت در حال بهبود است .جالب اینکه مدل آینده
دوبی با وجود تغییرات مختصر ،همچنان دست نخورده باقی
مانده است .ویژگیهای این مدل را میتوان اینگونه برشمرد؛
ارائه محیطی باز با مالیات کم برای سرمایهگذاری خارجی و
ورود نیروی کار حداکثری .رتبه سوم دوبی در گزارش اخیر
شرکت جونز النگ السال پیرامون میزان پویایی و جنب و
جوش  111شــهر در جهان ،بیانگر زنده شدن مجدد این
شهر است .سهولت سرمایهگذاری برای بازیگران منطقهای
و جهانی ،این شهر را مجددا به مقصد نخست سرمایهگذاری
در بخش امالک تبدیل کرده است .براساس اعالم دپارتمان
زمین دوبی ،سرمایهگذاری کل در این بخش از  8.8میلیارد
دالر در سال  2009به بیش از  44میلیارد دالر در پایان سال
 2013افزایش داشــت .امکانات مجازی شهر هر روز بیش
از گذشته ارتقا یافته و مسئولین این شهر در صدد هستند
شهری فراتر از ساکنین محلی آن و برای شهروندان جهانی
بسازند .دوبی احتماال مجازیترین شهر در دنیا است که در
مقایسه با جمعیت نه چندان زیاد آن ،از سطح باالی جذب
سرمایهگذاری و بازدیدکننده برخوردار است.

براساس اعالم
دپارتمان
زمین دوبی  ،
سرمایهگذاری
کل در این بخش
از  8.8میلیارد
دالر در سال
 2009به بیش از
 44میلیارد دالر
در پایان سال  
 2013افزایش
داشت.

نگر
آینده

تازهترین گزارش مجمع جهانی اقتصاد
و امیدواریها برای آینده اقتصاد ایران

رشد امالک در شهری که چندسالی
دچار رکود شده بود

شماره سیام  /مهر 1393

نشانههای ثبات در اقتصاد ایران

دوبی و
خیزش دوباره
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گزارشهایی از روندهای اقتصاد جهان

دهکده جهانی

تأمین برق
اقتصاد جهان
آیا راه بهتری
برای استفاده از برق
وجود دارد؟
ایبیبی که شرکتی چندمل ّیتی مستقر در زوریخ ،متخصص
و برترین شرکت دنیا در زمینه صنعت برق و اتوماسیون،
و مشاور شرکتهای بزرگ در زمینه بهینهسازی عملکرد
همزمان با کاهش تأثیرات مخ ّرب محیطزیستی است
آمارهای مختلفی را کنار هم قرار داده تا یکبار دیگر از خود
بپرسیم :آیا راه بهتری برای استفاده از برق وجود ندارد؟

چالشانرژیصنعتی

جهان اشتهایی بیحد برای برق دارد
مصرف برق جهان
بهتریلیونکیلوواتساعت

35.17
31.64

+
 84

21.9

درصد
2035

2030

2025

2020

2015

تا سال 2050

28.27

25.02

عمده این برق برای راه انداختن موتورهای برق صنعتی به کار میرود.
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=

3/2

درصد
این مقدار را
مصرف برق جهان
موتورهای برق استفاده میکنند.
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درصد
از کل برق در صنعت
یشود.
استفادهم 

رشد اقتصادی = موتورهای برقی بیشتر

+10
درصد

+10
درصد

+10
درصد

در حال حاضر  300000000موتور برقی
در سراسر جهان مشغول به کار هستند.
این تعداد هر سال  10درصد افزایش
مییابد .تقریبا ً 50درصد از این موتورها
در امریکا ،اتحادیه اروپا و چین نصب
شد هاند.

 50درصد

از تمام موتورهای برقی در این سه منطقه
نصب شدهاند:

 +1سال  +1سال  +1سال  +1سال

300000000

موتور برقی در سراسر جهان وجود دارد.

چین

اتحادیه اروپا

امریکا

موتورهای
برقی

نگر
ه شماره سیام  /مهر 1393
آیند

50

بااینحال ،با استفاده از تکنولوژیهای موجود میتوان میلیونها سیستم موتور
برقی را کارآمدتر و بهینهتر ساخت.

استفاده بهینه از انرژی میتواند مصرف را تا  60درصد

کاهش دهد.

 90درصد از موتورهای برقی نصبشده
با تمام سرعت ممکن فعالیت میکنند و از
سیستمهای مکانیکی برای تنظیم تولید
استفاده مینمایند .این یعنی رانندگی
درحالیکه یک پایتان را کامل روی پدال
گاز فشار دادهاید و از پای دیگر روی پدال
ترمز استفاده میکنید که همزمان سرعت را
کنترلکنید.

منتظرچههستیم؟

فرصتهایبهینهسازی
سیستمهای هوشمند کنترل موتور (موسوم به محرکهای
متغیر سرعت) دقیقا ًهمانقدر برق مصرف میکنند که برای
انجام کار ضروری است ،و مقادیر بسیار زیادی انرژی برق را
هجوییمیکنند.
صرف 

تولید برق

= 286

 1-3سال
بازگشتهزینه

سیستمهایهوشمندکنترلموتور
بهتنهاییمیتوانند

 1718میلیارد
کیلوواتساعت
صرفهجوییکنند.

نیروگاههستهای

30

طراحی بهتر هــم میتواند کارآیــی موتورهای
برقی را افزایش دهند تا:

درصد

متوسط هزینه برق
موتورهایبرقی
مساوی است با 92
درصد هزینه عملیات
کل طول عمر موتور.
تدابیربهینهسازی
انرژی عموما ً  1تا 3
سال بعد هزینه خود
را پوشش میدهند.

 60درصد

از کسبوکارها در سه سالگذشته
هیچ تدبیری برای بهینهسازی مصرف
یشان اتخاذ نکرد هاند.
انرژ 

 75هزار دالر

علیرغم پتانسیل صرفهجوییهای بلندمدت در
هزینهها ،گزارشی که اخیرا ًاکونومیست بهسفارش
ایبیبی ،برترین گروه اقتصادی تولید و تحقیق برق
و انرژی در جهان ،انجام داده است ،پی برده که:

احتماالً حدود  46درصد

احتماال ً بهاین خاطر که

 42درصد

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

 135میلیارد
کیلوواتساعت

2011

در مقایسه ،قوانین اتحادیه اروپا
که استفاده از المپهای کممصرف
را اجباری میکنند 40،میلیارد
کیلوواتساعت صرفهجویی در پی
خواهند داشت.

135
میلیارد

قانون جدید بهینگی
تساعت
کیلووا 
اتحادیه اروپا استفاده
از این تدابیر بهینهسازی
را سرعت خواهد بخشید،
که به صرفهجویی منجر
خواهد شد.

 40میلیارد
کیلوواتساعت

از کسبوکارها هیچ سیستم
مدیریت انرژی در سطح
شرکتهای خود ندارند که بتواند
مصرف انرژی را ردگیری و
بهینهسازد.

از کسبوکارها معتقد هستند
هیچ عایدی مالی آشکاری در اتخاذ
چنین تدابیری وجود ندارد.

صرفهجوییهایناشیازبهین هسازی
بهتدریج خود را نشان میدهند

برق گران است
– یک موتور پُمپ
 150کیلووات که
شش روز در هفته
و به مدت  50هفته
کار میکند ،ساالنه
 75هزار دالر برق
یکند.
مصرفم 

بهینهسازی انرژی هزینه خود را پوشش میدهد
اگر تمام کشورها بسته جامع سیاستیای
ی مصرف موتورهای
را برای بهینهساز 
برق در پیش بگیرند ،تا سال 2030
صرفهجویی ساالنه انرژی برق در جان
معادل  2800تریلیون واتساعت (در
سال) خواهد بود.

کل صرفهجویی از حاال تا سال 2030

برابر با  1.75تریلیون دالر خواهد بود –

که بسیار بیش از سرمایه الزم برای انجام
کار و بهینهسازی است

طرحهای مشابهی در سایر مناطق ،از جمله قانونی که از
دهه  1990در امریکا حاکم بود ،هم صرفهجوییهای
عظیمی به بار آوردهاند.

این رقم به چه معنا است؟

 135میلیارد کیلوواتساعت =
این مقدار صرفهجویی برابر بود با تولید ساالنه برق

مقدار کافی برای تأمین برق شهر

 466نیروگاه هستهای

لسآنجلس به مدت  2سال

 17میلیارد

دالر.

نگر
آینده

 1500سال

.

برابرظرفیت
نیروگاههایبادیای
که در بریتانیا برپا
شدهاند.

صورتحساب این
مقدار برق برابر خواهد
بود با  12میلیارد
یورو یا

اگر بتوانیم این تدابیر را تا بدانجا که بهلحاظ تکنیکی
میسر است شتابان انجام دهیم میتوانیم صرفهجویی
ّ
را دو برابر کنیم 2.9 :تریلیون دالر
ل تنزیل اوراق بهاداری که
این تقریبا ً برابر است با ک 
از بحران بانکی  2008تا کنون انجام شده است.
بانک
کل صرفهجویی انرژی =

 2سال

مصرف انرژی جهان

شماره سیام  /مهر 1393

مقدار کافی برای تأمین انرژی
قطار سریعالسیر آلمان ،که
 300کیلومتر در ساعت سرعت
دارد ،ب همدت

27000

اندکی بیش از ظرفیت تولید برق هستهای جهان در حال حاضر

51

گزارشهایی درباره روندهای اقتصا د جهان

دهکده جهانی

آقای شی و آقای
وانگ بر این باور
هستند که فساد
منجر به شکست
طرحهای
اقتصادی
بلندپروازانهای
میشود که اواخر
سال گذشته
مطرح شدند ،نظیر
اصالحات برای
بهبودعملکرد
شرکتهایدولتی
و در رأس آنها
شرکتهای نفت
و گاز.

نگر
ه شماره سیام  /مهر 1393
آیند
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چین و آغاز مبارزه عظیم علیه فساد
شی جینپینگ معتقد است که فساد منجر به شکست طرحهای اقتصادی بلندپروازانهاش میشود
از اواخر ســال  2012و زمانی که شی جینپینگ اســت .این اقدامبرای سیستم رهبری جمعی چین رأس آنها شرکتهاینفت و گاز .آنها قصد دارند با
کارزار ضد فسادش را آغاز کرد ،این سؤال وجود داشته که بر توازن میان جناحها استوار است ،تهدید بزرگی شرکتهایی که در برابر اجرای این اصالحات مقاومت
که او تا چه حدپیش خواهد رفت .در تاریخ  29ژوئیه محسوب میشود .آقای شی و همکار توانایش ،وانگ میکنند ،به طور جدی برخوردکنند.
این دو نفر معتقدند اختالس و رشــوهخواری برای
پاسخ قاطعی برای این سؤال پیدا شد ،در این تاریخ خبر کیشان ،که کارزار ضد فساد را اداره میکند ،همچنان
رسید که ژو یونگکانگبه علت «نقض جدی قوانین و برای مقابله با اختالس ورشوهخواری بسیار مصمماند .حکومت حزب کمونیست تهدید بزرگی است .به نظر
مقررات» یا همان فساد ،تحت پیگرد حزب کمونیست به گفته حزب از آغاز ســال  2013بیش از  200هزار میرسد حق باآنها باشد .مردم عادی از فساد موجود
قرار دارد .آقای ژو روزگاری یکی از قدرتمندترین افراد نفر از مقامات رسمی دولت مجازاتشدهاند .این آمار در حزب بیزارند و مبارزه با «ببرهای فساد» برای آقای
کشور بود .وی تا دو سال پیش عضوپولیتبرو(کمیته شامل دهها نفر از وزیران ،فرمانداران استانها و مقامات شی محبوبیتچشمگیری به ارمغان خواهد آورد .در
مرکزی حزبکمونیست) بود :مسئول دستگاه امنیتی عالیرتبه شرکتهای دولتی است .بسیاری ازمقامات تاریخ  30ژوئیه ،روزنامه پیپلز دیلی ،روزنامه منسوب
به حزب ،اعالم کرد آقایشــی در پاکسازی مقامات
بزرگ کشــور و کسی که بودجهای بزرگتر از بودجه دست به خودکشی زدهاند.
آقای شی و آقای وانگ بر این باور هستند که فساد از فســاد مصمم است و هیچکس از این تحقیقات در
ارتــش را مدیریت میکرد.بــرای مدتهای مدیدی
سیاست قدرت چین قانون نانوشتهای داشت ،اینکه منجر به شکســت طرحهای اقتصادی بلندپروازانهای امان نخواهد بود .در حال حاضر ابتکار عمل در دست
افراد همرده آقای ژو جنتمکان هســتند.آقای شی میشود کهاواخر سال گذشــته مطرح شدند ،نظیر آقای شی و متحداناش است .سقوط آقای ژو تمامی
بــا نقض این قانون نشــان داد که در مــورد اتوریته اصالحات برای بهبود عملکرد شرکتهای دولتی و در ویژگیهای روشهایقدیمی وایدهآل پاکسازی حزبی
را در خــود دارد :رقیبان از میدان به در میشــوند و
خود اعتماد به نفس باالیی دارد .به نظر میرســد او
جایگاه قدرت بیش از پیش مســتحکممیشود .افراد
قدرتمندترین رهبر چین از زمــان دنگ ژیائوپینگ
خوشبین امیدوارند آقای شی از این قدرت برای اجرای
فقید باشــد .در ســال  2012آقای شی برای حذف
اصالحات اقتصادی و سیاسی استفاده کند .حزبطی
سیاسی بوشیالی ،دبیرکل سابق حزب کمونیست در
هفتههای اخیر اعالم کرده است که در ماه اکتبر جلسه
ایالت چونگ کینگ ،دچارمشکل شد .گمان میرود
بزرگی تشــکیل خواهد داد تا درباره حاکمیت قانون
آقای بو تالش میکرده چگونگی دستیابی آقای شی
بحثکند ،حوزهای که روزگاری در کنترل آقای ژو بود.
به مقام ریاست جمهوری را زیر سؤالببرد و آقای ژو،
با همه این اوصاف ،انتقاداتی به استراتژی آقای شی
از متحدان نزدیک وی ،با حذف آقای بو مخالفت کرد.
وارد اســت .اراده او برای مبارزه با فساد
این اتفاق منجر به بروز دودســتگی و
که به مراتــب مصممتر وهدفمندتر از
رهبری
اختالفمیان مقامهای عالیرتبه
توریسم سرخ به چین بازمیگردد
هر زمان دیگری است ،چنان لرزهای بر
چین شد.
راهکاری برای مقابله با تضعیف حزب
اندام اعضای دولت انداخته که مقامات
آقــای ژو در رأس شــبکه قدرتی
به هنگام مبارزه با فساد
جرأت ندارند بدون دستورمستقیم از باال
جای داشــت که سراسر کشور را در بر
در هیچ پروژه و طرحی شــرکت کنند.
میگرفت ،به خصوص از طریق حکومت
در شــمال غربی چین ،صدای انفجارهای گوشخراش به گوش میرسد و
این کار میتواند مانع از پیشبرد همان
پلیسی وصنایع نفت و گاز (که خود او
دود خاکستریآسمان را فرامیگیرد .سربازان کمونیست با اونیفورمهای آبی
اصالحاتی شــود که آقایشی و آقای
نیز برخاســته از آن بود) .طی ماههای
به ســمت یکی از تانکهای در حال پیشــروی ملیگرایانشلیک میکنند و
وانگ برای آن تالش میکنند.
اخیر افرادی به جرم اختالس دستگیر
روستائیان به دنبال سرپناه به این سو و آن سو میدوند .در نهایت عدالت پیروز
اشــکال دوم از پــی اشــکال اول
شــدهاند ،ازجمله جیانــگ جیمین،
میشود؛ پرچم سرخحزب کمونیست چین با افتخار افراشته میشود و دهقانان
میآید :شــکار ببرها خطرهایی نیز با
از رؤســای ســابق پتروچاینا و رئیس
به جشن و پایکوبی میپردازند .این صحنه هر روز ساعت  11صبح تکرار میشود
خود به همراه خواهد داشت .اگر سایر
نهاد نظارت بر داراییهــای دولتی .در
و  350بازیگر «دفاع شــهر یانان» را بازآفرینی میکنند ،نبرد معروفی که در
مقاماتعالیرتبه احساس خطر کنند،
تاریــخ  29ژوئیهگزارشهایی مبنی بر
تأســیس جمهوری خلق چین در سال 1949نقش به سزایی داشت .رهبران
کاری میکنند که مردم چین بیشتر
دستگیری پسر تاجر آقای ژو ،ژو بین،
چین «توریســم ســرخ» را در بیش از 100مکان در سطح کشور گسترش
به ماهیت فاســد حزب پی ببرند .در
منتشر شد .او نیز در منابع انرژی کشور
میدهند .اگر رهبرانچین این مسیر را ادامه دهند ،گردشگری سرخ رنسانس
چنین شرایطیحفظ وحدت در حزب
خارجی
نفوذ بسیاری داشت.رسانههای
عظیمی خواهد داشــت .هونگ ژیاشنگ ،رئیس سازمان توسعه توریسم سرخ
به خطــر میافتد چراکه دیگران تمام
خانواده
این
اعالم کردهاند که داراییهای
شنگدیان یانان میگوید« :ما امیدواریم نسل آینده از آنچه درگذشته اتفاق
تالششــان را خواهند کرد تا اتوریته
اما
اســت.
دالر
بالــغ بر صدها میلیون
افتاده درس بگیرند ».این ســازمان که در سرمایهگذاریهای دولتی مشارکت
آقای شــی را به چالشبکشند و این
هنوزاین پرسش جایبحث دارد که آیا
دارد ،ساالنه پانصد هزارگردشگر جذب میکند .تالش برای گسترش توریسم
دقیقاً عکس خواسته وی است .بنابراین
خانواده آقای ژو نسبت به خانوادههای
سرخ بخشی از کارزار بزرگی است که در ماه دسامبر آغاز به کار کرد و هدف آن
در مقطعــی او و آقای وانگ باید راهی
دیگر اعضای عالیرتبه حزب دچار فساد
القایارزشهای بنیادین سوسیالیسم به شهروندان ،در راستای تحقق «رؤیای
برای توقف مبارزهبزرگشان علیه فساد
مالی و اداریبیشتری اســت؟ به نظر
چینی» است .به گفته ویلی الم ،کارشناس امور سیاسی چین در دانشگاه چینی
پیدا کنند .در حال حاضر این روند با
میرســد جرم اصلی ژو نیز مانند آقای
هنگکنگ ،شی امیدوار است در شرایطی که کارزارضد فساد ،فساد مقامات
شتاب پیش میرود.
بو ،تالش برای تصاحب انحصاری قدرت
عالیرتبه حزب را افشا میکند ،توریسم سرخ مشروعیت حزب را افزایش دهد.

تکرار طرح مارشال در سوریه؟
مجله فارن افیرز سرمایهگذاری در سوریه را با طرح وام مارشال که پس از جنگ جهانی دوم از سوی
آمریکا به اروپا اعطا شد ،مقایسه کرده است

متحدان اسد با
سرمایهگذاری در
این کشور جنگ
زده هرگونه ابهام
درباره آینده پس
از جنگ سوریه
را از بین بردهاند.
کسانی که در
طرف اسد قرار
دارند به صورت
قاطع از قدرت
اقتصادی در
جهت شکل دادن
به آینده سوریه
استفاده کردهاند.

نگر
آینده
شماره سیام  /مهر 1393

اغلب مردمی که به ســوریه مینگرند در
آن چیزی جزء تراژدی نمیبینند؛ صدها
هزار نفر کشته و میلیاردها دالر خسارت
در مناطقی همچون شهر قدیمی حمص و
حلب .اما عده ای دیگر نیز رویکرد متفاوتی
به سوریه دارند :یک فرصت سرمایهگذاری.
اقتصاد سوریه سالهای سختی را پشت سر گذرانده
و به همین دلیل به سرمایهگذاران پیشگام شانس
استفاده از مزایای فراوانی را در درازمدت میدهد.
اکثر میادین نفتی ســوریه تحت کنترل گروه
افراطی داعش قرار داشــته و دولت سوریه روزانه از
عایدات نفتی حدودا  2میلیون دالری خود محروم
است .در همین حال ،بانک جهانی تخمین زده است
که هزینه بازسازی آنچه تاکنون در سوریه تخریب
شده بیش از  200میلیارد دالر خواهد بود .به نظر
میرسد دستیابی به سود فوری ،آخرین چیزی است
که به ذهن ناظرین اوضاع سوریه خطور میکند .اما
انگیزه سرمایهگذاران خارجی در سوریه  -که عمدتا
دولتها و شرکتهایی هستند که کشورشان متحد
بشار اســد به حساب میآیند  -به آنها قدرت نفوذ
بیشتری در اداره امورات این کشور در آینده میدهد
حتی اگر این ســرمایهگذاری در قالبهای مالی با
بازدهی کوتاهمدت نگنجد .بدین ترتیب طرحهای
آنها شــکل ناکاملی از طرح وام مارشال است که
از ســوی ایاالتمتحده و پس از جنگ جهانی دوم
به اروپا ارائه شــد .اوائل ســال جاری اسد به یک
هیئت اردنی که از دمشــق بازدید میکردند گفت
به سرمایهگذاران و شرکتهای غربی و عربی حومه
خلیجفارس اجازه نخواهد داد تا نقشــی در احیای

اقتصاد کشورش داشته باشند در عوض وی به چین،
ایران ،کره شمالی و روسیه اجازه داده تا این خالء را
پر کنند .در دسامبر سال  ،2013شرکت روسی نفت
و گاز سویوز قرارداد  90میلیون دالری با وزارت نفت
سوریه در حوزه اکتشاف و تولید در آبهای مدیترانه
امضا کرد .مقامات نفتی سوریه اطمینان دادهاند که
آب هــای این منطقه ذخایر نفت و گاز قابل توجه
دارد .اما شرکتهای روسی صرفا برای دستیابی به
منافع در سوریه سرمایهگذاری نمیکنند (روسیه تا
پیش از بحران ،نهمین شریک تجاری سوریه بود که
تنها  3درصد تجارت این کشور را در برمیگرفت)؛
ارزش قراردادهای ســوریه با صنعت دفاعی روسیه
بالغ بر  4میلیارد دالر اســت .برای کرملین ،این 4
میلیارد تنها منفعتی نیست که به دنبالش هست
بلکه حفظ پایگاه دریایی و اقتصادی خود در منطقه
مدیترانه ،آن چیزی اســت که روســیه را ترغیب
میکند از دولت سوریه حمایت نماید.
در همینحال یک هیئت کره شمالی با نخست
وزیر ســوریه دیدار کرده و درباره فرآیند بازســازی
گفتوگو کردهاند .پیونگ یانگ به سوریه به عنوان
جبهه اول در جنگ علیه ایاالت متحده و متحدانش
مینگــرد .مدت کوتاهی بعــد از بازدید هیئت کره
شمالی ،وانگ کیجان سفیر چین در سوریه حمایت
خــود را از مشــارکت در بخش انــرژی اعالم کرد.
چینیها در منطقه اگرچه از نظر سیاسی کنارهگیر
هستند ولی از لحاظ اقتصادی فعال بوده و به دنبال
حفظ بازار خاورمیانه برای صادرات محصوالتشــان
میباشند .جدا از اینکه تا سال  2011چین شریک
تجاری شماره یک سوریه به شمار میآمد ،شرکت

ملی نفت چین تا سال  2012در دو شرکت بزرگ
نفتی سوریه سهام داشته و قراردادهای چند میلیارد
دالری با آنها امضاء کرده بود .در همین اثنا ،ایران نیز
احتماال خود را آماده میکند تا در صنعت ســیمان
سوریه دست باال را داشته باشد؛ بخشی که اهمیتی
اساســی در زمان بازســازی زیرساختهای سوریه
خواهد داشت.
سال گذشته سوریه بدترین برداشت محصوالت
کشــاورزی را در دهههای اخیر تجربه کرد .دولت
ســوریه برای دور زدن تحریمها شــرکتهایی را
تاسیس نمود که از کشــورهای روسیه ،اوکراین،
ترکیه و لبنــان مواد غذایــی وارد میکردند .این
تجارت برای شرکتهای خارجی و تولیدکنندگان
محصوالت غذایی در بازار ســیاه ســود فراوانی در
پیداشــت .اما در درازمدت ،یکی از روشهایی که
شرکتهای خارجی میتوانند روی بحران سوریه
سرمایهگذاری کنند ،بخش ســاخت و ساز است.
کافیست بدانیم که از اواسط سال گذشته میالدی
بیش از نیم میلیون خانه آســیب دیده که بیش از
نیمی از آنها کامال ویران شدهاند.
متحدان اســد با ســرمایهگذاری در این کشور
جنگ زده هرگونه ابهام درباره آینده پس از جنگ
ســوریه را از بین برده و در جهت تحکیم مواضع
دولت ســوریه قدم برداشــتهاند .سوریه به خطی
جداکننده بین قدرت های رقیب تبدیل شده ،یک
نوع پرده آهنین در قرن بیســت و یکم ،و تا اینجا
کسانی که در طرف اسد قرار دارند به صورت قاطع
از قدرت اقتصادی در جهت شــکل دادن به آینده
سوریه استفاده کردهاند.
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گزارشهایی درباره روندهای اقتصا د جهان

دهکده جهانی

استثنایبزرگ
این پیری عمومی
جمعیتجهان،
جنوب آسیا و
افریقا است که
در آنها نرخ
زادوولد همچنان
باال است .دنیای
اقتصادهای
نوظهور در کل
دو برابر شدن
نسبتوابستگی
ی را
کهنسال 
تجربه خواهد کرد.

