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چه تصويري از كليد آقاي روحاني ميتوانيم داشته باشيم؟ آن كليد نماد چه
چيزي بود؟ تدبير و اميد؟ هرچه بود آثارش بايد در كجا خود را نشان دهد؟
طبيعي اســت كه هر كس ميتواند مصداقي را براي تحقق اثر بازکنندگی
اين كليد برشــمارد .كاهش تورم ،افزايش اشتغال ،رشد اقتصادي ،افزايش
برابري اقتصادي ،ثبات اقتصادي و ...همه اين شــاخصها ميتوانند مفيد و
درست باشند ،ولي در ميان همه آنها يك شاخص است كه جامعيت بيشتري
دارد و آن شاخص افزايش چشمگير سرمايهگذاري ،اعم از داخلي و خارجي
است .چرا اين مسأله مهم است؟ پاسخ روشــن است ،زيرا شاخص افزايش
سرمايهگذاري هم از حیث مقدمات منتهی به رشد آن و هم از حیث نتایج آن
منحصر بفرد است .از یک سو موجب رشد توليد و اشتغال و سپس صادرات و
به طور طبيعي بهبود وضع طبقات پايين و محروم جامعه ميشود .همچنین
از سوی دیگر رشــد ســرمايهگذاري نمادي از ثبات اقتصادي و چشمانداز
مثبت جامعه به ویژه از دیدگاه سرمايهگذاران نسبت به آينده است .باال رفتن
سرمايهگذاري به منزله تصور جامعه از كاهش ريسك و خطر است .بنابراين
اگر عملكرد دولتها را فقط و فقط با همين شاخص بسنجيم ،بيراه نرفتهايم،
البته مشروط بر اينكه ســرمايهگذاري مولد و مبتنی بر سازوکار اقتصادي
انجام شود ،و نه مثل سرمايهگذاريهايي كه طي سالهاي  1384تا 1392
انجام شد و در بسياري از موارد جز اتالف منابع چيز ديگري نبوده و نه تنها

به رشــد اقتصادي منجر نگرديد بلکه هزینه های اضافی هم برای جامعه و
اقتصاد ایجاد کرده است.
ســرمايهگذاري را ميتوان از حيث منشاء آن به سه گروه دولتي ،خصوصي
و خارجي تقسيم كرد .مســأله مهم و موردنظر ما در این یادداشت ،افزايش
سرمايهگذاري بخش خصوصي و خارجي است ،زيرا تغييرات سرمايهگذاري
دولتي شاخص مناســبي براي سنجش وضعيت اقتصادي و سياسي جامعه
نيست .ســرمايهگذاري دولتي تابع ريسك كشوري نيســت ،افزایش این
سرمایه گذاری نیازی به تامین مقدمات مهم مورد نظر این یادداشت ندارد و
نتایج آن هم لزوما با سرمایه گذاری خارجی و خصوصی یکسان نیست .ولي
سرمايهگذاري خصوصي و از آن مهمتر سرمايهگذاري خارجي تابع شاخص
ريسك كشوري هستند ،بنابراين هر دولتي كه بخواهد وضع سرمايهگذاري
داخلي بخش خصوصي و سرمايهگذاري خارجي را بهبود بخشد ،به ناچار بايد
بكوشد كه شاخص ريسك كشوری را بهبود بخشد .با بدتر شدن اين شاخص
نه تنها سرمايهگذاري خارجي جذب نخواهند شد ،بلكه شاهد خروج سرمايه
از كشور نيز خواهيم بود .ماهيت پول و سرمايه به گونهاي است كه در جاي
پرخطر و كمبازده نميماند ،چــون اگر آنجا بماند حكم نابودي خود را امضا
كرده است ،و در چنین محیطی هر ســرمایهای مثل برف در آفتاب سوزان
تابستان آب خواهد شــد؛ به همين دليل ،اتفاق نظر وجود دارد كه در دهه

هر دولتي كه
بخواهد وضع
سرمايهگذاري
داخلي بخش
خصوصي و
سرمايهگذاري
خارجي را بهبود
بخشد ،به ناچار
بايد بكوشد كه
شاخص ريسك
كشوری را
بهبود بخشد .با
بدتر شدن اين
شاخص نه تنها
سرمايهگذاري
خارجي جذب
نخواهندشد،
بلكه شاهد خروج
سرمايه از كشور
نيز خواهيم بود.