نگر
ه شماره سیام  /مهر 1393
آیند
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مضرات دنیای پیر
تا سال  2035بیش از  13درصد جمعیت جهان باالی  65سال سن خواهند داشت
ترجمه بابک واحدی

در قرن بیســتم جمعیت جهان دو بار دوبرابر شد.
در قــرن کنونی اما حتی یکبار هم این اتفاق نخواهد
افتاد،زیرا که نــرخ زادوولد در بیشتر مناطق جهان
با اُفت شــدید روبهرو خواهد بود .اما شمار افراد باالی
 65ســال درعرض فقط  25سال دو برابر خواهد شد.
تغییر ساختار س ّنی جمعیت جهان آنچنان که انفجار
جمعیتی پیشینناگهانی رخ داد بهیکباره نخواهد بود.
اما برای تغییر شکل اقتصاد جهان کافی خواهد بود.
بنابر پیشبینیهای جمعیتی سازمان ملل متحد،
که منبع اصلی تخمینهای جمعیتی جهان است ،امروز
حدود  600میلیون انســان باالی  65سال در جهان
زندگی میکنند .رقمی که بهخودی خود حائز اهمیت
بسیار است.
تا ســال  2035بیش از  1.1میلیارد نفر – یعنی
 13درصد جمعیت – باالی  65ســال ســن خواهند
داشــت .ایننتیجه طبیعی اُفت نرخ زادوولد است که
رشــد کل جمعیت جهان را ُکند کرده است .افزایش
«نسبت وابستگیکهنسالی» – یعنی نسبت مردمان
پیر به مردمان رسیده به سن اشتغال – بیش از پیش
شتاب خواهد گرفت.در سال  2010جهان به ازاء هر
 100بزرگسال بین  25تا  64سا لاش  16نفر باالی
 65سال داشت ،نسبتیتقریباً مساوی با نسبت سال
 .1980سازمان ملل تخمین میزند که تا سال 2035
این رقم به  26نفر تغییرکند.
استثنای بزرگ این پیری عمومی جمعیت جهان،
جنوب آســیا و افریقا اســت که در آنها نرخ زادوولد
همچنانباال اســت .از آنجا کــه این مناطق نزدیک
به  3میلیارد نفــر را در خود جای دادهاند ،که تا نیمه
قرن به 5میلیارد نفر افزایش خواهد یافت ،جوانان این
ســرزمینها میتوانند تا حد زیادی روند پیرشدن در
جاهای دیگررا خنثی کنند .اما فقط خواهند توانست
از سرعت تغییر بکاهند ،نه اینکه آ ن را واژگون سازند.
دنیایاقتصادهای نوظهور در کل دو برابر شدن نسبت
ی را تجربه خواهد کرد ،و تا  2035به
وابستگی کهنسال 
22نفر به ازاء هر  100نفر خواهد رسید.
خرد و منطق عمومی بر این است که نسبت بیشتر
مردمان کهنسال بهمعنای رشد کمتر و ،از آنجا که
سالمندان از ثروتشان برای زندگی
یکنند ،پسانداز کمتر
استفاده م 
خواهد بود؛ ایــن به نرخهای بهره
باالتــر واُفت قیمتهــای دارایی
میانجامد .بعضی اقتصاددانان اما
امیدوارترنــد ،و میگویند مردم با
شرایط جدید تطبیقخواهند یافت
و سالهای بیشتری کار خواهند

کرد.گروه سوم هم به نظرات الوین هنسن ،اقتصاددان
امریکایی مشهور به «کینز امریکا» ،اشاره میکنند که
در سال  1938گفته بود کاهش جمعیت ازمش ّوقهای
ســرمایهگذاری شرکتها خواهد کاســت – زیرا که
نیروی کار کوچکتر به سرمایهگذاری کمتر نیازدارد
– و از این رو رکود مداوم و پایدار ایجاد خواهد کرد.
رشــد انفجاری غیرمنتظره جمعیت ســالهای
 1946تــا  1964پیشبینیهــای هنســن را به هم
ریخت ،ورویدادهای غیرمنتظره میتوانند انتظارات و
تخمینهای امروز را نیز به هم بریزند .اما اگر سالمندان
سالهایبیشتری کار کنند و از این طریق سالهای
بیشتری پسانداز نمایند ،وضعیتی شــبیه به آنچه
هنسن درذهن پرورده بود ممکن است رخ دهد ،حتی
بدون آنکه کل جمعیت آنطور که او پیشبینی کرده
بود کاهشیابد.
حق با کدامیک از این گروهها اســت؟ پاســخ در
بررسی سه رویکردی است که از طریق آنها جمعیت
بر اقتصادتأثیر میگذارد :تغییر در بزرگی نیروی کار؛
تغییر در نرخ رشد بهرهوری؛ و تغییر در الگوی پسانداز.
نتیجهاین بررسی همهگیر و جامع نخواهد بود .اما برای
دستکم چند سال آینده بهنظر میرسد نگرانیهای
هنسنمبنی بر مضرات پیری جمعیت منطقیتر باشد،
که یک دلیلاش یک تأثیر پیشتر غیرمنتظره جمعیت
براقتصاد میتواند باشد :میل آنهایی که مهارتهای
بیشتــری دارند بــه کار کردن بیشتر و ســالهای
طوالنیتر،و با کارآیی و بهرهوری بیشتر ،نســبت به
آنچه تا به امروز بوده است .نخستین نتیجه و ویژگی
آشــکار جمعیتی که بی آنکه چندان رشــدی کند
دارد پیرتر میشود این است کهکارگر کمتری وجود
خواهد داشت ،مگر اینکه سن بازنشستگی تغییر کند.
این روند به معنای تولید کمترخواهد بود ،مگر اینکه
بهرهوری به میزانی افزایش یابد که این مسأله را جبران
کند .با فرض معیار سازمانملل متحد که سن اشتغال
در  65سالگی پایان مییابد ،و بدون افزایش در میزان
بهرهوری و کارآیی،جمعیتهای درحال پیر شدن در
ی آینده یک سوم تا نصف
دنیای ثروتمند در سالها 
نرخ رشد اقتصاد را ازبین خواهند برد.

روندهای جمعیتی ،آینده جهان را تعیین خواهند
کرد و شکل خواهند داد ،اما بعضی نتایج ناگزیر نخواهند
بود.تکامل اقتصاد به این بســتگی خواهد داشت که
سیاستگذاران به وضعیت و روند جدید چه واکنشی
نشــاندهند و واکنش خود را چگونه به اجرا درآورند.
اما این پاسخهای سیاستی خود از وضعیت جدید متأثر
خواهندشد و بیش از پیش از طریق سنجش و توجه
به اولویتهای سالمندان شکل خواهند گرفت؛ زیرا که
اینسالمندان سهم بزرگتری از جمعیت خواهند بود
و در دموکراسیها بیشتر از جوانان عالقه به رأی دادن
دارند .در هر دو سوی اقیانوس اطلس ،تصمیمات اخیر
تعیین بودجه بازتاب اولویتهای مردمان پیر و دولتمند
هســتند .اصالح مقرریهای ساالنه در بریتانیا دست
مردم را در خرج کردن اندوختههای بازنشستگیشان
بازترگذاشــته اســت؛ کنار نهادن اصالحات مالیات
بر دارایی ســالمندان صاحبخانه ایتالیا را از فشاری
سنگین رهانیدهاست؛ بودجه امریکا مخارج عمومی را
برای سالمندان و جوانان به یکمیزان کاسته است اما
نتوانسته مخارجدرمان و بازنشستگی دولت را کاهش
دهد یا دســتکم ثروتمندان را از آن مستثنی کند.
دولتهای کمی درکشــورهای ثروتمنــد عالقه به
سرمایهگذاریهای عظیم نشان میدهند ،حتی با وجود
نرخهای بهره پایین .
مجموعهای از نیروها که سرمایهگذاری را به سمت
سیری نزولی میرانند و روند افزایش پسانداز را سرعت
میبخشند ،در نبود سیاستهای مقابله مناسب ،تأثیر
افزایش سن جمعیت را در چند سال آینده به وضعیت
مشــابه آنچه هنسن تصویر کرده بود شبیه خواهند
ساخت :تصویری از رشــد ُکند (البته نه آنقدر ُکند
که اگرسالمندان سالهای بیشتری کار نمیکردند
میبود) ،زیادهروی در پسانداز و نرخهای بهره بسیار
پایین .اگراینچنین شــود با دنیایی مواجه خواهیم
شد که در آن پیر شدن جمعیت تأثیر تغییراتی را که
تکنولوژیهای نودر توزیع درآمدها موجب میشوند
تقویت خواهد کرد :مردمان مسن صاحب مهارت درآمد
بیشتری خواهندداشــت ،و آنهایی که مهارتهای
کمتری دارند ،در هر سنی که باشند ،گرفتار مشکالت
اقتصادی خواهند شد.جوانان کمتر
درسخوانده و بیکار فقیر خواهند
بود و خدمــات آنچنانی دریافت
نخواهند کرد ،که همین امرموجب
میشود نتوانند هرگز مهارتهایی
را به دست آورند که به آنها کمک
میکنند کارآمدتــر و بهرهورتر از
کارگران پیرتر باشند.

نگاهی به کتاب هنر ساختن آینده کار

چرا هنر ساختن آینده کار؟ زیرا برای فرار از آینده
تاریکــي که در نتیجه منفعالنه عمل کردن میتواند
پیــش روی ما قرار بگیرد ،میتوان با تغییر در نگرش
و رفتارها و نیز به استناد سناریوهایی خالقانه ،آینده
روشنی را برای کار به وجود آورد .لیندا گراتن تحلیل
آینده كار را در قالب سفری ارائه داده است كه در آن،
هم نیمنگاهی به تحوالت انقالب صنعتی در اواخر قرن
هجدهم و اوایل قرن نوزدهم داشته و هم پیشرانهای
تغییر و تحول را در تركیب ظریفی از پنج نیرو یافته
است :نیاز به اقتصاد كمكربن ،پیشرفت سریع فناوری،
گسترش جهانیشدن ،تغییرات ژرف در روند جمعیت
و طول عمــر ،و تغییرات مهم اجتماعــی .او در این
سفر مســیرهای محتملی را بهسوی آینده به تصویر
میكشد .گاه مســیر به گونهای است كه جنبههای
منفی این پنج نیرو را برجسته میكند و به آیندهای
گسسته ،پر از انزوا ،توأم با خودپرستی ،محرومیت و
فقر میرســد .او این آینده را «آینده تاریک» مینامد
كــه در آن ،این پنج نیرو بهطور مجزا یا در ترکیب با
یكدیگر ،انسان را در موضعی منفعالنه قرار میدهند.
گاه در این مسیر ،جنبههای مثبت این پنج نیرو تحت
كنترل انســان درمیآیند و انســان بهصورت فعاالنه
آینــدهای را میآفریند كه تحت هدایت خودش قرار
دارد .او این آینده را «آینده روشن» مینامد .گراتن بر
اساس داستانهای متعددی كه از زندگی كاری افراد
در دهههای آینده ارائه میدهد ،باور دارد كه در مسیر
منفی حركت به آینده ،ســه موضوع اصلی گسست،

انزوا و محرومیت ظاهر میشــود .او بر این باور است
که رهایی از این ســه معضل ،مستلزم تغییر اساسی
در شــیوه فکری و رفتاری ماست .ما باید از سطحی
بــودن به تخصص و تبحر عبور كنیم .همه چیزدانی
و همهفنحریفــی در روزگار آتــی كاربردی نخواهد
داشت ،بلكه تبحر در چند حوزه تخصصی مورد نیاز
خواهد بود .این ،محور اصلی اولین تغییری است كه
برای داشــتن زندگی موفق در آینده حیاتی اســت.
ت انرژی ،رشــد
كاهش اندازه خانوادهها ،افزایش قیم 
بیاعتمادی در جامعه ،كمفروغ شدن شادمانی و بهویژه
صرف زمان فراوان فراغت بهصورت منفعالنه و غیرمؤثر
پای تلویزیون ،بهجای پیوستن به گروهها و تشكلهای
اجتماعی ،به انزوای بیشــتر انسانها انجامیده است.
اینكــه چگونه میتوانیم از انــزوا رهایی پیدا كنیم،
موضوع دومین تغییری اســت كه خانم گراتن بر آن
انگشت تاكید مینهد و رفتن از انزوا به ارتباط را چاره
درد میداند .امروزه افراد بیشــماری هســتند كه از
قافله توسعه جهانی بازماندهاند .البته اینان لزوماً فقط
كسانی نیستند كه در مناطق محروم متولد میشوند،
بلكه فقیران جدید كسانی هستند كه نمیتوانند به
بانك جهانی استعداد بپیوندند ،بدون توجه به اینكه در
كجا متولد شده باشند .این نابرابریها به افول اعتماد و
افزایش اضطراب اجتماعی منجر شده و حالت پریشانی
را در افراد افزایش داده است .رهاشدن از محرومیت،
مستلزم پذیرش ســومین تغییر است كه در آن باید
حرص مصرف كنار نهاده شود و فرد از مصرفكننده

حریص به تولیدكننده خالق و مشتاق تبدیل شود.
بنابراین بایــد الگوهایی را ســاخت كه از منظر
داستان سناریوها استخراج شود و آینده
خوشبینانه
ِ
پیشرو را مثبت و نورانی نشان دهد .این همان آینده
روشن اســت .در این حالت از همسویی تأثیرگذاری
و انرژیزایی میتوان به همآفرینی رســید .نیروهای
فناوری از طریق گســترش شــبكههای اجتماعی
ِ
فراغت مؤثر را در یك
توانســته میلیاردها ســاعت
همكاری شبكهای به كار گیرد و مشاركت اجتماعی
را افــزون كند .ضمن اینكه داشــتن تجربه مولد و
كا ِر بامعنا را جایگزین مصرف حریصانه كرده اســت.
بنابراین باید دانســت كه در دهههای آینده بسیاری
از فرضیههای سنتی درباره شغل و مسیر شغلی فرو
میریزد .جهان با شــتاب بسیار در حال گذار است و
بسیاری از باورها درباره ماهیت كار و نحوه انجام آن در
حال تغییر است .برای خلق یك آینده كاری باارزش،
باید تغییرات اساسی در فرضیهها ،دانش ،مهارتها،
عادتها و شیوههای كار ایجاد کرد.
کوشــش لیندا گراتن در این کتاب آن است که
تفاوت مؤلفههای آینده تاریک و روشــن را بیان کند
و هنر ساختن آینده روشن را بهشکلی كام ً
ال مثبت
و مبتنــی بر همدلی و مشــارکت نشــان دهد .اگر
میخواهیم ســفر به آیند ه در پرتو نور تجربه و عقل
و درایت صورت گیــرد باید تغییر کنیم .این کتاب،
شرح جزئیات همین ســفر و تبیین ماهیت همین
تغییر است.
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تاســيس بانک با هدف اعطاي وام به فقرا ايدهاي
اســت که محمد يونس ،متفکر بزرگ بنگالدشــي،
دنبال کرده اســت وکتاب حاضــر ،به بيان خاطرات
نويســنده دربارة چگونگي متحولشدن زندگياش
براي کمک به فقيران ،چگونگــي پايهگذاري بانک
«ونيــز» و مکانيزمهاي مورد اســتفاده در «گرامين
بانک» ميپردازد .بررســي چالشهاي نويســنده و
همکارانش در تأسيس «گرامين بانک» ،سازوکارهايي
که باعث موفقيت آنها در اعتباردهی خرد شده است،
مطالب اصلي اين کتاب هستند.يونس با تاسيس بانک
گرامين توانست بر خالف باور دولتها و سيستمهاي
بانکداري ،به بيشاز پنج ميليون فقير بنگالدشي (اکثرا
زن) ،وامهاي خرد (بدون هرگونه وثيقهگذاري) اعطا
کند و نقش مهمي در کاهش فقر در کشــورش ايفا

کند .جالب اســت بدانيد ،نرخ بازپرداخت وام در اين
بانک نزديک به  100درصد اســت.ايدهها و تفکرات
محمد يونس ،او را به يکي از متفکرين بزرگ جهان
در حوزه اقتصاد و تجارت ،تبديل کرده است بطوريکه
در سال  ،2009موسسهاي که به رتبهبندي متفکرين
جهان در اين حوزه ميپردازد ،او را ششــمين متفکر
بــزرگ دنيا معرفــی کرد .یونس يکــي از مروجين
بوکارهاي اجتماعي بوده است و موفقيت
اصلي کس 
چشــمگير گرامين بانک در بنگالدش ،موجب شده
است که اين بنياد خيريه ،شعبههايي در بيشاز 50
کشور دنيا برپا کند .همچنين در حال حاضر صدها
موسسه خيريه در سرتاسر جهان ،براي مديريت آن
بخــش از فعاليتهاي خيريه خــود که به پرداخت
وامهاي خوداشتغالي مربوط ميشود ،از الگوي گرامين

بانک استفاده ميکنند .کتاب «بانک تهيدستان» به
بررســي چالشهاي يونس و همکارانش در تاسيس
گراميــن بانک و مکانيســمهايي که باعث موفقيت
آنها شــده است میپردازد و پر است از راهنماييها
و تجربيات ازرشــمندي که يونــس به هرکس که
خواهان پيوستن به او در حذف فقر است ارائه میکند.
خواندن این کتاب برای فعاالن بخش خصوصی مهم
اســت؛ همچنانکه در مقدمه کتاب میخوانیم «:به
نظر میرسد که ایجاد یک نهاد مالی مشابه گرامین
بانک در ایران ،در صورتیکه از سوی بخش غیردولتی
تاسیس شده و در عین حال ایجاد برخی اصالحات در
راستای سازگاری بیشتر با ویژگیهای بومی ایران را
در نظر بگیرد ،میتواند اثرات مثبت و ارزشمندی را در
کاهش فقر بر جای گذارد».
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تحلیلها و گزارشهای ماه

نگرانه
پژوهش
آیندوهنظرها
خبرها

بررسي نظام حمايتي
در بخش كشاورزي ايران

دولت و
توسعه کشاورزی
پژوهشی در اتاق بازرگاني و صنايع و
معادن و کشاورزی تهران
صمد رحیمی سوره
همکاران:
کتایون شمشادی
فاطمه پاسبان

آیندهنگر :هدف اساسي این پژوهش که در ادامه میخوانید بررسي نظام حمايتي
و تحليل جهتگيريها ،سياستها و ابزارهاي به كار گرفته شده در برنامههاي
توسعه در دو دهه اخير و ارائه راهكارهاي الزم براي اصالح و ارتقاي كارآيي آنها
ميباشد .اين امر از طريق بررسي سياستهاي حمايتي در برنامههاي توسعه در
ايران و همچنين بررسي اجمالي اين سياستها در برخي كشورهاي منتخب انجام
گرفته اســت .در يك ديدگاه بسيار كالن ،سياستهاي اقتصادي در دو طبقه و
طيف كلي حمايتگرايي و آزادسازي قرار ميگيرند .در نيم قرن گذشته دولتها
به داليل متعدد تاريخي و اقتصادي از جمله ارتقاء درجه رقابتپذيري بخشهاي
توليدي داخلي در معادالت تجاري جهاني تــاش نمودهاند به تدريج راهبرد
آزادســازي اقتصادي و تجاري را با راهبرد حمايتگرايي جايگزين سازند اما در
بخش كشاورزي اين تحول بسيار بطئي و ُكند ارزيابي ميشود .بهترين شاهد اين
ادعا حمايتهاي گسترده كشورهاي توسعهيافته با سياستها و ابزارهاي متنوع
حمايتي از بخش كشــاورزي ميباشد .صرف اعتبارات هنگفت براي حمايت از
بخش كشاورزي نشان از حساسيت و اهميت بخش در ميان سياستگذاران دارد.
در كشور ايران نيز بخش كشاورزي واجد توانمنديهاي گسترده مانند اراضي
مستعد در اقليم متنوع ،منابع طبيعي تجديدشونده و ذخائر غني ژنتيكي و البته
با محدوديتهاي خاص خود ميباشد ولي توانسته است با دارا بودن سهمي در
حدود  14درصد از توليد ناخالص داخلي 31 ،درصد صادرات غيرنفتي (بدون در
نظر گرفتن ميعانات گازي) 23 ،درصد اشتغال كل و همچنين ضريب خودكفايي
حدود  80درصد در محصوالت كشاورزي اساســي از موقعيت ويژهاي در بين
بخشهاي كشور برخوردار است .به اين شاخصها بايد شرايط و موقعيت خاص
سياسي ،استراتژيكي و منطقهاي ايران را افزود .از اين رو بخش كشاورزي و توليد
مواد غذايي و ميزان وابستگي به بازارهاي خارجي در اين محصوالت يك مسئله
اساسي اقتصادي و سياسي براي كشور ما محسوب ميگردد.

راهبردها و اهداف اساســي دولتها از اعمال سياستهاي حمايتي در بخش
كشاورزي متنوع است كه بهعنوان نمونه عبارتند از :ايجاد اطمينان از عرضه ،مقابله
با بيثباتي قيمتها ،تثبيت درآمد توليدكنندگان ،تنظيم بازار ،تشــويق توليد و
صادرات ،افزايش سطح خودكفايي ،تشويق يا محدود كردن استفاده از نهادههاي
خاص ،كاهش ريسك ،تشويق سرمايهگذاري ،توسعه روستايي و كاهش فقر.
سياستهاي حمايتي در برنامههاي توسعه ايران در دو دهه اخير
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در برنامه اول توسعه ( )1368-1372جهتگيري يارانهها بهطور چشمگيري به
سمت يارانههاي مصرفي بوده است .طي سالهاي اين برنامه سهم بازار كشاورزي
از  17درصد به  15/7درصد تقليل يافت .سهم بخش كشاورزي از سرمايهگذاري
كل از متوسط  3/6درصد فراتر نرفت .تحت پوشش بيمه قرار گرفتن  6محصول با
عملكرد  16درصد از تعهدات صندوق بيمه در اين دوره اتفاق افتاد.
برنامه دوم ( )1374-1378با محوريت كشاورزي آغاز و سهم اين بخش از كل
سرمايهگذاري به طور متوسط به  5/2درصد رسيد كه  1/2درصد بيشتر از برنامه
اول بود .اما با اين حال سياستكنترل درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات غيرنفتي
موجب كاهش  70درصدي سهم صادرات كاالي سنتي و كشاورزي گرديد .عليرغم
اعالم محوريت كشاورزي در برنامه ،سهم اعتبارات اين بخش و ميزان يارانههاي
توليدي اين بخش در برنامه دوم ،روندي كاهشي يافت .در اين برنامه محصوالت
باغي نيز عالوه بر محصوالت زراعي تحت پوشــش صندوق بيمه كشاورزي قرار
گرفته و اين شاخص روندي افزايشي در طول سالهاي برنامه داشته است.
در برنامه سوم ( )1379-1383رفع موانع قانوني و اجرايي براي صادرات غيرنفتي
و اصالح ساختار اداري با ادغام وزارتين كشاورزي و جهاد سازندگي از رويكردهاي
اصلي آن بهشمار ميآيد .ايجاد حساب ذخيره ارزي ،تداوم پرداخت يارانه نهادههاي
توليدي ،پرداخت يارانه صادراتي ،حذف پيمانسپاري از ديگر برنامههاي حمايتي
اين دوران است .لذا از جهت تنوعبخشي به سياستها و رفع برخي موانع تجاري ،از
كمي
برنامههاي موفق سالهاي پس از انقالب ارزيابي ميشود؛ اگرچه عدم تحقق ّ
بخش قابلتوجهي از اهداف از نقيصههاي آن بوده است.

در برنامه چهارم ( )1384-1388افزايش قيمت تضميني محصوالت مورد نظر
در طول دوره كمتر از نرخ تورم بوده است .تحت پوشش بيمه قرار گرفتن بيش از
 30محصول ،ادغام بورس فلزات و كشاورزي ،اجراي طرح خودكفايي گندم و تقليل
اعتبارات عمراني بخش كشاورزي از ديگر اتفاقات و سياستهاي اين دوره است.
مهمترين رئوس برنامه پنجم ( )1390-1394در حمايت از بخش كشاورزي
عبارتند از :پيشبيني رشد ارزش افزوده بخش ساالنه به ميزان  7درصد ،متوسط
نرخ رشد ساالنه تشكيل ســرمايه ثابت به ميزان  13درصد ،ارتقاء بهرهوري آب
و راندمــان آبياري حدود  40درصد ،واگــذاري امور تصديگري بخش به بخش
غيردولتي به ويژه نظام مهندسي بخش ،نظام دامپزشكي و تعاونيها و تشكلها،
مشــاركت فارغالتحصيالن در فعاليتهاي بخــش از طريق بخش خصوصي و
نظامهاي مذكور ،ارتقاء ضريب مكانيزاسيون از  1به  ،1/5تنوعسازي در سياستها
و ابزارهاي حمايتي ،بهرهگيري از سياستقيمت تضميني در كنار خريد تضميني،
استفاده مؤثر از سا زوكار بورس كاالها در سياستهاي حمايتي مانند سياستقيمت
تضميني ،برقراري تعرفه سهميهاي و زماني براي كاالهاي كشاورزي.
همچنين در اين برنامه ســرفصل كام ً
ال مجزايي در برنامه پنجم به توســعه
روستايي اختصاص و بسته توسعه روستايي مانند ساير بستههاي سياستي آن مورد
توجه و تنظيم قرار گرفت .براي نخستين بار در سابقه برنامهريزي مقرر گرديد تا
سطح كلي حمايت از بخش به  35درصد ارزش توليدات بخش برسد.
در طراحي و پياده سازي سياستها و ابزارهاي حمايتي براي انواع مختلف محصوالت
كشــاورزي ملحوظ داشتن نوع محصوالت و اهداف سياستگذاران و به منظور ارتقاء
كارآيي اين سياستها ضروري اســت .در يك طبقهبندي از محصوالت كشاورزي و
برمبناي ماده  31قانون افزايش بهرهوري آنها در سه دسته محصوالت راهبردي ،ويژه
و منطقهاي قرار ميگيرند .اگرچه ممكن است برخي كاالها در دو دسته قرار گيرند ،اما
در يك نتيجهگيري كلي محصوالت راهبردي كه مستقيماً در امنيت غذايي نقش دارند
و درصد باالي خودكفايي آنها از اهداف سياستگذاران محسوب ميشود ،نيازمند و
تحت حمايتهاي خاص و بااليي خواهند بود و به نظر ميرسد هنوز گرايش در بين
سياستگذاران براي اين گروه از محصوالت به سمت كنترل قيمت آنها براي حمايت
از مصرفكنندگان خواهد بود .اما با عنايت به شــروع اجراي هدفمند كردن يارانهها
پيشبيني ميشود اين حمايتها نسبت به دهههاي پيش از ميزان و شدت كمتري
برخــوردار خواهند بود .بدون ترديد نوع سياســتهاي حمايتي براي دو گروه بعدي
محصوالت (ويژه و خاص منطقه اي) متفاوت با گروه اول خواهد بود .به نظر ميرسد
براي دو گروه بعدي سازوكارهاي بازار بيش از محصوالت گروه اول حاكم خواهد بود.
قانــون افزايش بهرهوري نيز مجوزهاي قانوني الزم را براي ايجاد تفاوت در راهكارهاي
سياســتي در گروههاي مختلف صادر كرده و اين فرصت براي طراحي سياستهاي
متنوع براي گروههاي مختلف محصوالت كشاورزي مهيا شده است.
ارزيابي برخي شاخصهاي كالن – اقتصادي در دهههاي اخير

مسائل و تنگناهاي موجود در سياستهاي حمايتي

پيشنهادها

از آنجا که در کشــور ايران در اکثــر دورهها و برنامههاي عمراني و برنامههاي
توسعه ،منافع كوتاهمدت در سياستهاي حمايتي در بخش كشاورزي و گرايش

نگر
آینده

به طور مجمل مهمترين تنگناها و مشــكالت فراروي سياستها ،روشها و
ابزارهاي حمايت از بخش كشاورزي عبارتند از:
مورد توجه بودن منافع كوتاهمدت در سياستهاي حمايتي در بخش كشاورزي
و گرايش آنها به ســمت و سوي مصرف كنندگان در مقايسه با ميزان حمايت از
توليدكنندگان
عدم تناسب ضوابط و مقررات نظام بانكي با مقتضيات داراييها و شرايط اكثر
كشاورزان و روستاييان و رجوع آنها به شبكههاي غيررسمي اعتبارات به دليل دارا
بودن نقاط قوت مانند شرايط سهل و آسان و تأمين بموقع نيازهاي كشاورزان
عدم استفاده يا استفاده بسيار پايين از ابزارهاي نوين مالي در تجارت محصوالت
كشاورزي
عدم تحقق كامل تعهدات شبكه بانكي در ميزان پرداخت تسهيالت براساس
قوانين برنامههاي توسعه
عدم پرداخت بموقع عمده تسهيالت توسط شبكه بانكي
عدم وجود برنامههاي حمايتــي ويژه از توليدكنندگان با باالترين بهرهوري و
همچنين توليدكنندگان با بهرهوري باالتر از ميانگين
پايين بودن كارآيي ساختار بازار محصوالت كشاورزي
در راستاي اجراي سياستو قانون هدفمند كردن يارانهها ،جلوگيري از افزايش
قيمت محصوالت كشــاورزي برخالف ســا زوكار بازار در حالي كه ساير بخشها
تا حــدود زيادي از افزايش منطقي قيمتهــا برخوردارند ،يك نقطه ضعف اين
سياستدر بخش كشاورزي محسوب ميگردد.
انجام تحقيقات دولتي بدون توجه كافي به اولويتها و نيازهاي واقعي بهرهبرداران
و كشاورزان
تسهيم نامناســب منافع بين مؤلفههاي زنجيره ارزش و عرضه و سهم اندك
توليدكنندگان از ارزش فروش نهايي توليدات (ســهم پايين كشاورزان از حاشيه
بازار)
عــدم وجوه برنامه و سياســتهاي حمايتي مؤثر بــراي صادرات محصوالت
كشاورزي و متنوع نبودن ابزارهاي مربوطه
عدم تنوع در الگوهاي بيمهاي در بخش كشاورزي و روستايي

شماره سیام  /مهر 1393

اعطاي تسهيالت بانكي براي فعاليتهاي بخش كشاورزي و روستايي و همچنين
فعاليتهاي خارج از مزرعه و بخش غيركشاورزي در روستاها مانند راهاندازي صنايع
تبديلي و تكميلي و غذايي در محيطهاي روســتايي با هدف تأمين نقدينگي و
سرمايه در گردش و يا انجام سرمايهگذاري جديد به منظور توسعه كمي و كيفي
توليدات ،با نرخ سود يارانهاي در اشكال زماني مختلف (كوتاهمدت و بلندمدت) از
جمله سياستهاي حمايتي از بخش محسوب ميگردد كه تقريباً در همه كشورها
در ادوار مختلف برنامهريزي اعم از كشورهاي در حال توسعه و توسعهيافته مشاهده
ميشود و ميتوان گفت اين شاخص از اشتراكات برنامههاي حمايتي از بخش در
اقصي نقاط جهان ميباشد .اگرچه طبيعي است در ميزان و چگونگي اجراي آن
تفاوتهايي به اقتضاي هر كشوري وجود داشته باشد.
بررســي روند زماني تسهيالت پرداختي بانكهاي تخصصي در طول  30سال
گذشته نشان از بيثباتي در روند و رشد اين شاخص دارد .نرخ رشد ساليانه آن در
طول سه دهه گذشته معادل ( 0/9كمتر از يك درصد) و همراه با نوسانات در ادوار
زماني مختلف بوده است .عليرغم اين نكته سهم بخش كشاورزي از تسهيالت اين
گروه از شبكه بانكي به حدود  50درصد ميرسد.

ميانگين سهم بخش كشاورزي از مانده تسهيالت بانكها و مؤسسات اعتباري
در طول دهههاي گذشته حدود  15درصد بوده كه در ميان  4بخش اقتصادي در
رتبه آخر قرار ميگيرد .سهم بخش كشاورزي از كل تسهيالت پرداختي از محل
حســاب ذخيره ارزي بخش كشاورزي بســيار اندك و تا سال  1388فقط 0/15
درصد بوده است.
براساس قوانين برنامه سوم و چهارم توسعه (ماده  10بند ج) ،نظام بانكي مكلف
شده بود حداقل  25درصد از منابع اعتباري را به فعاليتهاي كشاورزي اختصاص
دهد كه در عمل تحقق آن در خوشبينانهترين آمارها زير  17درصد بوده است.
بررسي سهم بخش كشاورزي از سرمايهگذاري كل كشور در طي دوره -1386
 1350به قيمتهاي ثابت نشان داد كه اين شاخص به طور متوسط در طي دوره
 36ساله  3/4و نرخ رشد ساالنه آن نزديك به صفر و در حدود  0/07درصد بوده
است .در طي اين دوره رشد ساالنه اين شاخص در  16سال منفي بوده است.
اتخاذ سياستهاي خريد تضميني محصوالت كشــاورزي ،پرداخت يارانه به
نهادههاي بخش كشاورزي و همچنين پرداخت تسهيالت بانكي با نرخ سود كمتر
و يارانهاي در طول برنامههاي توسعه منجر به كاهش هزينههاي توليد و تثبيت
حداقل درآمد براي كشــاورزان شده است .در مقابل مطالعات موردي انجام شده
نشان ميدهد پرداخت يارانه به نهادههايي مانند كود و سم موجب نابهينگيهايي
در استفاده از آنها در فرآيند توليد شده است.
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برنامهها به ســمت و ســوي مصرفكنندگان در مقايســه با ميزان حمايت از
توليدكنندگان ،مورد توجه سياستمداران و به تبع آن برنامهريزان بوده است لذا
در اتخاذ سياستهاي حمايتي از بخش كشاورزي الزم است منافع و دستاوردهاي
بلندمدت نسبت به نتايج سياســتي كوتاهمدت ترجيح داده شود .از اين منظر و
با توجه به جهتگيريهاي كلي حمايت بيشــتر از مصرفكنندگان و در نتيجه
حمايت پايينتر از توليدكنندگان بخش در طي دهههاي گذشته ،به نظر ميرسد
اگــر در راهبردهاي حمايتي ،توليدكنندگان بخش در اولويت قرار گيرند در يك
برنامه ميانمدت ميتوان انتظار داشت تا از محل دستاوردهاي چنين راهبردي كه
ارتقاء بهرهوري ،راندمان توليد و بهينهسازي مصرف نهادهها را در پي خواهد داشت،
مصرفكنندگان نيز منتفع شوند و منافع ملي بيش از پيش حفظ خواهد گرديد.
اين پيشنهاد نافي اتخاذ سياستهاي تأمين اجتماعي و تأمين حداقل نيازهاي مواد
غذايي بهويژه براي اقشار آسيبپذير و دهكهاي پايين درآمدي در مناطق شهري
و روستايي نخواهد بود.
آمارها و محاســبات ما حاکي از كاهش چشــمگير سطح حمايتها از بخش
كشــاورزي طي يك دهه گذشته است و هم چنين حمايتهاي گسترده شمار
زيادي از کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه از کشاورزان .بنابراین الزم است
جدي در راهبردها و سياستهاي حمايت از توليدكنندگان كشاورزي
تجديدنظر ّ
در راستاي ارتقاء ســطح حمايتها به عمل آيد .در غير اين صورت دستيابي به
هدف رسيدن سطح حمايت به  35درصد ارزش توليدات بخش در طي سالهاي
برنامه پنجم(موضوع بندب ماده  ،)149يك هدف كام ً
ال آرماني و غيرقابل دسترس
خواهد بود.
نتايج به دست آمده پژوهشي از برآورد رابطه مبادله و كمك بخش كشاورزي

به ســاير بخشهاي اقتصادي ثابت کرد که شكاف عميق و مزمن بين دو متغير
كالن  -اقتصادي سهم بخش كشاورزي از توليد ناخالص داخلي ( ( GDPو سهم
آن در تشــكيل سرمايه ثابت كل (حدود  8درصد شکاف در برنامه چهارم) وجود
دارد .از اين رو ضرورت دارد يك برنامه درازمدت  10الي  20ساله يا در چارچوب
چشمانداز جمهوري اسالمي ايران (تا افق زماني  )1404به منظور ارتقاء سهم بخش
كشاورزي از سرمايهگذاري كل تدوين و طي برنامه زماني معين عملياتي گردد.
گام اول اين برنامه پيشنهادي رسيدن به نرخ رشد متوسط ساالنه سرمايهگذاري
بخش به ميزان  13درصد در طي سالهاي برنامه پنجم ميباشد .بدون ترديد بدون
اصالح چنين شــاخصهاي كالن در چند برنامه آينده ،تنگناهاي اساسي بخش
كشاورزي و توسعه روستايي و همچنين روند تخريب منابع پايه بخش همچنان
پابرجا و حتي با تنگناهاي جديدي مواجه خواهد شد .بدون ترديد کم توجهي به
اين مهم به مانند ساير برنامههاي پيشين ،تحقق بخش قابل توجه اهداف برنامه
پنجم را بسيار دشوار و يا ناممکن خواهد ساخت .بخشي از اين اهداف عبارتند از:
حمايت از بخش به ميــزان  35درصد ارزش توليدات بخش(موضوع بندب ماده
 ،)149رشد ساالنه  7درصد ارزش افزوده بخش (ماده  ،)143ارتقاء راندمان آبياري
به ميــزان  40درصد (بند الف ماده  ،)143مبارزه بيولوژيکي و کنترل کيفي 25
درصد توليدات بخش تا پايان برنامه (بند ز ماده  ،)143ارتقاء ضريب مکانيزاسيون
به  1.5اسب بخار در هکتار.
محاسبات پژوهشي نشان داد كه بخش كشاورزي از لحاظ ميزان سرمايهگذاري
الزم براي ايجاد اشــتغال نسبت به ساير بخشها واجد مزيتهاي كام ً
ال آشكاري
اســت .همچنين سرمايهگذاري الزم براي ايجاد يك واحد ارزش افزوده در بخش
صنايع و معادن طبق محاســبات پژوهشــي  4/2برابر بخش كشاورزي در طول

جمعبندي نقاط ضعف و قوت اساسي سياستهاي حمايت از بخش کشاورزي در برنامههاي توسعه اول تا پنجم ( 26سال اخير) ()1368-1394
برنامه

1368 - 1372

برنامه اول توسعه

1374 - 1378

برنامه دوم توسعه

1379 - 1386

برنامه سوم توسعه
برنامهچهارم

1384 - 1388
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1390 - 1394

برنامهپنجمتوسعه
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نقاط قوت اساسي

نقاط ضعف اساسي

افزايشي بودن (اگرچه بهطور ناکافي) روند ميزان موجودي سرمايه در بخش کشاورزي از کل
موجوديسرمايه
تحت پوشش بيمه قرار گرفتن  6محصول زراعي
مورد توجه قرار گرفتن سياستقيمتهاي تضميني و حمايت از فعاليتهاي تحقيق ،آموزش و ترويج
و عمليات زيربنايي
افزايش ضريب خودکفايي در محصوالت اساسي
تحقق کامل صادرات محصوالت کشاورزي
رشد مناسب اعتبارات عمراني بخش در طول سالهاي برنامه

توجه بيشتر به يارانههاي مصرفي در مقايسه با يارانههاي توليدي و نهادهها
نگرش کوتاهمدت در تدوين اهداف برنامه و کم توجهي به آثار و تبعات بلندمدت سياستهاي متاخذه
حمايتي در بخش کشاورزي
کاهش نسبت يارانههاي توليدي از کل يارانهها در طول برنامه
عدم توجه به تنوع بخشي به سياستها و ابزارهاي حمايت از بخش کشاورزي
پايينتر بودن درصد افزايش قيمتهاي خريد تضميني اکثر محصوالت نسبت به متوسط نرخ تورم در
طول سالهاي برنامه

شروع برنامه با محوريت بخش کشاورزي
افزايشي بودن (اگرچه بهطور ناکافي) سهم کشاورزي از کل موجودي سرمايه
تحت پوشش بيمه قرار دادن محصوالت باغباني عالوه بر محصوالت زراعي
روند افزايشي بيمه محصوالت در زيربخشها
الزام بيمه نمودن  50درصد از محصوالت بخش

اتخاذ سياستهاي محدودکننده مانند پيمان سپاري ارزي
کاهش قابل مالحظه صادرات محصوالت کشاورزي
کاهش نسبتا ً قابل توجه سهم اعتبارات عمراني فصل کشاورزي و آب
کاهشي بودن روند ميزان يارانههاي توليدي و نهادهاي بخش کشاورزي
مورد توجه بودن يارانههاي مصرفي در مقايسه با يارانههاي توليدي
کاهشي بودن سهم يارانه توليدي و نهادهاي بخش کشاورزي از ارزش افزوده بخش
نگرش کوتاه مدت در اتخاذ سياستهاي حمايتي بخش کشاورزي و بي توجهي به آثار بلندمدت آنها
عدم توجه به تنوع سياستها و ابزارهاي حمايتي

تالش در رفع موانع قانوني و اجرايي صادرات غيرنفتي
اصالح ساختار اداري در بخش کشاورزي
ايجاد ذخيره ارزي و تخصيص تسهيالت ارزي از اين حساب به بخش کشاورزي
تداوم پرداخت يارانه به نهادههاي کشاورزي
پرداخت يارانه صادراتي و حذف پيمان سپاري ارزي
راهاندازي بورس کاالهاي کشاورزي بهعنوان نهاد تکميلکننده بازار سنتي محصوالت
هدفگذاري اختصاص حداقل  25درصد تسهيالت اعطايي به کليه بانکهاي کشور به بخش آب و
کشاورزي
تالش در راستاي استقرار سا زوکارهاي بازار و بهينهسازي مصرف نهادههاي توليد در بخش و
افزايش قيمت کود و سم

داشتن کمترين سهم موجودي سرمايه از کل موجودي سرمايه در بين بخشها
افزايش کمتر در رشد موجودي سرمايه نسبت به برنامههاي قبلي
عدم تحقق  30درصدي در هدف رشد ساالنه ارزش افزوده بخش کشاورزي و کاهش  38درصدي
نسبت به برنامه دوم
عدم تحقق هدف اختصاص  75درصد از تسهيالت شبکه بانکي به بخش و تحقق تنها  17درصد
بيتوجهي به ساختار اداري توسعه روستايي پس از اصالح ساختار اداري بخش کشاورزي
کم توجهي به تنوع بخشي به سياستها و ابزارهاي حمايتي

هدف قرار دادن پوشش بيمهاي محصوالت در حدود  50درصد و تحت پوشش قرار دادن حدود
 40محصول
خريد تضميني گندم با نرخي باالتر از قيمتهاي جهاني

پايين بودن افزايش قيمت خريد تضميني اکثر محصوالت کشاورزي نسبت به متوسط نرخ تورم
لهايبرنامه
سا 
کاهش قابل توجه اعتبارات عمراني بخش کشاورزي
کم توجهي به تنوع بخشي به سياستها و ابزارهاي حمايتي

بذل توجه نسبي و تغيير رويكرد در بهرهگيري از سياستها و ابزارهاي متنوع حمايت از بخش
كشاورزي
مورد توجه قراردادن سياستقيمت تضميني در كنار خريد تضميني محصوالت
توجه به سياستهاي متنوع تر تجاري مانند استفاده از تعرفههاي سهميهاي و زماني براي كاالهاي
اساسي كشاورزي (بهينه سازي سياستهاي تعرفهاي)
اختصاص يك سرفصل از برنامه به موضوع توسعه روستايي در طول تجربه چندين دهه برنامهريزي
تدوين بسته جداگانه براي توسعه روستايي
پيشبيني ارتقاء سطح كلي حمايت از بخش كشاورزي و هدفگذاري كم 
ي در اين خصوص با رقم 35
درصد ارزش كل توليدات بخش

عدم كافي بودن شناخت و وضوح در برخي احكام بخش و كلي بودن آنها مانند ساير برنامههاي پيشين
آرماني بودن و ترديد در تحقق برخي اهداف كميبخش مانند ميزان توليدات زيربخش شيالت و
دان ههاي روغني
ترديد در اجراي هدف  8ميليون هكتاري براي عمليات زيربنايي آب و خاك
عدم تدوين يك برنامه جامع امنيت غذايي مشتمل بر اهداف كميمشخص و با شاخصهاي معتبر
بينالمللي
عدم توجه كافي به ارتقاء سهم بخش كشاورزي از تشكيل سرمايه ثابت و سرمايهگذاري
ترديد در كاهش شكاف بين سهم بخش كشاورزي از سرمايهگذاري و ارزش افزوده كل
بيتوجهي به اصالح ساختار در حوزه توسعه روستايي

نگر
آینده
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ســالهاي برنامه سوم بوده است .لذا با عنايت به نقش غيرقابل انكار قابليتهاي
بخش كشــاورزي در ايجاد اشــتغال ،با هدف كاهش مشكل بيكاري در كشور و
افزايش سطح اشتغال ،ضرورت رشد مناسب اعتبارات دولتي و تسهيالت بانكي و
سرمايهگذاري در ساختارهاي فيزيكي و نرمافزاري در بخش كشاورزي و كاربست
راهكارهاي تشــويقي براي ارتقاء ســرمايهگذاري بخشهاي غيردولتي غيرقابل
اجتناب است.
تنوع بخشــي به سياســتهاي تجاري و تعرفهاي مانند اعمال سياستتعرفه
ســهميهاي و زماني كه امكان واردات در مقدار و زمان مورد نظر سياستگذاران
و در ســطح تعرفه مشخص (پايين) را فراهم ميسازد .از اين طريق براي واردات
خارج از اين سهميه مورد نظر ميتوان تعرفه باال (تعرفههاي فراتر از تعرفه سهميه)
را برقرار ســاخت .چگونگي توزيع سهميه بين متقاضيان نيز حائزاهميت خواهد
بود .سازمان تجارت جهاني ( 7 )WTOروش متنوع براي اجراي سياستتعرفه
سهميهاي را معرفي و به رسميت شناخته است كه عبارتند از :تعرفههاي كاربردي،
شــيوه نوبتي ،مجوز مبتني بر تقاضا ،حراج ،تخصيص تاريخي ،بنگاههاي تجارت
دولتي و گروههاي توليدكننده .روش حراج و استفاده از سازوكار بورس براي حراج
و فروش سهميههاي مورد نظر مناسبترين شيوه از منظر شاخصهاي اقتصادي
محسوب ميگردد .براي كاربرد اين روش الزم است يك نظام هوشمند و در فضاي
مجازي توســط ســازمان گمرك پياده گردد به گونهاي كه امكان رديابي در هر
زمان و به صورت آن الين وجود داشــته باشد .به نظر ميرسد با توجه به تجارب
كشورهاي ديگر و مقتضيات بخش و محصوالت كشاورزي در ايران ،ضرورت انجام
مطالعه در مدت زمان بسيار كوتاه براي رسيدن به روش و راهكارهاي پيادهسازي
اين پيشنهادات احساس ميگردد .روشها و راهكارهايي كه بدون تبعيض و هرگونه
رانتي و با اولويت تشكلها و نهادهاي غيردولتي بخش بتوانند منافع توليدكنندگان
را تضمين نمايند.
اســتفاده از ابزارهاي حمايتي مناســب با هدف تشويق و ارتقاء قدرت تجاري
و چانهزنــي صادركنندگان محصوالت كشــاورزي از طريق پرداختهاي نقدي،
يارانههاي صادرات ،جوايز صادراتي ،تضمين مخاطرات و...
اختصاص بخشــي از يارانهها به توليدكنندگاني كه برنامههاي تدوين شــده
مانند الگوي كشــت را رعايت و يا داراي بهرهوري باالتري نســبت به زمانهاي
گذشته يا نسبت به متوســط بهرهوري منطقه هستند .از اين طريق ميتوان به
کنترل برنامهريزي شــده عرضه محصوالت کشــاورزي و تأمين منافع همزمان
مصرفکنندگان و توليدکنندگان اميدوار بود.
بــا عنايت به در حال اجرا بودن سياســتهدفمند كــردن يارانهها در بخش
كشاورزي ،ضمن پيشنهاد انجام پژوهشهاي روشمند و ميداني در مناطق روستايي
به منظور ارزيابي اثرات و پيامدهاي اين سياستدر بخش كشاورزي و شاخصهاي
توسعه روستايي ،پيشنهاد ميشود از ظرفيتهاي اين قانون در اعمال سياستهاي
ترجيحي ،حمايت ويژه از توليدكنندگان بخش كشاورزي و اقشار آسيبپذير در
مناطق روستايي در دستوركار مسئولين و سياستگذاران بخش قرار گيرد .اين مهم
نقش غير قابل انکاري در ارتقاء و يا حفظ رقابت پذيري توليدات دارد.
در راســتاي اجراي سياستهدفمندي يارانهها و با توجه به افزايش چشمگير
هزينههاي توليد الزم است به مانند ساير بخشها مجوز افزايش منطقي قيمت
محصوالت کشــاورزي بر اساس سازوکار بازار وجود داشته باشد .بديهي است در
غير اين صورت کشاورزان در يک دور باطل افزايش روز افزون هزينههاي توليدي،
کاهش قدرت خريد و کاهش بهرهوري گرفتار خواهند شد.
به منظور افزايش بهرهوري در توليد ،و باال بودن اثربخشي سياستها و ابزارهاي
حمايتي دولت از توليدكنندگان و همچنين ارتقاء كيفي محصوالت پيشــنهاد
ميشود بخشي از حمايتها به پرداخت پاداش بهرهوري به كشاورزان اختصاص
يابد .تدوين برنامه اجرايي و عملياتي براي پرداخت پاداش بهرهوري ضروري است.
برخي از اين موارد عبارتند از:
پرداخت براي پروژههاي خود اجرايي كشاورزان كه مورد تأييد كارشناسان بوده
و در راستاي برنامههاي اعالم شده از جمله الگوي كشت و ...باشد .پرداخت براساس
ارتقاء بهرهوري كل عوامل يا بهرهوري استفاده از نهادههاي توليد يا افزايش راندمان