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گذشته ،به دلیل افزایش ریسک کشــوری در ایران ميزان خروج سرمايه از
كشور چندين برابر بيشتر از ورود سرمايه به كشور بوده است .برای نمونه در
سال  1384خالص حساب سرمايه در ايران منفي  200ميليون دالر بود ،اما
خالص حساب سرمايه در سال  1389به منفي  25ميليارد دالر رسيد .يعني
در يك دوره كمتر از  10ساله خروج سرمايه از ايران  125برابر شد .همچنین
كساني كه در داخل كشور مشغول فعالیت اقتصادی هستند برحسب تجربه
روزانه خود متوجه وضعيت شاخص ريسك كشور ميشوند و متناسب با آن
رفتار ميكنند .كساني هم كه در خارج هستند ،اطالعات الزم را از موسسات
معتبر بينالمللي كه وظيفه سنجش ريسك كشوري را عهدهدار هستند تهيه
و براساس آن رفتار و سرمايهگذاري ميكنند .برای درک اهمیت این شاخص
و تاثیرش بر سرمایهگذاری کافی اســت گفته شود که قبل از سال 1384
رتبه ریسک کشــوری ما در گروه چهار یعنی در کنار کشورهای با ریسک
ی تامین
متوسط قرار داشت .به نســبت باالرفتن ریسک کشوری ،هزینهها 
مالی زیاد میشود و فاینانس برای کشــورهای گروه یک یعنی کشورهای
بسیار کم ریسک 10 ،برابر ارزان تر از هزینههای مالی کشورهای گروه هفت
یعنی کشورهای بسیار پر ریسک تمام می شــود .در سالهای بعد از 1385
شاخص ریسک کشوری ایران سیر نزولی پیدا کرد و به سمت کشورهایی با
ریسک باال حرکت کرد.
ریسک کشوری یا ریسک سیاسی و اقتصادی یک کشور ،به معنی تمایل و
یا امکان انجام به موقع تعهدات میباشد .توجه به درجهبندی یا رتبهبندی
اعتباری یک کشور ،نقش مهمی در کاهش این نوع ریسک دارد .یعنی هر
چه رتبه اعتبار کشوری باالتر باشــد ،ریسک کشوری کمتر خواهد بود و از
طرفی اطمینان بیشتری به سرمایهگذاری ،در کشورهای رتبهبندی شده،
نسبت به کشورهای رتبهبندی نشده ،وجود دارد .ريسك كشوري از تركيب
ريسك مالي و ريسك اقتصادي و ريسك سياسي به دست ميآيد ،ولي نكته
مهم اين است كه ريسك سياسي به اندازه مجموع ريسك مالي و اقتصادي
اهميت دارد .و همين نكته نشــان ميدهد كه چرا وظيفه اصلي دولتها در
درجه اول بهبود شاخص ريســك سياسي است .ريسك سياسي تركيبي از
ثبات سياسي ،شرايط اجتماعي مثل فقر و بیکاری ،درگيريهاي داخلي و
خارجي ،دخالت نظاميان در سياســت ،تنشهاي مذهبي و نژادي ،فساد،
حاكميت نظم و قانون ،كيفيت سازمان اداري دولت و پاسخگويي حكومت
در برابر مردم است .در حالي كه ريســك اقتصادي به توليد و رشد و تورم و
كسري بودجه و ريسك مالي و نيز رابطه بدهيهاي خارجي با حجم اقتصاد
و ثبات نرخ ارز و تراز حساب جاري تشكيل مربوط ميشود.
ايران در هفت سال گذشته روند متفاوتي را در ريسك سياسي تجربه كرده
است ،پس از سیر نزولی آن از سال  1387و سقوط اين شاخص به رقم  45در
سال  ،1392مجددا ً وضعيت بهبود يافت و اكنون(بهار  )1394به حدود 52
رسيده است و انتظار ميرود كه با رفع تحريمها و به ثمر رسيدن مذاكرات
شاهد جهشي چشمگير در اين شاخص باشيم ،به طوري كه رتبه نهايي ایران
را به سطح كشــورهاي با ريسك پايين برساند ،همچنان كه در سال 1384
چنين بود .البته تنشهاي منطقهاي و فساد و كيفيت پايين ديوانساالري نيز
بايد بهبود يابد تا در آينده نه چندان دور شاهد وضعيت بهتري براي شاخص
ريسك كشوري باشــيم .نكته مهم اين است كه بهبودي مولفههاي ريسك
سياسي به سرعت به بهبود مولفههاي ريسك مالي و اقتصادي منجر خواهد

شد و با شتاب بيشتري رتبه شاخص ريسك ايران را بهبود خواهد بخشيد و
این دو شاخص ویژگی هم افزایی دارند.