(ميزان توليد در هر هكتار) نسبت به ميانگين چند سال قبل (پرداخت براساس
پيشينه توليد ( .))APHپرداخت مستقيم پاداش بهرهوري به كشاورزان
براي عملياتي ساختن اين نوع از برنامهها و تعيين مكانيزمها و چگونگي اجراي
آن ،الزامات و پيش نيازهايي مانند تهيه بانك اطالعات بهرهبرداران و سپردن امور
تصديگري و اجرايي به نهادهايي مانند نظام مهندسي بخش ،نظام دامپزشكي،
نظامهاي صنفي و تشكلها بايستي مهيا گردد.
نقــش ارگانها و ســازمانهاي دولتــي در تعيين معيارهــا و ضوابط ،انجام
هماهنگيهاي الزم ،تأمين اعتبار ،همكاري در ارائه خدمات ترويجي و كمكهاي
فني و مشاورهاي و موارد مشابه ميتواند تحقق يابد.
در ســالهاي اخير توجه بيشتر و عميقتر به معيار حمايت خدمات عمومي
از بخش كشاورزي ( )GSSEدر بين سياستها و ابزارهاي مختلف حمايتي در
كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه افزايش يافته است .در بين انواع مختلف
ابزارهاي حمايت از خدمات عمومي نيز سياستبازاريابي و ارتقاء محصول از اقبال
بيشتري برخوردار بوده اســت .اين سياستدر نهايت منجر به توسعه و تكميل
حلقههاي زنجيره ارزش و عرضه نيز ميگردد .مقولهاي كه از اساسيترين تنگناها
و چالشهاي بخش كشاورزي در كشور ايران محسوب ميگردد .در اين راستا و به
منظور رقابتي كردن بازار محصوالت ،توجه و عنايت به الزامات زير اجتنابناپذير
مينمايد:
در ســال  1379قانون تشــکيل وزارت جهاد کشــاورزي به تصويب رســيد
و از ســال  1380عملياتي گشــت .در ماده  12اين قانون ،تشکيل صندوقهاي
حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش کشاورزي با وظيفهمندي وزارت جهاد
کشاورزي و مشارکت توليدکنندگان تصريح شده است .با توجه به مطالب مذکور
در خصوص سرمايه گذاري ،حمايت از تقويت و گسترش صندوقهاي غيردولتي
توســعه ســرمايهگذاري در بخش كشــاورزي به منظور رفع بخشي از نيازهاي
نقدينگي و سرمايه در گردش و سرمايهگذاري توليدي و همچنين تضمين وامهاي
كشاورزان نزد شــبكه بانكي كه ميتواند جايگزين كارآمدي براي مشكل وثيقه
براي وام كشــاورزان باشــد ،از جمله حمايتهاي مؤثر تلقي ميشود .حمايت از
صندوقهاي حمايت از توسعه سرمايهگذاري كه حداقل  51درصد سهام آن متعلق
لهاي
به تشكلهاســت و يك نهاد مالي پشتيبان و بازوي مالي – اعتباري تشك 
غيردولتي محسوب ميشوند؛ عالوه بر پشتيباني اعتباري از تشكلها و بهره برداران،
ظرفيتهاي قابل توجه ديگري مانند انجام تفاهم نامههاي مشترك با ساير استانها
براي مبادالت محصوالت كشاورزي ،تأمين نقدينگي در برخي فصول يا ادوار تجاري
كه توليدكنندگان دچار مشكالت مالي كوتاهمدت و موقت ميشوند ،تضمين اخذ
تسهيالت تشكلها و بهرهبرداران نزد ساير مؤسسات مالي و شبكه بانكي ،مشاركت
و كمك براي خريد ماشينآالت و ادوات از طريق راهاندازي شركتهاي ليزينگ،
مديريت ريسك در مواقع و رخدادهاي بحراني ،بيمه محصوالت كشاورزي و ...را
نيز دارا ميباشند .پيشنهاد ميشود براي تقويت اين اهداف ،اين صندوقها امكان
و اجازه جذب سپرده كشاورزان ،بهرهبرداران و تشكلها را داشته باشند .عملياتي
شدن چنين برنامههايي قطعاً به ارتقاء قدرت چانهزني ،توان تجاري و ايجاد اطمينان
و كاهش ريسك تشكلها ،تعاونيها و كشاورزان منجر میشود.
با عنايت به مشكالت فراروي اعتبارات و تسهيالت پرداختي به فعاالن بخش
كشاورزي پيشنهاد ميشود :پذيرش اسناد و مداركي مانند بيمهنامهها ،قراردادهاي
كشــاورزي و ارزش بهروز دارائيها به عنوان وثايــق و تضامين و عنايت الزم به
تضامين گروهي به ويژه در مناطق روســتايي  /ايجاد شرايط الزم براي پرداخت
بموقع تسهيالت با عنايت به ويژگيهاي خاص توليدات كشاورزي و اهميت تأمين
بهموقع آن  /ايجاد شفافيت در تسهيالت بانكي و كاهش بوروكراسي و تسهيل در
فرآيندهاي پرداخت تسهيالت /توجه كافي به نرخهاي بهره بسيار باال در شبكههاي
غيررسمي اعتبارات روستايي  /عنايت الزم شبكه رسمي اعتبارات به داليل رجوع
توليدكنندگان به عوامل شبكه غيررسمي اعتبارات  /تخصيص بموقع تسهيالت
نقدينگي قبل از عمليات اصلي كشاورزي  /تخصيص اعتبارات مورد نياز براساس
قوانين و مقررات مصوب  /تالش در راســتاي نزديك شدن به حداقلهاي تعيين
شده قانوني براي بخش كشاورزي توسعه نظام بانكي كشور.
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تجربه یک کارآفرین

اخالق کسبوکار

سلطانگالبجهان

کارآفرینی در عرصۀ گل و گالب در گفتوگو با مجید راهب
آیندهنگر :نام کاشان با قمصر و نام قمصر با صنعت گالبگیری در سراسر ایران
و بلکه جهان شناخته میشــود و گالب ایران را بسیاری با یک برند مشهور و
قدیمی میشناسند و آن «گالب ربیع» است .کارخانهای که مجید راهب ،مرد
خوشصحبت قمصری سالهاســت زندگیاش را وقف گسترش کار آن کرده
است .راهب را آقای گل ایران و مرد اول گالب جهان میدانند .او که در نخستین
از همان کودکی به تأسی
روز تابستان  ۱۳۱۶در شهر سرسبز قمصر به دنیا آمد ،
از پدرش ،به کار تولید گالب کشیده شد و با آغاز یک بازاریابی گسترده شهر
از همان زمان
به شــهر ،به فروختن محصول کارگاه کوچک پدرش پرداخت .
بود که رویایی در سر پروراند .رویای روزی که بتواند گالبگیری را به صنعتی
بزرگ تبدیل کند .راهب نهتنها به آرزویش جامۀ عمل پوشاند و کارخانجاتش
زیر عنوان «ایرانگالب» به بزرگترین تولیدکننده انواع گالب ،عرقیات گیاهی،
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اهل کجا هستید؟

به قول سهراب ســپهری اهل کاشانم ،البته اهل
قمصر کاشان .در گلستانهای شهرم بزرگ شدم و
از بچگی با گل و گالب سروکار داشتم .پدر من هم در
رشته گالب فعالیت داشت و شدیدا ً به کارش عشق
میورزید .من هم به خاطر عشق به ایشان و عشق به
گالب ،این کار را پیگیری کردم تا به اوضاع و احوال

اسانس گل محمدی و اسانسهای گیاهی طبیعی تبدیل شد بلکه در عرصههای
دیگر نیز به فعالیت پرداخت و در مدت کوتاهی موفق شد دایرۀ محصوالتش را
به تولید نوشابههای گازدار ،آبمعدنی و آبمیوه ،آبلیمو و انواع کنسرو گسترش
دهد و با راهاندازی و تاســیس کارخانههای شمشادنوش و هزارچشمه آبشار،
محصوالت متنوعتری را نیز به بازار عرضه کند .راهب که به همراه ایرانگالب
طی یک دهه اخیر همواره در زمره صادرکنندگان نمونه سال بوده است ،ضمن
کسب گواهینامههای بینالمللی ایزو ،توانسته به عنوان واحد نمونه استاندارد
و واحد نمونه کیفی نیز نام خود را به ثبت برســاند .گفتوگو با مجید راهب از
کودکیاش در کارگاههای گالبگیری قمصر شروع شد و به امروز رسید که او
را نفر اول گالب جهــان میدانند .جایگاهی که به گفتۀ او ،حاصل عمر و تنها
دلخوشی زندگیاش بوده و هست.

امروزی رسیدم .این جزو افتخارات من است که پدرم
اهل گل و گالب بوده است و حاال نیز کاری کردهام و
به جایی رسیدهام که این صنعت منحصرا در اختیار
کشور ماست.
شــکلگیری این ذهنیت که روزی کار
گالبگیــری را به یک صنعت تبدیل کنید به
همان زمان بازمیگردد؟

بله ،مــن از همان کودکی فکــر میکردم چطور
میتوان کاری کرد که این رشته گسترش یابد و کار
برای افرادی مثل پدرم سهلتر شود .از دوران ابتدایی
و بعدها متوسطه در گالبگیری که آن زمان سنتی
بود به پدرم کمک میکردم .در فصل گل ،قمصر و تمام
منطقه کاشان پُر از گل میشد .االن هم همینطور
است .توریستهای متعددی به آنجا میروند تا این

طبیعت زیبا را از نزدیک ببینند .از همان آغاز کودکی
به گل و بوی گالب عالقه داشتم .شاید بدانید که برای
تبدیل گل به گالب انرژی زیادی الزم است .آن زمان
انرژی گالبگیری با استفاده از هیزم تامین میشد و
به این صورتی که حاال هست نبود .پدرم و دیگر اهالی
قمصر از هیزمهای سبز صحرا استفاده میکردند .این
مرا همان موقع به
کار زحمتی برای کارگرها داشت که 
این فکر انداخت روزی کار را توسعه دهم و به صورت
بــا همان فکر بچگی خودم رویا
یک صنعت درآورم .
میبافتم که روزی بتوانــم از زحمت این کارگرها و
پدرم کم کنم.
چه زمانی خودتان مشــغول کار گالب
شدید؟

بله.

خب آن زمان مطمئنــ ًا امکانات فعلی
موجود نبود .شــما ایــن گالب را که از قضا

تحصیالت متوسطه را در تهران به پایان
رساندید .پس از آن چه کردید؟

پدرم کــه عالقه مــرا میدانســت و میدید که
توانستهام بازار خوبی برای گالب درست کنم ،خیلی
عالقه نداشت که مرا به خارج از کشور بفرستد .ولی من
پس از اتمام تحصیل تصمیم خودم را گرفتم .تصمیم
گرفته بودم کــه کار گالب را با صنعت پیوند دهم و
تحولی بزرگ در آن ایجاد کنم .خدا را سپاسگزارم که
به همان شکل که میخواستم
به هرچه میخواستم و 
رسیدم .بعد از فارغالتحصیلی با همین نیت ،به زحمت
خیلی زیاد و با هزینههای فراوان راهی آلمان شدم.
در همان سه ماه اول توانستم کار پیدا کنم .کاری در

کارخانجاتبستهبندیوصنایععطرسازیاروپاکهآن
زمان هنوز به شکل فعلی مدرن نشده نبود...
یعنی به خاطر اینکه در فکر صنعتی کردن
گالب بودید ،کارخانههایی که در زمینههای مشابه
کار میکردند را برای اشتغال انتخاب کردید؟

بله ،همینطور است.

این ســفر چه دســتاوردهایی برایتان
داشت؟

من در آنجا بــود که متوجه شــدم کارخانجات
عطرســازی اروپا نیاز مبرمی به روغــن گل رز یا رز
اویل دارند...
 ...و صنعــت گالب را با همین تفکر راه
انداختید که این روغن را تولید کنید؟

بله .بعدها من در سفارش ماشینآالت کارخانهام
این را مد نظر داشتم اما با این تفاوت که هنوز گالب بود
که در ذهن من جایگاه اول را داشت .هنوز هم همهجا
فقط اسانس و روغن گل را میگیرند .ولی اینکه هم
گالب و هم اسانس را از گل ســرخ بگیریم ،در دنیا
انحصارا در اختیار ماست.
ظرفیت تولیدی کارخانه ایرانگالب چقدر
است؟

وقتی ما ایرانگالب را تاسیس کردیم ،تولید گل
در سطح منطقه کاشان که شامل قمصر ،نیاسر ،سده،

این را خــود بخش خصوصی یعنی خود
کشــاورزان تولید کردهاند یا اینکه دولت هم
سهم داشته است؟

جز ما تنها در دو کشور بلغارستان و ترکیه صنعت
استخراج عصاره گل ســرخ یا همان اسانس وجود
دارد ،گل یک اشکال اساسی دارد که دولتها موفق
نمیشــوند ،کار خوبی در ارتباط با آن انجام دهند و
آن جمعآوری گل است .در بلغارستان که یک کشور
کمونیستی است برای چیدن گلها که فصل خاصی
دارد دانشآموزان را بســیج میکنند .در ترکیه هم
مشابهاینکارانجاممیشوداماچیدنگلبرایکسانی
که با آن آشنا نباشند به شدت مشکل است و اینکه
ما در یک فصل مشخص بتوانیم تعداد زیادی کارگر
به کار بگیریم و چیدن حجم زیادی گل را به صورت
متمرکز انجام دهیم ،امکانپذیر نیســت .بنابراین
ترجیح میدهیم کشاورزها ،خرده کشاورزها و کسانی
که خودشان به طور سنتی گلها را کشت میکنند به
همراه خانوادهها ،همسران ،پسران و دخترانشان این
کار را انجام دهند و ما نیز این گلها را از آنان خریداری
یکنیم.
م 
یعنی کشاورزان در جاهای مختلف ایران
گلهایشان را میکارند و به شما میرسانند؟

بله .البته گل خیلی زود پژمرده میشود و بنابراین
باید به سرعت به کارخانه برسد تا قابلیت گالبگیری
را داشــته باشــد .ما یک زمان اعالم کردیم که اگر
کشاورزان گلشــان را از سحر بچینند و تا ساعت ۱۰
صبح به ما برســانند ،ما گلها را مثال به قیمت ۵۰۰
تومان اضافهتر میخریم ،اگر تا  ۱۲برسد باز قیمتی
کمتر .ولی این کار آنقدر مشکل است که آنها معموال
نمیرسند در این زمان جمعآوری کنند و این شرایط
میزان اسانس تولیدی ما را تقلیل میدهد.

قمصر امروز شهر
بزرگی شده اما
در کودکی من
روستایی بود
که شغل اکثر
ساکنان به گل
و گالب ارتباط
داشت .کودکی
من هم مثل بیشتر
بچههایقمصر
میانگلستانها
و کنار دیگهای
گالبگیری
گذشت

مجموعا در محدوده کاشــان و قمصر و
نیاسر و باقی شهرها و روستاهایی که گفتید
چند هکتار زیر کشت گل است؟

در مجموع در منطقه کاشان به طور خالص و مفید
 ۱۲۰۰تا  ۱۵۰۰هکتار گل کشت میکنند که این به
مناطقدیگردراستانمرکزیازجملهخمین،محالت
و همچنین بخشهایی از استان اصفهان و اطراف هم
سرایت کرده و در سالهای اخیر افزایش چشمگیری
داشته است.
شما از دیگر مناطق هم گل میآورید؟ با
توجه به اینکه گل ،گیاه به شــدت حساسی
است ،چگونه این انتقال انجام میشود؟

سوال خوبی است .بله ،گل هرچه از چیده شدنش
بگذرد اثرش را از دست میدهد و باصطالح خودمان
گل آتش میگیرد .برای همین تمهیداتی اندیشیده
شــده که این گلها را با اســتفاده از ماشــینهای
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شما همان زمان گالب سنتی را با
یعنی 
همــان کیفیت بــه شــهرهای دیگر هم
یفرستادید؟
م 

گالب آن زمان به دو شــکل عرضه میشد .تعداد
زیادی کارگاههای کوچک سنتی و محلی گالبگیری
در قمصر کاشان بود و در ضمن دو کارخانه کوچک
شیشهگری .آنها شیشــههایی را به سبکی خاص
تولید و عرضه میکردند که االن دیگر نیست .گالب آن
زمان در آن شیشهها عرضه میشد که خاطرم هست
پُر کردنشان خیلی زحمت داشت .چنانکه  ۵۰۰لیتر
گالب را پنج روز طول میکشید بستهبندی بکنند .آن
شکل پُر کردن و بستن در شیشهها با چوب پنبه زمان
زیادی میطلبید .ما گالب را بیشتر به مشتریان عمده
و به صورت فله عرضه میکردیم .یعنی در ظرفهای
سه کیلویی ،ده کیلویی ،و باالخره بشکههای بیست
و چهار کیلویــی .گالب آن روز و امروز مصرف عمده
قنادها و بستنیفروشها بود که به این صورت منتقل
میشد.

نگر
آینده

حدودا پانزده ساله و دانشآموز دبیرستان بودم .آن
زمانگالبهاییکهپدرمتولیدمیکردرامیفروختیم.
در حقیقت دوران دبستانم که تمام شد ،از آنجا که آن
زمان قمصر دبیرستان نداشت ،پدر مرا به تهران فرستاد
تا بتوانم ادامه تحصیل دهم .پدرم آدم روشنفکری بود
که علیرغم زندگی در روستا عالقهمند بود فرزندانش
تحصیل کنند و در این راه تمام تالش خود را میکرد.
همین مهاجرت باعث شد کار فروش گالب از شهرمان
به تهران هم گسترش پیدا کند .آن زمان و حتی هنوز
هم به دالیل مختلف از جمله درجه حرارت منطقهای،
گالبگیری فصل معینی دارد ،چون عمر گل چیزی
مابین  ۱۵تا  ۲۰روز است که البته ما امروز ،در صنعت
خود توانستهایم به ُط ُرق مختلف از جمله کشت گلها
در مناطق سردسیر ،عمر گالبگیریمان را به دو ماه
در همان کودکی گالب را
تا دو ماه و نیم برسانیم .من 
به صورت فله به بســتنیفروشها و قنادیها عرضه
میکردم و مثال یکی از مشتریهای ثابت ما مرحوم
اکبر مشــتی بود .مدتی قبل مســتندی در یکی از
تلویزیونهای فارسیزبان میدیدم درباره تاریخچه
بستنی در ایران .راوی گفت که هرچند تولید بستنی
از دوران قاجار باب شــده بود اما این اکبر مشتی بود
که بستنی خوبی با کیفیت باال ارائه میکرد .او دنبال
کیفیت بود و برای همین ثعلب مورد استفادهاش را
از اردبیل و گالبش را از خانه آقای راهب قمصری در
قمصر کاشان تهیه میکرد که بهترین گالب ایران بود.
این برای من خیلی افتخارآمیز و آموزنده بود که هر
کسی که کاالی باکیفیتی عرضه کند نامش در تاریخ
در همان نوجوانی دســت به نوعی
باقی میماند .من 
بازاریابی گسترده زده بودم ،چنانکه وقتی پدرم حساب
و کتاب میکرد ،میدید من از برادرم ،خیلی از همکاران
و حتــی از خودش بهتر کار کردهام و مشــتریهای
بیشتری برای گالب جذب میکنم .این هم ناشی از
استعدادی بود که خداوند به من عطا کرده بود.

محصول حساسی هم هست در چه ظرفهایی
انتقالمیدادید؟

برزک ،خاوه و تمام روســتاهای اطراف اســت ،تنها
چیزی در حدود ۵۰تن بود اما االن در آن منطقه شاید
سطح کشت گل به رقمی بیش از  ۵۰۰۰تا  ۶۰۰۰تن
رسیده باشد که این هم از برکات ایجاد صنعت گالب
در آن منطقه است.

61

تجربه یک کارآفرین

اخالق کسبوکار

زمان آقای
هاشمی با
همکاری دولت
وقت ،دانشکده
تحقیقات گل و
گیاه در کاشان
تاسیس شد
که ما هم در
گسترش آن
نقشهایی
داشتیم.چنانکه
خوابگاهدانشگاه
را خود ما ساختیم
و دو سه سال
اخیرافتتاح
شد
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یخچالدار به موقع به بازار برسانیم .اخیرا ابتکاراتی
به خرج داده شد که دستگاههایی را روی ماشینهای
سیار تعبیه کنند و برای جلوگیری از ریزش اسانس
گل را در خود منطقه به اسانس تبدیل کنند .این ایده
آزمایش شده اما هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است.

آیا با توجه به این مشکالتی که برای انتقال
گلها به کارخانه وجود دارد هیچ وقت به این
فکر نکردید که کارخانههای مشابهی در اقصی
نقاط ایران راهاندازی کنید؟ مثال در منطقه غرب
و شــهرهایی مثل مالیر ،بروجرد ،همدان و
اینسوتر کرمانشــاه و ...استعداد زیادی برای
پرورش گل وجود دارد .آیا برنامهای ندارید که
آن تاسیساتی که در کاشان متمرکز کردهاید را
در غرب کشور مثال در همدان راهاندازی کنید؟

کردند .زمان آقای هاشمی با همکاری دولت ،دانشکده
تحقیقات گل و گیاه در کاشان تاسیس شد که ما هم
در گسترش آن نقشهایی داشتیم .چنانکه خوابگاه
دانشگاه را خود ما ساختیم و دو سه سال اخیر افتتاح
شد ۶۰.دانشجو آنجا ساکن هستند که بعضیهایشان
اکنون در کارخانه خودمان مشــغول به کار شدند.
دانشکده االن به جایی رسیده است که مدرک فوق
لیسانسمیدهدوبادعوتازصنعتگرانودانشگاهیان
انجمنها ،سمینارها و نشستهایی در موضوع گل و
گالب برگزار میکند .دانشگاه کمک بسیار خوبی به
این صنعت است و امیدواریم با همراهی وزارت جهاد
کشاورزی و دیگر ارگانها ،دانشگاه بتواند این جهاد
صنعتی را هر روز بیش از گذشته رهبری کند.
برخی مصرف گالب را تنها در بُعد خانگی
میدانند اما آنطور که شما فرمودید گویا عمده
بازاری که گالب در خارج از ایران دارد مصارف
صنعتی را شامل میشود .بفرمایید از گالبی که

شــما تولید میکنید به چه شکل استفاده
میشود؟

اولین مصرف گالب در مصارف  perfumeryی ا
همان عطرسازی است .خصوصا سالهای اخیر که
مردم عالقه پیدا کردهاند تا به سراغ گیاهان دارویی
و ارگانیک بروند ،بســیاری از کارخانجات خارجی
درخواست خرید گالب از ما دارند .نکته دیگر خاصیت
پزشکی گالب است که از قدیم هم متداول بوده که در
همین ایران چشمشان را با گالب میشستند .اخیرا ً
دانشگاه یو .ســی .ا ِل .ا ِی تحقیقاتی کرده که نشان
میدهــد گالب موادی در خــود دارد که در آرامش
بخشیدن به انسان تاثیرگذار است .ما اخیرا یک گالب
ناب به دنیا صادر کردیم که در بروشوری به همراه آن
این خواص را ذکر کردیم .بخش دیگر فروش ما اما در
کشورهای عربی و اسالمی است.

گاهی با دوستانمان طرحهای اینچنینی داشتهایم
اما امکانپذیر نشده اســت .چون ایجاد کارخانه در
بله .گالبی که با آن کعبه را شستوشو میدهند
شهرهای بزرگ سرمایهگذاری باالیی میطلبد و با
همین گالب ایران اســت که مــا تولید
توجه به اینکه در کشور ما دولت حمایت
میکنیم .جز این در عربستان در مراسمها
الزم را از صنعتگــران نمیکنــد ،توجیه
هم عروســی و هم عزا از گالب اســتفاده
اقتصادی ندارد .این اجبار اســت که باعث
میکنند.منخودمدربرخینمایشگاههایی
میشود ما نهایتا گل را به کارخانه بکشانیم.
که برگزار کردهایم حاضر بودم و به چشم
با وجود اینکه افت اسانس و کیفیت داریم
دیدم که مثال در عربســتان یک خانواده
ولی ما االن از میمند ،از داراب ،از آذرشهر
میآید و ده کارتــن گالب میخرد .ده روز
و کرمانشاه که فاصلهشان از استان مرکزی
بعد باز هم میآید و ده کارتن دیگر میخرد.
و کارگاهمــان دور اســت گل خریداری
چون در کشورهایی مثل عربستان و بحرین
میکنیم .ماشینها شب حرکت میکنند
و ...حتی در غذایی که درست میکنند به
و در سردخانههای سیار ،گل را به دستمان
جای بخشی از آب مصرفی گالب میریزند.
میرسانند ،چون نیاز داریم .استانهایی هم
با این همه اما بیشتر فروش عمده گالب به
هســتند که در آنها به صورت مشارکتی
مصرف آن در قنادیها ،شیرینیسازی و
کارخانه زدیم یا گالبشــان را میخریم یا
ندویدم
پول
دنبال
وقت
چ
هی
بستنیسازیها اختصاص دارد.
اجرتــی میدهیم و برای ما بســتهبندی
در این حوزه تجربه زیادی هم
میکنند .چه در واحدهای ســنتی و چه
در طول این همه سال کار و کارآفرینی و مدیریت که حاال شما را به
دارید .ابتدای صحبت اشارهای کردید
واحدهای صنعتــی .یکــی از برنامههای
جاییرساندهکهبنامآقایگل وسلطانگالبجهانخواندهمیشوید،
به اکبر مشتی که سالها قبل مشتری
همیشگی ما این است که کشــت گل را در
مهمترین ارزشی که همواره در کارتان به آن پایبند بودید چه بوده
شما بوده است.
کشور باال ببریم تا هم کارآفرینی کرده باشیم
است؟ توسعه ،رضایت مشتریان ،ســود بیشتر یا ...من همین قدر
بله ،اکبر مشــتی بود و حاال هم برخی
و هم بر تولید اسانس گل که بازار بسیار خوبی
میدانم که هیچ وقت در زندگی دنبال پول ندویدهام و پول برایم هیچ
کارخانجات مثل بستنیســازی میهن،
در دنیا دارد ،بیافزاییم.
ارزشی نداشته است .بارها شده کسی از پرسنلم آمده ،مشکلی داشته،
گالبهایشــان را از طریق مــا به صورت
موضوع
در
ظاهرا
فرمودید
چنانکه
گرهی در زندگیش بوده و من هرچه توانستم به او کمک کردم و رفته
مستقیمتهیهمیکنند.بههرحالدرسراسر
کشت و صنعت گل و گالب خیلی نباید به
است .پول هیچ وقت برایم اهمیتی نداشته و از قضا خداوند مرتب برایم
دنیا مردم دنبال کیفیت کاال میروند و از
کار دولت تکیه کنیم .اما آیا در این کار از
ساخته است .از کودکی چیزی که برایم ارزش داشت این بود که کاری
آنجا که گالب ایران در دنیا رتبه نخســت
همفکری و همراهی دانشــگاه استفاده
کنم گالب به یک صنعت تبدیل شود .من خودم فرزند روستا هستم.
را دارد ما به سرعت در بازار قنادی اروپا راه
کردهاید؟ اینکه خودتان کشت را رهبری
قمصر امروز شهر بزرگی شده اما در کودکی من روستایی بود که شغل
پیدا کردیم و جایگاه خود را یافتیم .شوخی
کنیــد و کار آموزش به کشــاورزان را
اکثر ساکنان به گل و گالب ارتباط داشت .کودکی من هم مثل بیشتر
نیست که ایران در عرصه صادراتی در دنیا
برعهــده بگیرید .این کاری اســت که
بچههای قمصر میان گلستانها و کنار دیگهای گالبگیری گذشت.
بیهمتاست؛ پسته ،زعفران ،فرش و گالب
مطمئنا در درازمدت به سود شما خواهد
فصل گالبگیری که میشد ،دیگهای بزرگ روی اجاقهای هیزمی
ایرانی .این موضوعی اســت که خود آنها
بود.
میرفت و کار و زحمت برای گرفتن قطره قطرۀ این گالب شروع میشد.
معترفند چنانکه چند سال قبل دانشگاه
بله ،دانشگاه نقش بسزایی در راهنمایی و
تنها چیزی که از آن روزها خاطرم هست این بود که من میخواستم
هاروارد بعد از انجام تحقیقاتی اعالم کرد
هدایت ما و کشاورزان همکار ما داشته است.
کاری کنم که کار دشوار افرادی مثل پدرم با دیگهای گالبگیری آسان
بهتریــن گالب برای اســتفاده در صنایع
ما قدیم مشکالتی در مورد میزان اسانس
شود .همیشه فکر میکردم باید راهی پیدا کنم تا این کار راحتتر انجام
قنادی ،گالب ایران است و بهترین گالب
و میزان گالب در هر واحد گل داشــتیم
شــود و امروز به خودم و به کارخانهای که بهترین گالب دنیا را عرضه
ایران ،گالب ربیع است.
که بسیاری از اینها را دانشجویانی که در
میکند افتخار میکنم و خوشحالم که توانستم کار را به اینجا برسانم.
نحــوه گالبگیری شــما در
خود قمصر کاشان درس میخواندند حل
تنها دلخوشی من در زندگی همین است.
گویا گالب ربیع تا خانۀ خدا هم رفته است.

ایرانگالب به چه شــکل اســت .آیا هنوز
شیوههای سنتی را به کار میبرید یا نه ،کامال
صنعتیاست؟

گالب ربیع دارای نشــان اســتاندارد ایران است
و شــاید یکی از دالیل پیشــرفت ما همین نظارت
و ارزشــیابی دقیقی اســت که در مورد محصول ما
صورت گرفته است .گالب ما به شــیوه صد درصد
صنعتی تولید و کامال سالم و سالمت به بازارهای دنیا
عرضه میشود .ما گاهی آنقدر سفارش میگیریم که
نمیتوانیم سفارش تازهای بپذیریم .خصوصا در ماه
مبارک رمضان که مصرف گالب در منطقه افزایش
یکند.
پیدا م 
این گالب را به کجاها صادر میکنید؟

در شــرایط فعلی تقریبا صادراتمان جهانی شده
است یعنی در بسیاری از کشــورهای دنیا از طریق
 ۶دفتر مســتقیم ۲۲ ،نمایندگی و فروشــگاههای
دیگری که به طــور آزاد با مــا کار میکنند ،فروش
گستردهای داریم .اما آنچه بیشترین فروش و مصرف
را دارد ،مصارف غیرصنعتی در کشــورهای اسالمی
است .عربستان ،کویت ،قطر ،دبی ،بحرین ،عمان .در
مارکتینگ اروپاییها و امریکاییها هم وارد شدهایم
اما در مورد شیخنشینهای منطقه میتوانم به جرأت
بگویم اگر کسی جایی را پیدا کرد که گالب یا دیگر
محصوالت ربیع در مغازهها نبود به او جایزه میدهم.
این در کنار مصرف صنعتی و خریدارانی است که ما
از کارخانههایی در ژاپن ،فرانسه ،امریکا ،استرالیا و...
داریم .یکی از خریداران مهم گالب ایران همین کشور
استرالیاست که شاید باورتان نشــود اما گالب ما را
میگیرند،بستهبندیمیکنندوبیستتابیستوپنج
سیسی از آن را به قیمت ۳۷دالر میفروشند.
گفته میشود حتی پایه اصلی بسیاری از
عطرهای مشهوری که در اروپا تولید میشود از
گالب است .آیا این نکته درستی است؟

ما چون در روستاییم و دور از شهر سعی کردهایم

ما ســالها بررســی و تحقیق کردیم .گل یک
محصول کمآزار ،کم آب و کم زحمت است و به طور
متوسط در هر هکتار  ۶تن گل کشت میشود .این ۶
تن گل مطابق استانداردهای بینالمللی باید حداقل
دو کیلو اسانس بدهد ولی ما چون جز اسانس ،گالب
هم میگیریم از هر  ۵تن یک کیلو اسانس به دست
میآوریم .شاید عجیب باشد ولی ما هیچ محصولی در

نهتنها توصیه میکنیم ،بلکــه راهنمایی و کمک
هــم میکنم .من هــر روز دههــا تمــاس تلفنی از
اقصی نقاط کشور و خارج از کشــور دارم که افرادی
صاحب زمینهای کشــاورزی هستند و میخواهند
زمینهایشانرازیرکشتگلببرند.ماهمیشهازچنین
فعالیتها و تالشهایی استقبال کردیم و میکنیم.
مهمترین برنامهای که در آینده پیش رو
دارید ،چیست؟

من از مدتها قبل برنامهای برای تاســیس یک
خانه عطرســازی ،ادکلن و لوازم آرایش داشتم که
خوشبختانه اخیرا بیش از هفتاد درصد کار پیش رفته
و امیدواریم با حمایت معنوی دولت و رفع موانع در
ســطوح پایین دولت که متاسفانه چندان همراهی
نمیکنند ،بتوانیم این کار را به سرانجام برسانیم.
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گالبربیعصادراتیبابستهبندیمتفاوتی
از گالب داخلی به بازار جهانی عرضه میشود.
این بستهبندیها هم خودتان تولید میکنید یا
از جایی خریداری میشود؟

مطمئنا همانطور که گفتید تالش شــما
همواره بر توسعه کشــت گل در منطقه بوده
است .کشــاورزان هم مطمئنا تالش میکنند
چیزی را بکارند که درآمدشــان از فروش آن
بیشتر باشد .حال پرسش اینجاست که در هر
هکتار چند تن گل کشت میشود و کشاورز از
هر هکتار چقدر درآمد به دست میآورد؟ آیا
این برای کشاورزان هم اقتصادی است که کار
کشت گل را توسعه دهند یا ترجیح میدهند
پیاز و گوجه و خیار بکارند؟

آیا به عنوان بزرگترین کارآفرین عرصه گل
و گالب ،اگر کسی یا کسانی بخواهند وارد عرصه
کشت گل شوند به آنها توصیه میکنید بیایند؟

نگر
آینده

اســانس گل ســرخ که در کارخانجات ما تولید
شود همان بوی خوشی است که از گل میآید و در
می 
حقیقت جوهر گل رز محسوب میشود .این اسانس در
دنیا به قیمتهای سرسامآوری رسیده است .اتحادیه
عطرسازان فرانسه و سوییس بارها تماس گرفتند و
برای سرمایهگذاری اعالم آمادگی کردند تا این اسانس
یا  Rose Oilرا در ایران به تولید انبوه برسانند .چرا؟
چون مواد اولیه گرانترین عطرهای دنیا از یک تا پنج
درصد رز اویل یا همین روغن گالب است .همانطور که
گفتیم جز ما بلغار ستان و ترکیه هم این روغن را تولید
میکند اما کیفیت محصول ایران به شهادت دوست و
دشمنازهمهمحصوالتمشابهباالتراست.دنیااکنون
با کمبود اســانس روغن گل سرخ مواجه است و این
یعنی یک بازار بزرگ و همیشگی در برابر ما وجود دارد.

به خودمان متکی باشیم و بنابراین تقریبا نود درصد
محصولیکهبهدستمشتریمیرسانیمجزمواداولیه
که تولید اصلی است را نیز خودمان تولید میکنیم.
درب بطری ،کارتون و شرینک را خودمان در همانجا
تولید میکنیم و با خیالی آسودهتر به بازار میفرستیم.

عرصه کشاورزی نداریم که بازدهی آن از گل بیشتر
باشد .به همین دلیل اســت که ساالنه دهها هیات از
افغانستان و کشورهای آسیای میانه به ایران میآیند
تا ما برای کشت گل به آنها کمک کنیم چون در آمد
گل به نسبت هزینه کمی که دارد بسیار مناسب است.

در شرایط
فعلیتقریبا  
صادراتمان
جهانی شده
است یعنی
در بسیاری از
کشورهایدنیا
از طریق ۶دفتر
مستقیم۲۲،
نمایندگیو
فروشگاههای
دیگری که به
طور آزاد با ما کار
میکنند،فروش
گستردهای داریم
اماآنچهبیشترین
فروش و مصرف
را دارد ،مصارف
غیرصنعتی
در کشورهای
اسالمی است
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تجربه یک کارآفرین

اخالق کسبوکار

مروری بر زندگینامه یک کارآفرین :مارك اندریسِ ن

میلیونرکلهتخممرغی
کارآفرینی که اكونومیست از او به عنوان «مسیح جدید فنآوری» یاد کرده است
ترجمه ریحانه عبدی

اندریسن كه
توسطاكونومیست
به عنوان «مسیح
جدید فنآوری»
ملقبشدهبود،
گاه و بیگاه با بیل
گیتسمقایسه
میشد .اما این دو
نفر  180درجه با
هم تفاوت داشتند.

مارك اندریسن در سال  1971در نیو لیســبون در ویسكانسن بهدنیا آمد .پدرش
یك خواروبار فروش بود .بازنشسته بود و مادرش برای یك مجل ه تبلیغاتی كار میكرد .با
اینكه در آن زمان ،دانشآموزان بهعنوان فعالیت فوق برنامه و همچنین مشهور شدن
در شهر كوچكشان سراغ ورزش میرفتند ،اما مارك  195سانتیمتری هیچ عالقهای
به ورزش نداشــت .وقتی كالس پنجم بود و بقیه پسرها در تیم مشغول تمرین بودند،
اندریســن بهدنبال عالقهاش به كامپیوتر میرفت ،تا جایی كه حتی قبل از آن كه یك
دستگاه كامپیوتر را از نزدیك ببیند ،یكی از زبانهای بیسیك برنامه نویسی را از روی
كتابهای كتابخان ه مدرسه یاد گرفت .در كالس ششم ،اندریسن با استفاده از كامپیوتر
مدرسه برنامهای نوشت كه به او در حل تكالیف ریاضیاش كمك كند .اما وقتی مستخدم
مدرسهناخواستهبرقساختمانراقطعكرد،برنامههمپرید.یكسالبعدوالدیناندریسن
تصمیمی گرفتند كه میتوان آن را یكی از بزرگترین سرمایهگذاریهای اقتصادی تاریخ
نامید؛ آنها برای مارك یك كامپیوتر شخصی كومودور  64خریدند .از آن زمان بود كه
اندریسن حرف ه برنامه نویسیاش را با نوشتن بازیهای كامپیوتری آغاز كرد .نبوغ و ابتكار
اندریســن از كودكی در او نمودار بود .مدیر دبیرستانش معتقد بود كه اندریسن دارای
«چنان نبوغی است كه مردم را میترساند» .در حالی كه معلمها و دانشآموزان مدرسه
معتقدبودندكهاندریسنقوهتخیلنامعمولیهمدارد؛گرایشیطبیعیبهایدهپردازیهای

نو و خالق در مورد مسائل گوناگون ،مثل ماهیت جهان و آیند ه علم .اندریسن برای طی
كردن دوران كارشناسی وارد دانشگاه ایلینوی شد .در ابتدا با وجود عالقهاش به كامپیوتر،
نمیخواست آن را به عنوان حرف ه اصلیاش انتخاب كند ،چرا كه معتقد بود مهندسی
برق گزین ه شغلی پرسودتری جلوی پایش قرار خواهد داد .ولی خودش اضافه میكند:
«در واقع علت اصلی كه سر از علوم كامپیوتر درآوردم این بود كه الزم نبود زیاد كار كنم».
اندریسن میگوید كه درسهای مورد عالقهاش ادبیات و فلسفه بودهاند و معتقد است كه
یكی از دالیل موفقیتهای چشمگیرش ،همین مطالعات غیرتكنولوژیك و مهارتها و
بینشهای ناشی از آنهاست .اندریسن در حالی كه دوران كارشناسیاش را میگذراند،
در مركز ملی دانشگاه برای برنامههای ابركامپیوتری NCSAبه عنوان یك برنامهنویس
پارهوقت با حقوق ساعتی 7دالر مشغول به كار شد .اندریسن در حال كار روی یك نرم افزار
تصویرسازی سه بعدی برای ابركامپیوتر مركز بود كه اید ه ساخت اولین مرورگر اینترنت
به ذهنش رسید .در اوایل ده ه ،1990اینترنت عمدتاً وسیلهای در اختیار محققین ممتاز
بود .پیدا و دانلود كردن مدارك مختلف بسیار سخت و طاقتفرسا بود چرا كه كاربران باید
کار کردن با عملگرهایی مانند  ،FTPگوفر و تلنت را در فضای یونیكس یاد میگرفتند.
ایده اندریسن این بود كه این عملگرهای جداگانه را در یك برنام ه واحد گردآورد و آنها
را پشت یك رابط تصویری پنهان كند .او با ایدهاش به سراغ یكی از كارمندان ،NCSA
اریك بینا رفت و آ ن دو ،غروبها و آخر هفتهها در یك زیرزمین مشغول به كار بر روی این
پروژه شدند .اولین نسخ ه برنامهشان با نام موزاییك  NCSAكه بیش از  9000خط كد
داشت ،طی حدود 6هفته كامل شد .با موزاییك به راحتی میشد شبكه اینترنت را با یك
اشاره و كلیك هدایت كرد .مدت زمان یادگیری نحوه استفاده از اینترنت از چند ماه به چند
دقیقه تقلیل یافت و همین آغازی بود برای تبدیل شدن اینترنت به یك رسانه جمعی.
بهواسط ه رتب ه كارمندی اندریسن و بینا ،موزاییك در مالكیت دانشگاه ایلینوی باقی ماند.
وقتی  NCSAبرنامه را در ژانویه  1993روی اینترنت منتشر كرد و امكان دانلود رایگان
آن را برای همه قرار داد ،موزاییك در عرض مدت كوتاهی به یك پدیده بدل شد و فقط در
سال اول  2میلیون نفر آن را دانلود كردند .چیزی نگذشت كه صدها شركت برای خرید
مجوز نر م افزاری این برنامه درخواست فرستادند.
ترك دانشگاه و NCSA
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بعد از موفقیت موزاییك ،اندریسن با مدیر  ،NCSAلری اسمار درباره اینكه چطور
بوكاری راه بیاندازد مشورت كرد .اسمار كه فقط بعد از انتشار
میتواند با این اختراع كس 
عمومی موزاییك آن را دیده بود به اندریسن گفت كه بالفاصله متوجه شده كه این ابتكار
جهان را دگرگون خواهد كرد .او به اندریسن پیشنهاد داد كه برای بازاریابی نسخهای
جدید از برنامه ،باید كسبوكارش را خارج از فضای دانشگاه آغاز كند .در سال 1994
اندریسن با لیسانس علوم كامپیوتر و یك موفقیت جهانی در رزومهاش ،فارغالتحصیل
شد .از آن جا كه منابع الزم برای تاسیس كمپانیاش را در اختیار نداشت ،مشغول بهكار
در یك شركت نرم افزاری در سیلیكونولی بنام شركت فناوریهای یكپارچه شد .چند
هفته بیشتر نگذشته بود كه اندریســن ایمیلی از جیم كالرك ،یكی از اسطورههای
منطق ه سیلیكو ن دریافت كرد .كالرك با ابداعات آكادمیك خودش ،كمپانی
بسیار موفق سیلیكون گرافیگ را تاسیس كرده بود .ایده كالرك
تولید یك سیستم ارزان برای تلویزیونهای تعاملی بود و

فكر میكرد مرورگر اندریسن میتواند بهعنوان رابط مشتركین عمل كند .اندریسن،
كالرك را مجاب كرد كه اینترنت با میلیونها كاربرش یك بازار سریعالرشد بینظیر
است .آندو تصمیم گرفتند كه نسخ ه پیشرفته موزاییك را تولید و همانند NSCA
آن را بهصورت عمومی عرضه كنند تا محصولشان در بازار جا بیافتد .اندریسن و كالرك
در 1994شركت ارتباطات نتاسكیپ را تاسیس كرند .آنها بعد از یك دعوای حقوقی
با دانشگاه ایلینوی باالخره نام موزاییك را به نتاسكیپ تغییر دادند .نتاسكیپ وارد
بازار و میلیونها بار دانلود شد .در  9آگوست  ،1995زندگی اندریسن برای همیشه
تغییر كرد .سهام نتاسكیپ در بازار بورس عمومی شد و هجوم خریداران بازار را تكان
داد .ارزش سهام اندریسن ناگهان به بیش از  50میلیون دالر رسید و در عرض چند
ماه  170میلیون دالر را رد كرد.
میلیونر یك شبه

درحالی كه اندریســن در حال تطبیق دادن خودش با زندگی یك میلیونر بود،
كالرك به یك میلیاردر تبدیل شده بود .ناگهان رقبا از همه طرف سر برآوردند ،یاهو،
الیكوز و اكسایت هركدام به دنبال بخشی از بازار مرورگرها بودند .بعد هم مایكروسافت
و بیلگیتس با اینترنت اكسپلورر وارد شــدند .ولی نتاسكیپ كه هنوز در اوج بود،
توجه چندانی به این رقبا نشان نداد و بر ارتقای سرعت و كیفیت برنامههای خودش
تمركز كرد .اندریسن كه در  1995توسط مجل ه اكونومیست به عنوان «مسیح جدید
فنآوری» ملقب شدهبود ،گاه و بیگاه با بیل گیتس مقایسه میشد .اما این دو نفر180
درجه با هم تفاوت داشتند؛ گیتس در ناز و نعمت در كالیفرنیا بزرگ شده و حتی مدت
كوتاهی هم به دانشگاه گران قیمت هاروارد رفته بود ،اما اندریسن در یك شهر كوچك
به دنیا آمده و به طبق ه متوسط تعلق داشت.
ترك كردن نتاسكیپ

در ،1998فروش نتاسكیپ حدود 450میلیون دالر بود و سال بعد آمریكا آنالین
 AOLآنرابا 4.2میلیارددالرخرید.نتاسكیپدیگریككمپانیمستقلنبود،بلكه
بخشی از یك گروه تجاری عظیم بهحساب میآمد .با آمدن مالكان جدید ،یك كار
جدید هم برای اندریسن فراهم شد .او سمتش را به عنوان نایب رئیس ارشد فنآوری
در نتاسكیپ ترك كرد تا بهعنوان رئیس بخش فنآوری AOLدر ویرجینیا منصوب
شود .اما نتوانســت خودش را با كار در  AOLو زندگی در ویرجینیا تطبیق دهد و
بناچار در  1999بطور كامل از شركت خارج شد .او به كالیفرنیا برگشت و با تعدادی از
بوكار جدید راه بیاندازد .به
رفقای همكارش در نت اسكیپ تماس گرفت تا یك كس 
همین منظور بخشی از سهاماش در AOLرا فروخت و با دوستانش شركت لودكلود
را تاسیس كرد .كار این كمپانی ساخت فضای وبسایت برای شركتهای بزرگ بود.
برای همین آنها یك نرمافزار پیچیده بنام آپس ِور طراحی كردند كه وبسایتهای
شركتها را كنترل و نظارت میكرد .بزودی سایتهای شركتهای عظیمی مثل
نایك ،اتومبیل فورد و حتی سیستم پســت بریتانیا درخواستشان برای استفاده از
آپسور بعنوان یك پاســبان اینترنتی را برای لودكلود فرستادند .لودكلود هیچ وقت
بپای نتاسكیپ نرسید ولی در اواخر ده ه  90كه شركتهای اینترنتی یكی بعد از
دیگری شكست میخوردند ،عملكرد بسیار خوبی داشت .در سال  2007این شركت
به مبلغ 1.6میلیارد دالر به هیولت-پاكارد فروخته شد .بین سالهای 2005تا2009
بوكارهای نوپای اینترنتی مثل توییتر سرمایهگذاری كرد.
اندریسن در بسیاری از كس 
در  2009بخشی از اسكایپ را با  2.75میلیون دالر خرید كه كاری ریسكی قلمداد
میشد .ولی این ریسك در سال  2011جواب داد ،وقتی كه مایكروسافت اسكایپ را
به قیمت  8.5میلیون دالر از آن خود كرد.

1

همه صاحب اینترنت خواهند شد

پسری اهل یك شهر كوچك كه ناگهان با پدید هانتقال اطالعات با سرعت باال
روبرو شدهبود ،بهسرعت متوجه شد كه اینترنت چه جهشعظیمی برای زندگی
مردم عادی بوجود خواهد آورد .او با آسانكردن استفاده از شبكهاینترنت بوسیله او بهدنبال
یك مرورگر تصویری ،راه را برای شكلگیری جهان مملو از اطالعاتی كهامروز در شركتهایی
آن زندگی میكنیم ،باز كرد.
است كه از طریق
2

مرورگرها ،تبدیل به سیستم عامل خواهند شد

شاید اندریسن جنگ مرورگرها رابهمایكروسافت باخته باشد،ولی با ایده بزرگ
دومش ،پیروزی خود را ثابت كرد .مرورگرها بهجزء اصلی دسكتاپ كامپیوتر و
بعدتر تلفنهای همراه بدل شدهاند ،تا آنجا كه مایكروسافتهم مجبور شده تا
طرح تجاریاش را دوباره و از نقط ه اول بچیند .بهطور خاص ،گوگل از اینرویكرد
استقبال كرده و سیستم عامل كروم و تعدادی دیگر از برنامههای تحت وبی كه
بیشتر مردم هر روز از آنها استفاده میكنند را روان ه بازار كرده است.
3

همه چیز اجتماعی خواهدشد

رایانه،بخشهای
مختلفاقتصادی
را دگرگون
میكنند و  در تمام
سرمایهگذاریهای
خود یك 
خوشبینیذاتی
به قابلیت افراد
برای نوآوریهای
سریع دارد.

اندریسن متوجه شد كه ویژگی ناشناس ماندن افراد درفضای شبكه در اوایل
پیدایشاینترنت،راهرابرایموفقیتشبكههایاجتماعیكهمبتنیبرهویتافراد
هستند باز خواهد كرد .درحالی كه توجه بقیه به قانون مور مبنی بر افزایشسرعت
پردازش كامپیوترها در آینده و یا قانون مِتكالف مبنی بر افزایش ارزش شبكهها
همزمان با گسترششان معطوف بود ،اندریسن به قانون كمتر شناخته شد ه ریید
كه رشدنمایی زیرگروهها را توضیح میداد ،توجه كرد .اید ه اندریسن در فیسبوك
به شكوفاییكامل رسید ،كمپانیای كه اندریسن ،هم در آن سرمایهگذاری كرده
و هم عضو هیاتمدیر ه آن است.
4

نرم افزارها دنیا را فتح خواهند كرد
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اندریسن بهعنوان یك سرمایهگذار ریسكپذیر،بهدنبال شركتهایی است
كه از طریق رایانه ،بخشهای مختلف اقتصادی را دگرگونمیكنند .از یك سو او
با كمك مالی به شركتهای ساختارشكن ،در فرایند «تخریبخالقانه» شركت
میكند و از طرف دیگر در تمام سرمایهگذاریهایش یك خوشبینی ذاتیبه
قابلیت افراد برای نوآوریهای سریع دارد .به قول خودش «خوب بعدش چی؟
همان چیزیاست كه خودمان در مرحل ه بعد اختراعش خواهیم كرد .» این كه
پیش بینی شما یك یا دوبار درست از آب دربیاید یك چیز است اما اینكه مانند
اندریسن برای 20سال مرتب پیشبینیهایتان به حقیقت بپیوندد بیشتر به یك
معجزهشبیه است.

نگر
آینده

تاثیر بر صنعت فنآوری

ب هعقیده مجل ه اكونومیست ،تجربیات اندریسن بعنوان یك كارآفرین  ،سرمای هگذار
یب ِی و اچ پی،
و عضو هیئت مدیر ه چندین شركت فنآوری عظیم مانند فیسبوك ،ا 
به او بینشی داده كه میتواند آیند ه جریانهای تكنولوژیك را پیشبینی كند و همین
باعث میشود كه اندریسن هورویتز یك ســر و گردن از بقیه باالتر بایستد و در این
صنعت پیشرو باقی بماند.

مارك اندریسن
كه به اینترنت شكل داد

65

تجربه یک کارآفرین

اخالق کسبوکار

کسبو کار آسان نیست
بخشهایی از گفتوگوی مجل ه فورچون با مارك اندریسن
هم ه ما میدانیم كــه در این برهه زمانی
انقالب اینترنتی غیر قابل اجتناب است ،اما این
موضوع به شــکلی غیرمتعارف نیز هســت.
میدانیم كه با گســترش فیسبوك و توییتر،
موقعیتهای شغلیجدیدی هم بوجود میآیند،
ولی آن شغلهایی كه با هجوم فناوری به همه
صنایــع از بیــنمیروند چطور؟ آیــا واقع ًا
اشتغالزایی شما بیشتر از تعداد شغلهایی است
که از بین میبرید؟

اشتغالواقعاًمسال همهمیاست.ولیبررسیتغییرات
اقتصادی صرفاً با توجه به اثری كه روی اشتغالدارند ،راه
سختی برای صحبت راجع به پیشرفت اقتصادی است.
بگذارید یک مثال از تاریخ بزنم .زمانی درآمریكا 100
درصد اقتصاد كشاورزی بود .درسته؟ حاال این رقم به
 3درصد كاهش پیدا كرده چونبازدهی در كشاورزی
بســیار باال رفته .همین اتفاق حدود  150سال پیش
در بخش صنعت هم افتاد.آن موقع هم میشد خیلی
راحت گفت «جلوی پیشرفت اقتصادی را باید گرفت
چون تعداد زیادیاز كشاورزها بیكار میشوند ».ولی
هیچ چیز آسانی مسلماً كسی جلوی ماشینی و صنعتی شدن را نگرفت،
دربار ه ساختن و در عوضمردم به سراغ ایجاد صنایع جدید رفتند.

بوكار
یك كس 
وجود ندارد .پس
شما باید یك افق
بلندمدتداشته
باشید.بهترین
پدیدههای
تجاری در
بازههای 15 ،10
یا  20ساله به
ثمررسیدهاند.
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و همین داستان درمورد اینترنت هم تكرار
میشود؟

همین طور است .درست است كه اشتغال در آخر
بهوجود خواهد آمد ،ولی آن چیزی كه از همان ابتدا
اتفاق میافتد،بهبود در رفاه مشتری است .این همان
بخشی است كه زیاد مورد توجه قرار نمیگیرد ،چون
از دست رفتن شغلهاداستان ترسناكتری است .رفاه
مشتری مسال ه واقعاًمهمی است .چون برای مردم مهم
است كه اطالعات خیلیبیشــتر ،و توانایی برقراری
ارتباط و همكاری داشته باشند .یكی از چیزهایی كه در
آینده اهمیتزیادی پیدا خواهد کرد ،توانایی تحصیل
بهصورت آن الین است .این موجی است كه طی 20
سالآیندهبههمهجامیرسدویكپیشرفتچشمگیر
در رفاه مشتری در سراسر جهان بوجود خواهد آورد.
دستاوردهایهركسی كه فقط یك صفحه نمایش و
یك خط اینترنت داشته باشه واقعاً خارقالعاده خواهد
بود .اینیكی از موقعیتهایی است كه زندگی همه در
آن بهتر و بهتر خواهد شد .اما شما بدون از بین بردن
بعضی چیزها نمیتوانید یك چیز تازه بســازید؛ پس
حتماً كلی تالطم در پیش رو خواهیم داشت.
بهنظر شما ،ما چطور باید درباره راه پیش
رویی كه بهنظر خیلیها پر از پســتی و بلندی
است،فكركنیم؟

بخش اعظم پاسخ این سوال ایجاد صنایع و كسب و
كارهای جدید است .یك بخش دیگر هم برمیگرددبه

صنایع موجود كه از فنآوریهای جدید بهره میبرند.
بوكار كوچكی دركشــور
یك مثال عالی ،هر كســ 
است كه مشــتریهای محصول یا خدمتی كه ارائه
میدهد ،خارج از محدود ه مكانی خودش هستند.این
بوكارها همیشه با مشكل بزرگ جذب مشتری
كس 
مواجه هســتند .یك مغاز ه كتاب دستدومفروشی و
یا سمساری را در نظر بگیرید .در گذشته شما باید در
روزنام ه یا ایستگاهرادیویی محلیتبلیغ میكردید ،حاال
میتوانید به گوگل بروید و یك بست ه «تبلیغ با كلمات
كلیدی» بخرید.میتوانید به فیسبوك بروید و تبلیغات
اجتماعی بخرید .و میتوانیــد با حداقل هزینه ،گروه
هدفتان رادر سرتاسر دنیا شناسایی كنید .و برای اینكه
هم ه این اتفاقات ممكن شود ،افراد زیادی باید آموزش
ببینند و مهارتهای جدیدكسب كنند .تحصیالت
مهمتر و مهمتر خواهد شد و مردم مجبورند راحتتر با
تغییراتاقتصادیانطباقپیداكنند.اینجریانهمیشه
وجود داشته است .روزهای شغلهای مادامالعمر خیلی
وقت است كه بهسر رسیده و عملكرد هم ه بخشها ،از
آموزش و پرورش گرفته تا بهداشت و درمان و مسكن،
باید بااین عصر كه افراد در طول عمرشان بارها مجبور
به تغییر شغل میشوند انطباق پیدا كند .وقتی مندر
ده ه  70در ویسكانسین بزرگ میشدم هم این پیام
مكررا ً در گوشم خوانده میشد« :خودت راآماده كن
چون قرار نیست فقط یك شــغل در زندگی داشته
باشی» .فكر كنم در آن زمان میانگینتعداد شغل برای
هر نفر در طول عمرش 7بود ،و االن به 15یا 20رسیده .
خودتان فكر میكنید چند شــغل عوض
كنید؟

تا حاال كه 6بار كارم را عوض كردم ،پس حتماً به15
میرسم ومطمئناًكسانیهستندكهمیخواهندجلوی
این اتفاقات را بگیرند .كســانی هستند كه میگویند
«بگذارید به كارم ادامه بدهم،مزاحمم نشــوید» .اما
پاسخ به این افراد همیشه یک چیز است« :باشد ،فقط
اوضاع بقیهمان چقدر باید بدترشود چون تو میخواهی
جلویتغییربایستی»؟

بیشــتر از 20ســال پیش وقتی كدهای
برنامهای را مینوشتید كه بعدتر تبدیل بهاولین
مرورگر دنیای اینترنت شــد ،هیچ وقت فكر
میكردید اوضاع قرار است این گونه شود؟

نه .قبــل از اینكه بــه كالیفرنیا بروم حتی اســم
«سرمایهگذاری خطرپذیر» به گوشــم نخورده بود.
یک كارپیدا كردم و در دره سیلیکون 1مستقر شدم و
آن وقت بود كه با سرمایهگذاری خطرپذیر آشنا شدم.
ماتم برد و با خودم گفتم یعنی واقعاً آدمهایی هستند
كه حاضرند به تو پول بدهند تا چیزهای جدیداختراع
كنی و شــركت راه بیندازی؟ واقعاً؟ خیلی باحاله! و

مطمئناً شــانس هم با ما یار بود .درنتاسكیپ ما از
طرف جاند ِور كمكمالی دریافت میكردیم .جان یك
سرمایهگذارخطرپذیر افسانهای است كه كار كردن با
او واقعاً لذت بخش است.

اما شركت سرمایهگذاری خطرپذیر شما
كمی با این سیســتم متفاوت است و كسانی
هستند كهبه شما با عینك بدبینی نگاه میكنند
و میگویند مــا كار را به این شــکل انجام
نمیدهیم ،ما روشهایسنتی خودمان را اینجا
داریم .این تفاوتها دقیق ًا در چیست؟

تئوریهای زیادی راجع به اینكه چطور باید یك
شركت فنآوری ساخته شــود وجود دارد .نظریه ما
این اســت كه این امر یك كار بلند مدت است .هیچ
چیز كوتاه مدت و یا قابل معاملهای این وســط وجود
ندارد.روش كار این اســت كه سازندگان كسب و كار
و كارآفرینهای خیلی خاص را پیدا كنیم و از آنهادر
مقابل مشكالت و در دورانهای بسیار سخت حمایت
كنیم .هر شــركت نوپایی با چالشهایبیشماری
مواجه میشــود .از هر كارآفرینی در دره سیلیکون از
اوضاع شركتش بپرسید با این جوابروبرو میشوید
«واقعاً اوضاع عالیه .همه چی خوبه ».ولی در شركت
همیشه حالشان خراب است ،چونهمیشه یک جای
كار میلنگد؛ بعضی از كارمندهای كلیدی میخواهند
سروكلهاش در بازار
استعفا بدهند ،یک شركت رقیب 
پیدا شــده ،یكی از محصوالت خراب از آب در آمده،
بعضی از مشتریان میخواهند از شماشكایت كنند
و یا یک اتفاق دیوانهكننــد ه دیگر دارد میافتد .هیچ
بوكار وجود ندارد.
چیز آسانی دربار ه ساختن یككس 
پس شما باید یك افق بلندمدت داشته باشید .بهترین
پدیدههای تجاریدر بازههای  15 ،10یا  20ســاله
به ثمر رسیدهاند .و پدیدههایی كه دیگر بهتر از آنها
نداریم مثلهیولت-پاكارد، ،IBMاینتل ،سیسكو و
اوراكل طی مدت 40تا 50سال ساخته شدهاند .ما فقط
بانگاهی به تاریخ این صنعت میفهمیم كه بیشترین
اثرگذاری متعلق به شركتهایی است كه چنینروندی
داشتند .آنها یك موسس داشتند ،آن موسس برای
چند دهه شركت را اداره میكرده وبه نوآوری و توسعه
و تحقیق ملتزم بوده؛ و الزم ه هم ه اینها داشتن یك
افق بلند مدت است.
ینوشت:
پ 

 -1دره سیلیکون (به انگلیسی)Silicon Valley :
نام رایج و غیر رسمی منطقهای در حدود ۷۰کیلومتری
جنوب شرقی سانفرانسیســکو در حومه سانتا کالرا،
کالیفرنیا ،ایاالتمتحدهامریکا است .شهرت این منطقه
به دلیل قرار داشتن بســیاری از شرکتهای مطرح
انفورماتیک جهان در این منطق ه است.

بایدها و نبایدهای مدیریت بحران
ترجمه علیرضا اکبری

وسوسه اول
حس تنش و فوریت را به همه منتقل کنید

در هنگام بحران و تنش مدیران واکنشــی تسلیم
استرس میشوند .بعضی از مشکالت باید حل شوند .اما
اگر مدیر احساساتی و غیرمنطقی باشد دیگران هم از او
پیروی خواهندکرد و کارایی گروه پایین میآید.
در عوض مدیران برجســته چه میکنند :یاد بگیرید
که خبرها را با تأمل بررسی کنید ودرعینحال جدی
بودن شــرایط را برای دیگر اعضای تیم روشن کنید.
نفس عمیقی بکشید و بادقت شرایط را بررسی کنید.
در این صورت میتوانید با همکاری گروهتان اولویتها را
مشخص کنید .به این شکل شما میتوانید نوعی کارایی
و اثرگذاری درونی در تیمتان ایجادکنید که برای تقابل
با آشفتگی بیرونی کارایی دارد.

راهنمای مدیران

مدیرانموفق
درهنگام بحران
یکنند؟
چه نم 

در شرایط یکسان بعضی افراد موفقیتی گروهی را
رقم میزنند و برخی دیگر شکست میخورند.مدیران
برجسته میدانند چگونه از روزهای سخت موفقیتهای
بزرگ بیافرینند .آنچه آنها انجام میدهند بهشرح زیر
اســت. اگر یک حقیقت تغییرناپذیر در مورد تجارت
وجودداشتهباشد.آنحقیقتچیزینیستجزبیثباتی
بازار .مدیران بزرگ هنگامی که شرایط جوی در تجارت
نابسامان استبه همان خوبیماهیهای موفقیت را صید
میکنند که در شرایط آرام و آفتابی .آنها معموال از چنین
شرایطآشفتهای برای سرمایهگذاری و از میان برداشتن
رقبا سود میبرند .بیشک بعضی از موفقیتهاییکه در
اقبالیمحض
شرایطبحرانیبدستمیآیدحاصلخوش ِ
است اما وقتی که داستان چنینموفقیتهایی را با دقت
واکاوی میکنیم متوجه میشویم که تصمیاتی کلیدی
در آن موقعیت خاصگروه را به سمت موفقیت رهنمون
شده است.موفقیت یا شکست در طی دورههای بحرانی
به این بستگی دارد که آیا شما توانایی دارید تیمتحت
رهبریتان را مجاب به تداوم حرکت با قدرت و اعتماد
به نفس کنید یا نه .در ادامه با 8مثالتوضیح خواهیم داد
که چگونه قدرت ،تمرکز و تصمیمگیری میتواند باعث
شود که شما ازوسوسههایی در امان بمانید که در دورة
بحران باعث شکست میشوند.

مدیران بزرگ
هنگامی که
شرایط جوی در
تجارتنابسامان
است به همان
خوبی ماهیهای
موفقیت را صید
میکنند که در
شرایط آرام و
آفتابی.

وسوسه دوم
دیگران را سرزنش کنید

نگر
آینده

در عــوض مدیران برجســته چه

میکنند :بــه گروهشــان کمک

شماره سیام  /مهر 1393

وقتی مشکلی پیش میآید معموال آدمها به دنبال
پاسخ به این سوال میافتند که «تقصیر کیبود؟» البته
خوبست که ریشة مشکل پیدا شــود ولی این فرآیند
معموالشکلمچگیریبهخودمیگیردکههیچمشکلی
را حل نخواهــد کرد .در زمانی کــه همه در تالش
هســتند خود را ازاتهام مبرا نگه دارند وضعیت
میتواند از بد به افتضاح تبدیل شود .مدیری
که در این فرایندمچگیری شریک شود در
نهایت یک تیم کاری تضعیف شده و پر از
بیاعتمادی نصیبشخواهد شد.
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میکنند تا به پیش برود .از گروهسوال میکنند «برای
ترمیم سریع چه کاری از دستمان ساخته است؟» و بعد
اعضای تیم راترغیب به کار گروهی میکنند تا کارهای
الزم بــرای ترمیم را انجام دهنــد .گروههای کاریاگر
قهرمانهایی داشته باشند که دیگران را به مبارزه تشویق
کنند موفقتر خواهند بود.
وسوسه سوم
اجازه دهید که احساساتتان واکنش شما را رقم
بزند

هنگامی که دچار
غلیاناحساسات
میشویدهیچ
کاری نکنید و
کمی صبر کنید
تا منطق دوباره
بر ذهنتان
حاکم شود.
برای لحظهای از
دیگران فاصله
بگیرید یا چند
نفسعمیق
بکشید.

نگر
ه شماره سیام  /مهر 1393
آیند
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سواالتی خنثی و بدون قضاوت به شما و دیگران کمک
میکنددریابید که واقعا چه اتفاقی دارد میافتد .گاهی
اوقات کارمندان میدانند که دلیل بروزمشکل چه بوده
و گاهی اوقات بخصوص زمانی که بخشهای زیادی در
دپارتمانهایمختلف درگیر کارند کسی از دلیل واقعی
بروز مشکل خبر ندارد .مسائل کوچکی کهبیاهمیت به
نظر میرسند نشان از نابسامانیهای پنهان در سیستم
کاری دارند.تحلیل دقیق مشکل به همراه گروه میتواند
مشکل اصلی را هویدا کند که این خود باعثکارایی باالتر
در حل مشکل خواهد شد.

در هنگام عصبانیت ممکن است فریاد کردن بر سر
دیگران احساس بهتری بهآدم بدهد .حداقل اینکار برای
لحظهای هم که شده حس تخلیة روانی میدهد .امادر
درازمدتاینکاربیشترمضراستتامفید.زیردستانشما
در نتیجة این نوع رفتار دچارترس یا حس انتقامجویی
میشوند و تمایلی نخواهند داشت که حداکثر تالششان
را برایشرکت شــما انجام دهند یا خبرهایی را به شما
برسانند که ممکن است باعث بروز تنششود.
در عوض مدیران برجسته چه میکنند :هنگامی که
دچارغلیاناحساساتمیشویدهیچکارینکنیدوکمی
صبر کنید تا منطق دوباره بر ذهنتان حاکم شود .برای
لحظهای از دیگرانفاصله بگیرید یا چند نفس عمیق
بکشــید .راههایی خالقانه بیابید برای اینکه این انرژی
منفیرا در راهی مثبت بهکار بگیرید.

همةماگاهینیازداریموقتیکسیماراناامیدمیکند
به سیم آخر بزنیم و به گله و شکایتمتوسل شویم .اما
کارمندان بیاعتمادی و
پیشروی بقیــة
انجام اینکار ِ
ْ
نارضایتی را بر جمعمستولی خواهد کرد.
در عوض مدیران برجسته چه میکنند :اگر واقعا نیاز
دارید که از کسی گله و شکایت کنیداینکار را در دفتر
یادداشت روزانة خودتان یا پیش کسی انجام دهید که
جزو اعضایشرکت نیســت .وقتی که از لحاظ عصبی
کمی آرام شدید به سراغ آن کارمند بروید و مستقیمو
مؤدبانه اما صریح و قاطع نقطهضعفهای او را به خودش
گوشزد کنید.

وسوسه چهارم
به حدسیات متوسل شوید

وسوسه ششم
اطالعات را پنهان کنید

در لحظاتی که افراد دچار آزردگی یا بحرانی جدی
هســتند این تمایل در آنها تقویتمیشود که به جای
حقایق به فرضیات متوسل شوند و از آنها نتیجهگیری
کنند .آیا واقعامیدانید که چرا گزارشها سر جای خود
نیستند؟آیامطمئنهستیدکهبازاریابانازضرباالجلها
تخطی کردهاند؟ آیا فنــاوری اطالعات حقیقتا خرفت
است؟ اگر در این مواردنقدها و دغدغههایی دارید خیلی
راحت میتوانید بــه دام نتیجهگیریهایی بیفتید که
ممکناست به هیچ وجه دقیق نباشند.
درعوضمدیرانبرجستهچهمیکنند:سواالتبیشتری
بپرسید تا تصویری جامع برایتانایجاد شود .طرح آرام

توصیههای
ساده
وارن با ِفت
برایموفقیت
در تجارت

وسوسه پنجم
در جمع از کارمندی ضعیف انتقاد کنید

اگر واقعیت ترسناک باشد نمیشود آنرا با همه در
میان گذاشت چون بیم آن میرود کهکارکنان شرکت را
در حال بحران ترک کنند .اما اگر کارمندان را در بیخبری
نگه دارید آنها خودشان با فرضیاتی ترسناکتر از آنچه
واقعا در جریان اســت به سواالتشانپاسخ میدهند.
بیشتر آدمها وقتی از آیندة خود بیخبرند تصویری از
آن میسازندکه معموالناامیدکنندهتر از واقعیت است.
در عوض مدیران برجســته چــه میکنند :تا حدی
که موقعیت اجازه میدهــد اطالعاتیمفید در اختیار
کارمندان قرار دهید .به آنهــا قول بدهید که اطالعات
تکمیلی را در موردموقعیت فعلی دائما به آنها منتقل

خواهید کرد و به جای اینکه نگران کارهایی باشید که
آنهانمیتوانند انجام دهند آنها را بر روی کارهایی متمرکز
کنید که میتوانند انجام دهند.
وسوسه هفتم
غیرمستقیم انتقاد کنید

کارمندانانسانهاییهستندصاحبفکرواحساسات
و دیدن آنهــا در حالی که دارند زیربــار انتقادات خرد
میشوند میتواند دردناک باشد .بنابراین به جای اینکه
احساسات آنها رامستقیما مورد تهاجم قرار دهیم گاهی
سادهتر بهنظر میرسد که غیرمستقیم چیزهایی را به
آنها گوشزد کنیم یا پیشنهاداتمان را زیر تحسینهایی
ریاکارانه پنهان کنیم.
در عوض مدیران برجسته چه میکنند :ابتدا مستقیم
و بدون لحظهای تردید کارمندانمشکلســاز را مورد
شماتت قرار دهید .اگر آنها متوجه نباشند که دارند ایجاد
مشکل میکنندنخواهند فهمید که باید مشکل را حل
کنند .بعد از این مرحله میتوانید و با تشویق وتحسین اثر
ضربهای را که وارد کردهاید کمی ترمیم کنید بدون اینکه
قاطعیت حرفتان از بینبرود.
وسوسه هشتم
کارمندانتان را با یکدیگر مقایسه کنید

ما کارمندان شایستهمان را دوست داریم و دوست
داریم دیگران هم مانند آنها باشند.کارمندان شما احتماال
به خوبی میدانند چه چیزی باعث شده همکارشان در
شرکتبدرخشد .این بدان معنا نیست که همه مایلاند
با کارمندان محبوب رئیس مقایسه شوند.
در عوض مدیران برجسته چه میکنند :کارکنا نتان را
بر اساس تواناییها و نقاطضعفشان و بر اساس معیاری
یکسانبرایهمه ،موردارزیابی قراردهید.قضاوتهایتان
را بر اساس مدلی ایدهآل سامان دهید نه بر اساس شخصی
خاص از میانکارکنان که محبوب شماست .سپس برای
هریک از اعضای گروه به اندازة کافی وقتبگذارید تا او
را به نهایت بازدهی فردیاش برسانید .شما خیلی گرفتار
هستید ولیاینکه به کارمندانتان نشان دهید آنها برای
شما در اولویت هستند به آنها انگیزهای فراتر ازترسها و
تواناییهاشان میدهد .

وارن بافِت باهوش ،بااستعداد و سختکوش است اما فقط یک شعار ساده راهنمای او در مسیر پیشرفتو ثروتمندشدن بوده
است .وارن بافت بسیار ثروتمند است .ثروت او معادل 63.5میلیارد دالر است و این یعنی تنها67کشور از 200کشور عضو سازمان
پول بافت پر وپیمانتر است .او همچنین یکی از پرکارترین تجارتپیشگان جهان است
ملل متحد تولید ناخالص ملیشان از کیف ِ
که به گفتةزندگینامهنویساش دچار حالت خاصی از اوتیسم (درخودفروماندگی) نیز هست .چندیپیش او یک سخنرانی برای
دانشجویانرشتهمدیریتدردانشگاهجرجتاونانجامدادودرحالیکهبسیاریازحضارانتظارداشتندتوصیههاییزیرکانهدرمورد
رازهای سرمایهگذاری از او بشنوند بافِت از قوانینی بسیار ساده برای آنها سخن گفت .اولین حرفی که زد این بود که او هیچ فرقی
با بقیة آدمهای دنیا ندارد و شاید تنها فرقشاین باشد که دیگران سوار ماشینهای قراضه میشوند او جت شخصی خودش را سوار
میشود .بافت گفت که همة افرادمیتوانند به موفقیتی که او به دست آورده دست پیدا کنیم به شرط اینکه سخت کار کنند و به
اعتقاداتشان وفادار بمانند و از عقل سلیم در زندگی تجاریشان بهره بگیرند.او توصیه کرد که تنها یک شعار را در زندگی تجاری و
یآویز ةگوشکنیدتاهمهچیزدرستدرسرجایخودشقراربگیرد:«هرگزدرزندگیتانکارینکنیدکهاگرآنرابهعنوانتیتر
فرد 
اول روزنامة محلی زادگاهتاندیدید پیش خانواده و دوستانتان شرمنده شوید».او هیچ توصیة محرمانهای نداشت .هیچ توصیهای
برای سرمایهگذاری در بورسنکرد .فقط میخواست درستکار باشیم و با دیگران شرافتمندانه رفتار کنیم.

تویکم
تفکر تجاری در قرن بیس 
نقلقولهایماندگار

 15نقل قول ماندگار از بیل گیتس درباره تجارت
بیل گیتس یکی از بزرگترین مدیران تجاری جهان است .او پس از انصراف از
تحصیلدردانشگاههارواردعالقهاشبهدنیایبرنامهنویسیونرمافزارراپیگرفت.
او و شریک تجاریاش پل الن در سال 1976شرکت مایکروسافت را تأسیس کردند.
امروز مایکروسافت 94000کارمند تماموقت و بیش از 121میلیارد دالر ارزش دارد.
گیتسازسال 1995تا 2007ثروتمندترینمردجهانبودتااینکهدرسال 2007وارن
بافِتگویسبقتراازاوربود.البتهدرسال 2009گیتسدوبارهجایگاهخودراازبافِت

در مورد اهمیت تفکر تجاری

من تنها ده درصد از نیــروی تفکرم را صرف فکر
کردن به تجارت میکنم .تجارت آنقدرها هم پیچیده
نیست.
در مورد معنای هوش

هوش مفهومی موهوم است .هوش در واقع نوعی
ذکاوت است که به انسان توانایی میدهد واقعیتهای
جدید را درک کند .به موقعیتهای جدید پا بگذارد،
اقتضائاتآنموقعیترادرککندوناگهانبگوید«این
فکر چطور است؟» نوعی ذکاوت که به انسان توانایی
میدهد واقعیتها را در زمان مناسب درک کند .هوش
توانایی یادآوری به انسان میدهد که باعث میشود
بتواند زمینههایی را به هم مرتبط کند که در آغاز ظاهرا
هیچ ربطی میانشان وجود ندارد .هوش نوعی ذکاوت
است که توان تأثیرگذاری به آدمها میدهد.
در مورد وجه منفی موفقیت

موفقیت آموزگاری عفریته است؛ زیرا انسانهای
باهوش را دچار این توهم میکند که ممکن نیست
شکستبخورند.
در مورد آمادگی برای تغییر

ما همیشه تغییراتی را که ممکن است در دوسال
آینده رخ دهد زیادی جدی میگیریم و تغییراتی را
که ممکن است در ده سال آینده رخ دهد دستکم
سکون رخوت ُمسکن شما
میگیریم .اجازه ندهید
ِ
شود.

در مورد اتخاذ تصمیمات تجاری

پسگرفت.اواینروزهابیشتروقتشراصرففعالیتهایبشردوستانهدربنیادبیل
و ملیندا گیتس میکند ،بنیادی که کمکهای مالی عظیمی به امور بشردوستانه در
سرتاسر جهان اختصاص میدهد .بیل گیتس در کنار استیو جابز به عنوان یکی از
مهمترین چهرههای انقالب رایانههای شخصی در قرن بیستم شناخته میشود .ما
دراینجابرخیازمشهورترینوتأملانگیزترینگفتههایاودربارهتجارت،مدیریت
و موفقیت را جمعآوری کردهایم که در ادامه میآید:

در مورد تجارت در قرن بیست و یکم

فناوری اطالعات و تجارت دارند به شــکلی با هم
گره میخورند که مجزا کردنشان غیرممکن خواهد
شد .فکر نمیکنم کسی بتواند در مورد یکی از این دو
مفهوم حرفی معنادار بزند بیآنکه در مورد دیگری
چیزی گفته باشد.
در مورد اینکه به چه چیزی افتخار میکند

اگر از من بپرســند به چه چیزی افتخار میکنم
باید بگویم از اینکه نقشــی در این انقالب رایانهای
و نتایج ناشی از آن داشــتهام به خود میبالم .چون
میتوانید به تمام دنیا سر بزنید و ببینید در مدارس،
در بیمارستانها ،در همه جا بوســیله این رایانهها
اطالعاتی به اشتراک گذاشته میشود که ابزاری است
برای رسیدن به صلح بیشــتر .به جز این بسیاری از
پیشــرفتهای تحقیقاتی هم به کمک این رایانهها
ممکن شده است.
در مورد حل مشکالت بزرگ

در مورد رقبای قدرتمند

فرقی نمیکند که رقیب ما گوگل باشد یا اپل یا
شرکتهایی که نرمافزارهای مجانی تولید میکنند.
ما رقبایی فوقالعاده داریم و این باعث پیشــرفت ما
خواهد شد.
در مورد درس گرفتن از اشتباهات

جشن گرفتن موفقیتها خوب است اما مهمتر از
آن درس گرفتن از شکستهاست.
در مورد پرداخت حقوق به کارمندان

اگر توسعه برنامهای هزینهای زیاد در بردارد و قرار
نیست به کســی از این بابت پولی پرداخت کنید آن
برنامه توسعه نخواهد یافت .پس انتخاب با شماست:
میخواهید آن برنامه نوشته شود یا نه؟

اگر مشکالت و راهحلها را به آدمها نشان دهید آنها
را ترغیب میکنید که از انفعال خارج شوند.

در مورد درک چشمانداز تجارت

وقتی که پل الن و من حدود 30سال پیش شرکت
مایکروسافت را تأســیس کردیم رؤیاهای بزرگی در
حوزه نرمافزار داشتیم .رؤیاهای بزرگی در مورد تأثیر
این شرکت داشتیم .رؤیامان این بود که روی هر میزی
و در هر خانهای یک رایانه باشــد .واقعا هیجانانگیز
است که همه آن رؤیاها به حقیقت پیوسته و زندگی
این همه آدم را تحت تأثیر قرار داده است .هیچوقت
فکر نمیکــردم از آن رؤیاهای بکر چنین شــرکت
سربرآورد.
فوقالعادهای
َ

هیچگاه دو بار در مــورد موضوعی واحد تصمیم
نگیرید .سعی کنید در همان بار نخست وقت کافی
بگذارید و تصمیمی خدشهناپذیر بگیرید تا مجبور
نشوید دوباره به سراغ تصمیمگیری در مورد همان
موضوع بروید .اگر واقعا مایل هســتید که دوباره به
مسائل رجوع کنید این گرایش هم روی عملکردتان
تأثیر خواهد گذاشــت و هم در تواناییتان برای اخذ
تصمیات درســت در بدو امر تأثیــر منفی خواهد
گذاشت.

ما در عصری اعجابانگیز زندگی میکنیم .اگر در
سالهاینخستقرنبیستویکمبتوانیمراهیبیابیم
که که کمک به رفع نیازهای فقرا برای شرکتهای
تجاری درآمدزایی هم ایجاد کند میتوان گفت روشی
عقالیی برای کاهش فقر یافتهایم.

ناراضیتریــن مشــتریان شــما بزرگتریــن
نتان هستند.
آموزگارا 

دنیاکمترانسانهاییماننداستیوجایزراکهچنین
تأثیر عمیقی بر بشریت گذاشتهاند به خود میبیند،

در مورد قدرت تجارت برای تغییر جهان

نگر
آینده

در مورد مرگ رقیب تجاری دیرینهاش ،جایز

شماره سیام  /مهر 1393

درمورد اهمیت انتقاد پذیری از مشتریان

تأثیراتی که تا چند نسل بعد هم ادامه خواهد داشت.
کار کردن با او برای ما افتخاری بزرگ بوده است .من
عمیقا دلتنگ استیو خواهم بود.

اگر در سالهای
نخست قرن
بیست و یکم
بتوانیمراهیبیابیم
که که کمک به
رفع نیازهای فقرا
برای شرکتهای
تجاری درآمدزایی
هم ایجاد کند
میتوان گفت
روشی عقالیی
برای کاهش فقر
یافتهایم.
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راهنمای مدیران

که کارآفرینان موفق هر روز انجام میدهند
چرا نباید توجه به تفریح و سالمت به انتهای برنامة کاری مدیران تبعید شود؟
سالمت مدیران

معموال زندگی ســالم را نتیجــة موفقیت
میدانند .اما آنها که به سالمت خود اهمیتی
نمیدهندمیخواهند با پول این بیتوجهی را
جبران کنند در حالیکه پول همیشه کافی
نیست.برای رشد و پیشرفت در تجارت تنها
توجه به اســتراتژی تجاری کفایــت نمیکند .برای
پیشرفتتجاریبایدبهخودتانهمتوجهداشتهباشید.
سرمایهگذاری بر روی سالمت شخصی تنها برایزنده
ماندن ضروری نیست بلکه برای موفقیت تجاری هم
جزو شروط الزم است .هنگامی که برایاستراحت و
بازیابی انرژیتان وقت میگذارید مجددا تمرکز و انرژی
به دست میآورید،خالقیتتان را افزایش میدهید و
خود را در برابر فرسودگی محافظت میکنید.معموال
سخت است که بتوانید در برنامة کاری روزانهتان برای
این سه کار جایی باز کنید درحالی که در اوضاع بحرانی
همین سه کار هستند که باید در اولویت قرار گیرند .آیا
به این کارهایضروری توجه دارید؟

برای تفریح زمان بگذارید

خنده! گفته میشود کودکان تا سیصد بار در روز
میخندند .اما بزرگساالن چه طور؟ به طورمتوسط
 5بار در روز .ما در محیط کارمان محبوس میشویم
و بازی کردن را از یــاد میبریم.از یاد بردن بازی در
زندگی به این معناســت که ابزاری بسیار ارزشمند
برای تقویت تفکرخالق را از خود دریغ کردهایم. الی
کاپالن یکی از موفقترین کارآفرینهای امریکایی
میگوید که «یکی از بهترین کارهایی که من برای
پیشــرفت کاریام انجام دادم گذراندن یک دورة
کمدی بود .این کالس به من کمک کرد مشکالت
بالقوهام را مورد بازنگری قراردهم و بتوانم با مخاطبان
پرشــمار ارتباط برقرار کنم .توانایی لطیفهسازی
بر اساس تجربیاتمشــترک جهانی باعث میشد
تا بتوانم بــا همکارانم در دیگر کشــورهای جهان
ارتباطاتیقدرتمند برقرار کنم و ســد تفاوتهای
فرهنگی را پشت سر بگذارم. نگهداری از پولی که

مردم به زحمتبه دست آوردهاند اصال شوخیبردار
نیست ولی وارد کردن طنز به این کار ،گاهی به من
کمک میکند که نشان دهم تجارت با اینک ه امری
کامال جدیست لزوما نباید کسلکننده یاترسناک
باشد ».کارآفرینان بیش از هرکس دیگری به خنده
نیازمندند.خندهبهایندلیلبهترینداروخواندهشده
که باعث آزاد شدن هورمون اندورفین در بدن میشود
که هورمونیست کهحس رضایت را در انسان ایجاد
میکند و در زندگی پر استرس کارآفرینان اندورفین
حکمکیمیا را دارد.
بر روی سالمتتان سرمایهگذاری کنید

خواب و ورزش :با سرمایهگذاری بر روی سالمتتان
پاداشــی درازمدت به دســت میآورید .هر دو این
فعالیتها شما را سرحالتر میکند ،انرژیبیشتری
به شــما میدهد و حال شما را بهبود میبخشد .این
معجون دو عنصری نه تنها شــمارا شادتر میکند

چطور بدون حتی یک روز تجربه در تجارت موفق شویم
در مورد قواعد کسب و کارتان سردرگم هستید؟ پاسخ سؤاالتتان اینجاست 
روایت یک موفقیت

در حالت آرمانی هــر کارآفرینی باید مدرک
مدیریت و تواناییها و مهارتهای مدیریت را دارا
باشد تا در روزهای سخت بتواند از آنها استفاده
کند و روی پای خود بایستد .اما در واقعیت افراد
کمیباطیچنینمسیریبهمدیریتواحدهای
تجاری میرسند .بسیاری تنها به این دلیل که
ایدة خوبی دارند یا خویشفرمایی بهترین روش برای
پول درآوردن است کسب و کاری را آغازمیکنند .جیم
کارپنتر را در نظر بگیرید .او مؤسس و مدیر ارشد اجرایی
 Wاست کهیک سیستم فرانشیز
شرکت  ild Birds
تغذیة پرندگان خانگی را شــامل میشود .جیم که در
رشتة باغبانی علمی وفیزیولوژی گیاهی فوقلیسانس
گرفته بود فکر کرد که اگر تحصیلاش را تا مقطع دکترا
ادامهدهد شانس زیادی برای پیدا کردن کاری مناسب
نخواهد داشــت .بنابراین در سال  1981باغی کوچک
افتتاح کرد و تصمیم گرفت که به عالقة اصلیاش یعنی
پرورش پرندگان روی بیاورد.ناگهان کسی از در وارد شد
و گفت که میخواهد از او امتیاز نمایندگی برای پرورش
پرندگان رابگیرد .کارپنتر که اصال نمیدانست چطور

نگر
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میتوان چنین امتیازی را به کسی داد کتابی  3دالری
در اینباره خرید تا خودش چند و چون کار را یاد بگیرد.
این کار جواب داد و امروز شــرکت پرورشپرندگان او
بیش از  299نمایندگی در امریکا و کانادا دارد.در ادامه
پنج اصلی که کارپنتر در طول سالها کار به آنها رسید
را خواهید خواند:
 نشریات مشهور تجاری را مشترک شوید :کارپنتر
شروع کرد به خواندن مجلةInc. چون در این مجله
مقاالتی چاپ میشد که حاویتوصیههایی تجاری
بود .اما در یکی از شــمارههای مجله او آگهیای دید
مربوط به کنفرانســی باحضور  60کارآفرین زیر 40
سال که گردش مالیای بیش از 1میلیون دالر داشتند.
نشستهاییاز این دست که در طول بیش از دوسال
در کنار کارآفرینان ،اساتید دانشگاه و مدیران تجاری
درآنها شرکت کرد نقشی تعیینکننده در یادگیری
اصول تجارت برای او داشت .او از آن دورهاینچنین یاد
میکند «این چیزی بود که واقعا چشمم را باز کرد .به
خودم میگفتم خیلی خب ،منباید پیش بروم .راهی
در پیش هست اما من باید پیمودن این راه را بیاموزم .»

برای خودتان مربی بگیریــد :آن کنفرانس ارزش
داشتن مربیای همشأن خود را به کارپنتر نشان داد.
او به عضویت نهادبینالمللی فرانشیز درآمد .همچنین
به گروه محلی آموزش ایندیانا پلیس پیوست که دکتر
ویلیامهبرل ،استاد عالی بازنشسته در مدرسة تجارت
کِلی وابسته به دانشگاه ایندیانا آن را تأسیس کردهبود.
پروفسور هبرل در سال  1995به کارپنتر کمک کرد
تا یک هیئت مشاور تشکیل دهد .اومیگوید چنین
مشاورانی باید از بیرون به کار شما نظارت داشته باشند
تااستراتژیدرازمدتشماراتعیینکنندوتوصیههایی
غیرمتعصبانه برای رشد کسب وکارتان به شما بدهند.
«این گروهمشــاوران اگر میدانســت که من نیاز به
مشاورة خاصی دارم هرگز دریغی نداشت ».او همچنین
اضافه میکند« :من ســالی چهار بار با این مشاوران
جلسه داشتم مثل اینکه آنها عضو هیئت مدیرهباشند
و سعی میکردم برای خودم مجسم کنم چه میشد
اگر آنها میتوانستند مرا اخراج کنند؟ »
پیش خودتان و دیگران اقرار کنید که راه پیشرفت

کسبوکارتانرانمیدانید :غرورباعثمیشودنتوانید

بلکه باعث میشــود در کارتان تاثیرگذارتر و کاراتر
عمل کنید.
به خودتان استراحت دهید تا شادابتر باشید

آنچه را برای پیشرفت الزم دارید فرا بگیرید بنابراین در
رابطهای که بامربیانتان دارید مهم است که بر ضعف
دانش خود صحه بگذارید .او میگوید «وقتی از لحاظ
ذهنی در چنین شرایطی قرار بگیرید همهجور آدمی
به کمکتان خواهد آمد .گام بعدی اینست کهدر رابطة
استاد و شــاگردی توصیههای مفیدی را که دریافت
میکنید در عمل به کار ببندید »
تصمیم بگیرید که خودتان قرار است کسب و کارتان
رامدیریتکنید،کسدیگریقراراستآنرامدیریت
کند یا میخواهید آنرا بفروشید :هیچکس در همة

کارها نمیتواند موفق باشــد پس اگــر تواناییهای
الزم برای مدیریت کسب وکارتان را ندارید کسی را
استخدام کنید تا آن را اداره کند« .اگر هیچیک از این
دو گزینه راانتخاب نکنید بهتر اســت شرکتتان را
بفروشید چون در غیر اینصورت در رقابت با رقبا بازنده
خواهید شد و شرکتتان ارزشش را از دست میدهد .»
لحظه به لحظه از اخبار بازار هدفتان اطالعات کسب

هیچکس از آغاز کارآفرینی بینقص نبوده ولی برخی از کارآفرینان
ویژگیهای الزم برای موفقیت را بیشتر از دیگران در شخصیت خود دارند
آگاهی از ویژگیهای مشترک کارآفرینان موفق نقطه شروع خوبیست برای اینکه بتوانید نظم و سامان جدیدی
بوکارخودتانبدهید.امانکتهمثبتدراینمسئلهایناستکهاگرفاقداینویژگیهاهستیدمیتوانیددر
بهکس 
طول زمان آنها را در خودتان تقویت کنید .این مسئله همیشه به شکل طبیعی اتفاق نمیافتد ،ولی شبیهسازیِ
توسویی را که به آن نیاز دارید به شما بدهد .با اینکه استثنائاتی بر
ویژگیهای مثبت دیگران میتواند آن سم 
این قاعده وجود دارد (مثال استیو جابز هرگز مشهور به داشتن مهارتهای اجتماعی باال نبود) اما اگر میخواهید
تواناییهایتان برای اداره کسب و کاری موفق را بهینهسازی کنید ،منطقی مینماید که از هر ابزاری برای رسیدن به
این هدف بهره بگیرید .در ادامه به ویژگیهایی خواهیم پرداخت که در میان کارآفرینانی که به موفقیتهایی بزرگ
رسیدهاند عمومیت دارد .شما چند تا از این ویژگیها را دارید ،چند تا از این ویژگیها را میتوانید در خود ایجاد کنید؟
شخصیت نوع الف

افرادی که از نوع شخصیت الف برخوردارند معموال بلندپروازترند و انگیزهها و پشتکار بیشتری دارند .آنها اهل
خیالپردازی نیستند؛ اهل عملاند .البته این افراد مشکالت خاص خودشان مثل استرس باال (و عواقب استرس) را
هم دارند ولی شما باید سعی کنید انگیزه و پشتکار این افراد را در خودتان ایجاد کنید .رؤیا داشتن خیلی خوب است
اما چه فایده اگر انگیزهای برای تحقق بخشیدن به این رؤیا نداشته باشید؟

سحرخیزی

مطالعات بیشماری این نتیجه را در بر داشــتهاند که افراد سحرخیز در کار و دیگر جنبههای زندگی از جغدهای
شببیدار موفقترند .با اینحال برخی از این جغدهای شببیدار ،آدمهای موفقی از آب درآمدهاند پس اگر واقعا برایتان
ت نیازی ندارید .دلیل اینکه آدمهای
ناممکن است که ســاعت  5صبح از خواب بیدار شوید به این ویژگی برای موفقی 
سحرخیزکارهایبیشتریراپیشمیبرندایناستکهآنهاکمترمستعد«دفعالوقت»وبهتعویقانداختنکارهاهستند.
محبوبیتمحدود

داشتن شخصیتی فوقالعاده خونگرم که باعث میشود دیگران شما را پرستش کنند برای حفظ انگیزه کارکنان و
پیشرفت شرکت میتواند کارساز باشد .اما وقتی مدیر شرکت یا کارآفرین هستید این نوع شخصیت نمیتواند چندان
کارساز باشد .البته باید به قدر کافی اجتماعی باشید تا بتوانید ارتباطات الزم برای رشد شرکت را ایجاد کنید و شهرتی
خللناپذیر برای شرکت بوجود آورید اما بیش از حد اجتماعی بودن (یا انزوای مطلق) باعث میشود دیگران شما را
جدی نگیرند.
جیمز پارسونز ،کار آفرین و بازاریاب اینترنتی میگوید «دوستیابی در کسب و کار شبیه به دوستیابی در جهان
واقعیست .به افراد قدرتمند و بادانش نمیتوان به آسانی نزدیک شد پس باید برای نزدیک شدن به این افراد تأثیر
مثبتی روی آنها بگذارید و اجتماعی باشید .نمیتوانم بگویم در سالهای ابتدایی چند دوست پیدا کردم که آشنایی با
آنها باعث شد ارتباطاتی مهم با مدیران برجسته برقرار کنم».

شما باید برنامه
تجاریمکتوبی
داشتهباشید
که اهدافاش
بهصورت مداوم
بهروز و بررسی
شوند .وقتی
که دارید برای
رسیدن به هدفی
برنامهریزی
میکنیدباید
برنامهها را روی
کاغذبیاورید.

روی کاغذ آوردن اهداف

شور و شوق

بهترین منبع انگیزش شما شور و شوق درونیتان است اما باید راهی برای بهرهگیریِ سودمند از این شور و شوق
بیابید .تنها به این دلیل که یک زمینه کاری مد روز است به سراغ آن نروید .زمینه کاریای را انتخاب کنید که شور و
شوقی برای کار در شما برمیانگیزد و سعی کنید در آن زمینه کاری نو انجام دهید.

نگر
آینده

اینجا جاییست که وجه خیالپرداز شخصیت شما توان بروز و ظهور پیدا میکند .شما باید برنامه تجاری مکتوبی
داشته باشید که اهدافاش بهصورت مداوم بهروز و بررسی شوند .وقتی که دارید برای رسیدن به هدفی برنامهریزی
میکنید باید برنامهها را روی کاغذ بیاورید و درمواردی آنها را به امضای مقامات ذیربط برسانید .نوشتن برنامهها بر
روی کاغذ عینیت بیشتری به آنها میبخشــد و یادآوری آنها را تسهیل میکند و باعث میشود در مسیر کار دچار
سردرگمی نشوید.

شماره سیام  /مهر 1393

کنید :ضرورت دارد که دائما وضعیت بازار هدفتان را
تحلیل کنید .این تحلیل باید از جنبة گرایشاتبازار،
وضعیت اقتصادی ،وضعیت رقبا ،عملکرد خودتان و
عواملی دیگر انجام شود و به این ترتیبشما با بیشترین
اطالعاتممکنمیتوانیددستبهعملبزنید.کارپنتر
در این باره میگوید«چیزی که واقعا مهم است این
است که برای ارتقاء وضعیتمان نزد مشتریان هدف
چهمیکنیم.همهچیزبایدمعطوفبهاینهدفباشد »

مشترککارآفرینانموفق
ویژگیهای مدیران

دقیقا وقتهایی کــه به خودتان اســتراحت
میدهیــد و کاری یکســر متفــاوت از کارهای
حرفهایتان انجــام میدهید ـ حتی وقتی که این
کارها کارهای روزمره باشــندـ آنوقت اســتکه
درخشانترین ایدههای کاری به ذهنتان خطور
میکند .اینجا ناخودآگاه شماست کهشگفتزدهتان
میکند اما اگر بخواهید هرگز فرصت فراغت از کار
و استراحت به خودندهید به نبوغ خالق درونیتان
اجازة بروز و ظهور نمیدهید.گاهی ایدههای جدید
بر اثر گفت وگویی پیش میآید که در یک مهمانی
با کســی دارید .در حال خوردنذرت و بگوبخند.
ساعت کاری یک کارآفرین هرگز به آخر نمیرسد.
اما شما این را بدهکارخود و کسب و کارتان هستید
که یک بعدازظهر را به میهمانی اختصاص دهید
یا حداقلکمی قدم بزنید تــا اندکی از محل کار و
دغدغههای کارتان فاصله بگیرید .همیشه هنگام
استراحت آمادگی یادداشت برداشتن از ایدههایی
که به ذهنتان میرسد را داشته باشید.
اگر از سالمتتان محافظت کنید و برای آن وقت
بگذارید آنوقت میتوانید باالترین توانبالقوهتان را در
مقام متفکری خالق ،مخترع یا مدیر در راه پیشرفت
به کار بگیرید.
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راهنمای مدیران

درسهای برای زیر و رو کردن زندگی
این ابرثروتمندان جوان موفقیتشان را مدیون چیزی بسیار فراتر از شانس هستند
حتی تصور اینکه کسی در سالهای پایانی فعالیتاش صاحب میلیاردها دالر
پول باشد همبسیار مشکل است .حاال اگر این آدم در سی سالگی یا زودتر از آن به
چنین پولی دست یابد دیگرشاهکار کرده. نمیشود گفت که میلیاردرهای جوان
فقطازرویشانسیاچوندرخانوادههاییمتمولبهدنیاآمدهاندبهچنینموفقیتی
درو هیوستِن
از بنیانگذاران برنامه اینترنتی دراپباکس

نقل قولی معروفی از هیوستن هست به این
مضمون که« :از شکست نترسید ،کافیست
یکبارکارتــان درســت از آب دربیاید ».این
کارآفرین اینترنتی امریکایی بر اساس گزارش
فوربس حدود  1.2میلیارد دالر ســرمایه داردو
هنوز 31سال بیشتر سن ندارد.آیا او خوششانس بوده
است که در این سن توانسته به چنین ایدة تجاری بزرگی دست یابد؟واقعا نه .او در
ی در سال  2013میگوید «میگویند شما خالصة
سخنرانیاش در دانشگاهامآیت 
پنجآدمی هستید که بیشترین وقت را با آنها میگذرانید ...اگر من وارد این دانشگاه
نمیشدم آدام رامالقات نمیکردم .آرش ،دیگر همکارم در تأسیس دراپباکس را
مالقات نمیکردم و در نتیجهدراپباکسی هم امروز در کار نمیبود .چیزی که یاد
گرفتهام این است که امروز پر کردن دور وبرتان با آدمهای الهامبخش همانقدر مهم
است که مستعد بودن و کا ِر سخت».

دست یافتهاند .برخی از آنها ویژگی اول و برخی ویژگی دوم راداشتهاند اما اگر با
آسانی از دست دادن یک صد دالری میتوانید آن
شانس ،میلیاردر شده باشید به
ِ
ثروتمیلیاردیراهمازدستبدهید.اینابرثروتمندانجوانچیزیبیشازشانس
در چنته داشتهاند .خیلی چیزها میتوان ازآنها آموخت:
آنتون کاترین ورکه
شرکت آنتنسازی کاترین ورکه

آنتون کاترین ورکه امســال ســیامین
سالگرد تولد خود را جشن میگیرد .شرکت
آنتنســازیکاترین ورکــه قدیمیترین و
بزرگترین شرکت آنتنسازی درجهان است.
این شرکت که در سال  1919توسط پدربزرگ
آنتون تأسیس شــده بود تا سال  2012توسط پدر
آنتون اداره میشد تا اینکه او نابهنگام و ناگهانی فوت کرد .آنتون ناگهان خود
را در رأس کسب وکاری دید که ارزشش بالغ بر  1.8میلیارد دالر تخمین زده
میشد.چند نفر در دنیا در سالهای پایانی دهة سوم زندگیشان آمادگی چنین
مسئولیتی را دارند؟ اززمانی که آنتون زمام امور شرکت را به دست گرفت توانست
اعتماد سرمایهگذاران و هیئت مدیرهرا حفظ کند.آدم باید خیلی انعطافپذیر
باشد که با وجود چنین نامالیمات و تجربة تراژدیای شخصیبتواند مثل آنتون
به موفقیت برسد.

چگونههمانندرهبرانسخنبگوییم؟
علم روانشناسی نشان میدهد که شما میتوانید با تقلید از شیوه سخن گفتن قدرتمندان
خود را قدرتمند نشان دهید
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ظاهر رهبران قدرتمند به هنگام ســخن گفتن
چگون ه است؟ شاید تصور شما مردانی با سینههای
سپرکرده ،گردنهای افراشته وحرکات مصمم سر و
دست باشد ،که کلمات را با قدرت ادا میکنند .همه
اینها میتواند نشانههای کلیشهای رهبران از منظر
سخنرانی
هالیوود باشد اما علم نشان میدهد که میان
ِ
ســخنرانانی که ما قدرتمند میپنداریم و سخنرانی
کوچک و معمولی شما روی صحنه وجهتمایز سادهی
دیگری نیز وجود دارد .رهبران حقیقی بیشتر از زبان
انتزاعی استفاده میکنند .این دیدگاه برآمده از شش
پژوهشی اســت که به تازگی در ژورنال روانشناسی
اجتماعی و شخصیت به انتشار درآمده و در وبسایت
روانشناســی PsyBlogنیز به آن پرداخته شــده
است .یک تیم پژوهشی به بررسی عواملی پرداختند
که میتواند در موقعیتهای گوناگون ســخنران را
قدرتمند جلوه دهد.
انتزاعی سخن بگویید تا قدرتمند به نظر برسید

یافتههای ایــن پژوهش حاکی از آن اســت که

رهبران قدرتمند خود را به ورطه جزئیات نمیاندازند.
در عوض بیشتر به اســتفاده از عبارات کلی تمایل
دارند که تصویری جامعتر و روایتی کالنتررا منتقل
میکند .هرچه رهبران بیشتر خود را درگیر جزئیات
کنند ،ضعیفتر به نظر خواهند رسید.به عنوان مثال
در یکی از نمونههای سیاسی ارائهشده در پژوهش،
شرکتکنندگان سیاســتمدارانی را که درباره آمار
دقیق تلفات یک حادثه طبیعی ســخن گفتند در
مقایسه باافرادی که به مفهوم دردناک «تراژدی ملی»
پرداختند ،ضعیفتر ارزیابی کردند .موضوع سخنرانی
تأثیری در قضاوت مخاطبان در این مورد نداشت .در
یادداشت پژوهشــگر آمده «استفاده از زبان انتزاعی
که لب کالم و مفهوم رویداد را میرســان ْد ،باعث شد
سخنران قدرتمندتر به نظر برسد به نسبت زبان عینی
که بر اقدامات و جزئیات خــاص متمرکز بود .بحث
سخنران درباره یک شخص ،مسأله اجتماعی یا یک
محصول ،توصیف منفی یا مثبت او از مسائل و کوتاه
یا بلند بودن سخنانش،تأثیری بر این امر نداشت».

دلیل چیست و چه اهمیتی دارد؟

چرا استفاده از عبارات کلی در حین صحبت چنین
اثرچشمگیریبرمخاطباندارد؟پژوهشگرانمعتقدند
انتزاعی صحبت کردن دو ویژگی را میرساند که عموم
مردم آنها را الزمه رهبری قدرتمند میدانند؛ توانایی
دیدن تصویری جامع از مســائل و قضاوت درباره آن.
مؤلفان این پژوهش اعــام کردند «هنگامی که افراد
از زبان انتزاعی استفاده میکنند ،این حس را منتقل
میکنند کــه از واقعه فاصله دارنــد و میتوانند اصل
مطلب و ماهیت شرایط را دریابند ».رابطه میان زبان
انتزاعی و جلوه قدرت راهکار مفیــدی برای رهبران
تجاری بلندپرواز اســت چراکه به خاطر سپردن این
نکته به هنگام برنامهریزی روابط ،کار آسانی است .پس
دفعه بعدی که به گنجاندن یا نگنجاندن آمار چهارم
در اسالیدتان فکر میکنید یا میسنجید که آیا تنها
یکی دیگر از جزئیات مرتبط را ذکر کنید یا خیر ،به یاد
داشته باشید که هر چه مسائل کوچکتر بیشتری را
بگنجانید ضعیفتر به نظر خواهید رسید.

مارک زاکربرگ
مدیر ارشد اجرائی و بنیانگذار فیسبوک

اگر فکر میکنید که اینروزها بیشتر در مورد کمد لباس مارک زاکر برگ
میشنویمتاذکاوتتجاریاواحتماالچندانبهخطانرفتهاید.رسانههاخیلی
مایلاند به شیوة سادةلباس پوشیدن مدیر فیسبوک بپردازند.زاکربرگ بارها
ثابت کرده که درکی از جامعة مدرن دارد که بسیار خاص است .او همانقدر
کهاتفاقات امروز را درک میکند نسبت به اتفاقات پیش رو در فردا و ماههای
آینده اشراف دارد.از او نقل شده که «در جهانی که مدام در حال تغییر است تنها
استراتژیای که قطعا به شکستمیانجامد ریسک نکردن است»او بارها نشان داده که نه تنها میتواند با اتفاقات
روز همپا شود بلکه میتواند از قبل پیشبینیکند که مردم به زودی تمایل دارند چه امکانات ارتباطی جدیدی
را در اختیار داشته باشند.مهمترین آزمون او اجرای ایدههای پرریسکاش بوده که همواره از آن سربلند بیرون
آمده است.
داستینماسکوویتز
از موسسان فیسبوک و آسانا

زمانی ماسکوویتز ،جوانترین میلیاردر جهان ،به زاکربرگ کمک کرد
که از اتاق خوابگاهشان درهاروارد فیسبوک را راهاندازی کنند.او میگوید
«ایدههای مبهم زیــادی در مورد کارآفرینی وجــود دارد اما مهمترین
ویژگی یککارآفرین داشتن ایدهای واقعا بینظیر است».مهرههای بازی
ماسکوویتز ایدههای بزرگ هستند .بعد از جداشدن از فیسبوک و اخراج از
هاروارد ،ماسکوویتز برند مشهور آسانا را تأسیس کرد .او همچنین اگر ایدههای
دیگران را بپسنددبر روی آنها هم سرمایهگذاری میکند و نمونهاش هم سرمایهگذاری بر روی اپلیکیشن
 Path بودکه ایدهاش متعلق بود به دِیو مورین .کاربرد این اپلیکیشن اشتراک عکس بر روی موبایل بود و
امروز  20میلیون کاربر دارد.

پرنا کای
مالک شرکت لوگان

بر اساس اعالم مجلة فوربس ،پرنا کای امسال در
توچهارسالگیعنوانجوانترینمیلیاردر
سنبیس 
سال را به دست آورد .کای مالک عمدة شرکت لوگان
است که مجموعهای اســت ازتراستهای مرتبط
و تعدادی شــرکت مختلف دیگر .بنیانگذار این
شرکت پدر کای بوده است.در عصر تلویزیونهای
مســتند و ارتباط قطعناپذیر با اینترنت کای یک
استثنا محسوب میشــود.این دختر هنگکنگی
آن چنان هالة مرموزی دور خــود تنیده که هیچ
یک از بنگاههای خبری تا کنوننتوانستهاند عکس
واضحی از او منتشر کنند .کای که در دانشگاه لندن
اقتصاد مالی میخواند شاهدزندهای است بر اینکه
سرمایهگذاری بر روی تحصیالت و کار سخت هنوز
هم جواب میدهد.کای باید برای تمام اهل تجارت
الهامبخشباشدامااوبخصوصبایدالگوییباشدبرای
جوانان باهوش و سختکوش ،حتی آنها که ترجیح
میدهند از رسانهها دوری کنند.

چگونهمدیریمؤثرباشیم
عجیب اما واقعی :اگر میخواهید مدیر بهتری باشید از کنترل بیش از حد پرهیز کنید
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معموال کسانی که شرکتی تأسیس میکنند سمت
مدیر ارشد اجرائی را برای خودشان در نظر میگیرند.
البته اینقابلدرک اســت چون ایدة تأسیس شرکت
را متعلق به خودشان میدانند .اما روشهای متفاوتی
برای خدمت به عنوانمدیر ارشد اجرائی وجود دارد که
متأسفانه اکثر افراد مدل قدیمی نظارتجزءنگر از باال را
در پیش میگیرند که در نتیجةآن ردپای مدیر را میتوان
در تمام شئونات شرکت مشاهده کرد.
آیا این مدل جواب میدهد؟ قطعا بله ،اما چهار مشکل
عمده وجود دارد:
اول :رش ِد این نوع کسب و کار هرگز از حدود توانائیهای
یک فرد که همان مدیر ارشد اجرائی است ،فراتر نخواهد
رفت .
دوم:شرکتنمیتواندرشدسریعیداشتهباشد.ازآنجاکه
همة کارها باید از مجرای رأی و نظر شما بگذرد،نقش
دهانة تنگ یک بطری را پیدا میکنید .کارکنان شرکت
برای پیشبردن کارهایشان باید منتظر تأیید شماباشند.
ِ
مدیریت شما ،از بام تا شام صفی
(معموال در نتیجة نوع
از کارمندان شرکت دم در اتاقتان به انتظار نشستهاند.)

ســوم :کارمندانتان بهترین ایدههایشــان را به شما
منتقل نخواهند کرد ،زیرا میدانند کل شرکت زیر نگین
شماست.بنابراینبرای رسیدن به ایدههایی بیعیب و
نقص وقت صرف نخواهند کرد .آنها از خود میپرسند
«چرا باید چنینکاری راانجام دهم .او در نهایت هرکاری
که خودش بخواهد انجام میدهد .»
ِ
مدیریت کســب و کار برای شما بسیار
چهارم :این نوع
خستهکننده و پرفشار خواهد بود.
اما رویکرد خیلی مناســبتری هــم به مدیریت
وجود دارد و آن هم اینســت که به کارمندان اختیار
تصمیمگیریِ هرچهبیشتر بدهید .من هر بار که این
بحث را مطرح میکنم با این سؤال مواجه میشوم که از
اینکه کارمندان دچاراشتباه شوندنمیترسید .جواب
من اینست که« :نه واقعا» .دلیلش هم ساده است .همة
دائما دچار اشتباه میشــویم.کارمندان شما پیش از
اینکه مسئولیتی به آنها واگذار شودهم دائما در حال
ارتکاب اشتباهات بودهاند .سادهلوحانه استاگر فکر
کنید که آنها در گذشته مرتکب اشتباهینمیشدهاند.
اگر در این مورد همچنان تردیــد دارید محدودیتی

مالیبرای تصمیات کارکنان وضع کنید( .مثال برای
تصمیماتی کهبار مالی بیش از  1000دالر در بردارند
کارمندان را موظفکنید حتما تأیید شما را بگیرند.)
زمانی که به کارمندان مســئولیت بدهید با تغییری
چشمگیر مواجه خواهید شد .ناگهانتعداد اشتباهات
بسیار پایینخواهد آمد .زیرا تا زمانی که کارمندان حس
کنند شما تصمیمگیرندة نهایی هستید چندان دربند
این نیستند کهعواقب تصمیمات و کارهایشان را قبل
از عمل بسنجند.
وقتی که آنها خود را تصمیمگیرنده بدانند نه تنها
سعی میکنند خالقیت بیشتری در تصمیمگیری نشان
دهندبلکهاحتیاط بیشتری هم به خرج خواهند داد.
حرف آخر اینکــه اگر به کارمندانتــان اختیارات
بیشتری بدهید:
کارشان را بهتر انجام می دهند.
شما خودتان وقت بیشتری برای فکر کردن به مسائل
کالن شرکت دارید.
این روش از هر لحاظ به نفع شــما و شــرکتتان
خواهد بود .
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علیرضا اکبری :در چند دهه اخیر کتابهای زیادی درباره اصول مدیریت به زبانهای مختلف
درسراسردنیاتالیفومنتشرشدهاست.اگرچهبسیاریازاینکتابهامعلوماتسودمندی
در اختیار مدیران قرار میدهند اما بسیاری از این کتابها به ورطه تئوریپردازی افراطی
درغلتیدهاند و فارغ از مشکالت و تنگناهای واقعی و ملموسی که هر مدیری هر روز
توپنجه نرم میکند نکاتی را بهعنوان اصول مدیریت به خواننده القا
با آن دس 
میکنندکههیچمعلومنیستتاچهحددرشرایطواقعیمحیطکاربرایمدیران
چارهساز خواهد بود .مایکل هویل و پیتر نیومن مولفان کتاب «راهنمای ساده
مدیریت15:ویژگی اساسی مدیران بزرگ» معتقدند که اصول مدیریت را باید با
الهام از شرایط واقعی محیط کار و تجربیات شخصی مدیران بزرگ و موفق استخراج
و تدوین کرد .آنها در این کتاب براساس تجربیات واقعی 15ویژگی اساسی را برای مدیران
موفق و بزرگ برمیشمرند و هر یک از این ویژگیها را در فصلی مجزا به تفصیل مورد بررسی
قرارمیدهند.ازاینپسدرهرشمارهازآیندهنگرترجمهیکیازاینفصول15گانهراخواهیدخواند.

هدفهایمانراچگونهتشخیصبدهیم؟
شناخت هدفها

مدیران برجسته همیشه میدانند چه هدفی را دنبال میکنند ،خواه این هدف در زندگی
خانوادگیشان باشد،خواه در شرکتشان باشد یا در هر جای دیگری .آنها ممکن است برای
توصیف نتیجة کارهاشان از واژههایمختلفی مثل هدف ،مقصود یا رویا استفاده کنند .آنها
اهداف کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت خود رامیشناسند و برای جلوگیری از سردرگمی
این اهداف را اولویتبندی میکنند.در اینجا نقلقولهایی آوردهایم که به شما کمک میکند
این ویژگی را بهتر به خاطر بسپارید:
حرکت بیوقفه به سمت هدف رمز سری موفقیت است.
آنا پاولوونا ،هنرمند روس

اگر ندانید به کجا میخواهید برسید ممکن است هر راهی را راه درست تشخیص دهید.

فیلیپکاتلر،متخصصبازاریابی

میپرسید هدف ما چیست؟ میتوانم در یک کلمه پاسخ دهم :پیروزی ...پیروزی به هر قیمتی.
پیروزیعلیرغمهمةتلفاتیکهممکناستدرپیداشتهباشد.پیروزیبهقیمتهمةزمانیکه
ممکن است صرف آن شود وهمة سختیهایی که ممکن است برای بدست آوردنش متحمل
شویم .زیرا پیروزی برای ما تنها راه زنده ماندناست.
وینستونچرچیل 
اگر کسی نداند که برای ماهیگیری به کدام ســمت میخواهد برود ،هیچ بادی برایش باد
موافق نیست.
من رؤیایی دارم

سنکا  /نویسنده تراژدیهای یونانی

مارتینلوترکینگ
شکست مایة سرافکندگی نیست اما داشتن اهداف کوچک مایة سرافکندگیست.

مایکل هاولز ،طراح تولید فیلم 
در هر کاری تعهد درونی شما به کار باید آنقدر عمیق باشد که هیچ چیز نتواند شما را از حرکت
به سمتهدفتان منحرف کند.
والتر گروپیوس ،معمار

مدیران برجسته:

نگر
آینده
شماره سیام  /مهر 1393
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مدام اهدافشان را برای خود روشن میکنند و مورد ارزیابی قرار میدهند و اطمینان حاصل
میکنند که هنوزدر مسیر درست قرار دارند.
همیشه بر اساس اهدافشان موقعیت حاضر را ارزیابی میکنند بخصوص زمانی که اوضاع
نابسامان یاابهامبرانگیز است.اهدافشان را یادداشت میکنند و آنها را با هرکسی که ممکن
است تأثیری از تحقق این اهداف بپذیرد به بحثمیگذارند.
همیشه میخواهند هدف جلسات کاری را بدانند.
همیشه میپرسند «قرار است به چه چیزی دست پیدا کنیم؟ »
ازاهدافشانبهعنوانمترومعیاریبرایسنجشمیزانپیشرفتوموفقیتشاناستفادهمیکنند.

مدیران ضعیف:

 15ویژگی اساسی
مدیران بزرگ
مایکلهویل
و پیتر نیومن
ترجمهعلیرضااکبری
پاورقی  -بخش سوم

در مــورد چیزی کــه میخواهند به دســت آورند
سردرگ م هستند .
منسجم کردن افکار برایشان مشکل است.
بر اساس معیارهایی ناپایدار تصمیم میگیرند .معیارهایی که
دائما در حال تغییرند.
یگیرند.
تصمیماتی متزلزل م 
در کار و فعالیتشان دچار کمبود تمرکز هستند.
اگر اهدافتان را مشــخص نکنید هر چه که به دســت آورید نتیجة شانس
محض است و ارزشش برایتانمشــخص نخواهد بود .اگر اهدافتان را نشناسید
چطور میخواهید برنامهریزی کنید؟ معموال اشتباهات مدیران بهاین دلیل است که
نتوانستهاند اهدافشان را به درستی برای خود تعریف کنند. این نکته در مورد والدین هم
صدق میکند .آنها لحظهای ممکن است بخواهند نظم و مقررات شدید بر رفتارفرزندشان
حاکم کنند و لحظهای دیگر ممکن است بخواهند او را راحت و رها بگذارند .این رفتار کودک را
سردرگم میکند و او نه نظم و انضباط را فرا خواهد گرفت و نه به واسطة آزادیاش رابطهای نزدیک
با پدر ومادرش برقرار خواهد کرد. به کنسرتی رفته بودیم که بسیار منظم سازماندهی شده بود.
کنسرتگذار تکنوازانی چیرهدست را با ارکستریبزرگ همراه کرده بود .پارکینگ و مسیر تردد
ماشینها کامال مناسب بود .صحنة اجرا بر روی یک تپه تعبیهشده بود طوری که همه ارکستر را به
خوبی میدیدند .ممکن است این توصیفات تصویری بینقص از اینکنسرت ایجاد کند اما متأسفانه
این چنین نبود .از آنجایی که ارکستر روی تپه بود آوای موسیقی از روی سرحضار میگذشت و
کسی صدا را درست نمیشنید .کنسرتگذاران در برآورد ه کردن هدف ابتدایی شنوندگانناکام
مانده بودند چون کسی صدای موسیقی را نمیشنید. همیشه مطمئن شوید که از اهداف مشتری،
شریک زندگی و هر کس دیگری که با او سر و کار دارید مطلعهستید .اگر در مورد این اهداف دچار
سوءتفاهم شده باشید تأثیرگذاری اعمالتان به شدت کاهش مییابد.عموی یکی از دوستان من
تولیدی مبلمان چوبی دایر کرده بود .بعد از مدتی خبر خوشــی به او رسید و آن خبرهم گرفتن
سفارش تعدادی چارپایه برای یک کافه در مرکز لندن بود .او به سختی کار کرد تا بتواند چارچوب
فلزی صندلیها را مجلل از کار دربیاورد و برای رویهدوزی صندلیها هم وقتی زیادی گذاشت اما بعد
ازمدتیصاحبکافهبهاوزنگزدوگفتکهمیخواهدصندلیهاراپسبدهد.بعدکهعمویدوستم
علت را جویا شدصاحب کافه گفت «این صندلیها زیادی راحت هستند و کسانی که برای ناهار
اینجا میآیند مدتها برایسیگار کشیدن در کافه میمانند و این برای کسب و کار ما مضر است.
اما اگر این صندلیها را کمی از اینحالت راحت خارج کنی میتوانی دوباره سفارش ما را خودت
انجام دهی» .اهداف تعریف شده مانند پرچم در میدان نبرد راهی را که باید طی شود به همه نشان
میدهند .فرض کنید کهسه مرد در حال راندن قایقی هستند بدون اینکه مقصد خاصی را در ذهن
داشته باشند .اول باید با هم بر سراینکه به کجا میخواهند بروند به تفاهم برسند اما حتی اگر چنین
توافقی هم حاصل شود باز حرکتشان کندخواهد بود .ولی اگر از ابتدا با مسیری مشخص حرکت
را آغاز میکردند میتوانستند هماهنگ با یکدیگر و باسرعت در مسیر پیش بروند.
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