ممكن است در كوتاهمدت بتوانيم سرمايهگذاري داخلي را رشد دهيم ،ولي
فراموش نكنيم كه بدون جذب سرمايهگذاري خارجي اين فرآيند به نتيجه
مطلوب نخواهد رسيد .براي اين ادعا چند دليل وجود دارد:
نيازهاي امروز اقتصادي ايران بســيار بيش از ظرفيتهاي سرمايههايداخلي است .حتي با به نتیجه رســیدن مذاکرات هستهای و بهبود وضع
درآمدهاي نفتي نيز فاصلــه ميان نياز جامعه ایران به ســرمايهگذاري و
ظرفيت موجود سرمایههای داخلی بســيار زياد است .فراموش نكنيم كه
طي ده سال گذشته ،تعداد خالص مشاغل در ايران تغيير چنداني نكرده و
علت اين امر فقدان سرمايهگذاري موثر و مفید است ،وضعيت بيكاري نيز
اگرچه به لحاظ آماري حدود  12درصد است ،ولي اين رقم به علت كاهش
نرخ فعاليت رخ داده كه پديدهاي موقتی در فرآیند توســعه ایران اســت،
لذا با بهبود وضع اقتصاد شــاهد رشد چشــمگير نرخ فعاليت نیز خواهيم
شد و تعداد بيكاران به سرعت افزايش خواهد يافت ،و تنها راه جذب آنان
سرمايهگذاريهاي جديد است؛ ســرمایهگذاری هایی که از توان داخل
اقتصاد خارج است.
سرمايهگذاري خارجي فقط مشكل توليد و بيكاري را حل نميكند .بلكهاهداف مهم سرمايهگذاري خارجي جذب تكنولوژي جديد و انتقال تجربه
مديريتي ،دسترسي به بازارهاي جهاني و وارد شدن در رقابت جهاني است.
اين چهار هدف مهم بدون جذب سرمايهگذاري خارجي به سادگي محقق
نخواهد شد.
بنابرايــن دولت و تمام قــواي حكومتي بايــد متوجه بهبــود مولفههاي
شاخصهاي ريسك كشوري باشند تا دروازههاي ايران را براي جذب سرمايه
خارجي باز كنند .كشوري كه به لحاظ نيروي آموزشديده تشنه جفت شدن
به چنين سرمايههايي اســت و در غياب آن ،مهاجرت از كشور را به عنوان
يك راهكار تجربه خواهدكرد .ممكن است گمان كنيم كه جذب بخشي از
سرمايههاي ايرانيان خارج از كشور نيز براي راه انداختن ايران كافي است.
اين ايده درستي است ،ولي براي تحقق  4هدف پيشگفته ،نيازمند جذب
سرمايهگذاريهاي خارجي نيز هستيم.
فراموش نکنیم که فرصتها چون ابر در حال عبور هستند .در  5سال اخير
شاهد آن بودهايم كه ميانگين نمره ريسك سياسي در كل جهان بهبود يافته
است و از رقم  72به  73رسيده است .ولي منطقه ما يعني خاورميانه و شمال
آفريقا ،روند معكوسي را طي كرده ،و از  68به  67تنزل پيدا كرد .در اين ميان
نمره ايران پس از نزول شديد تا سال  1392كه به  45رسيد پس از انتخابات
سال  ،1392دوباره بهبود يافت و از  45به  52رسيد كه اميدبخش است ،و
ايران را از منطقه كشورهاي با ريسك بسيار باال دور کرد .بنابر این باید خود
را آماده حرکت کنیم .در  8سال  1384تا  1392نیروهای زیادی در حوزه
مدیریت جذب سرمایه خارجی دستگاههای دولتی را ترک کردهاند و دولت
باید به فکر بازگرداندن این نیروها باشد چرا که در این سالها هیچ نیرویی
در این زمینه تربیت نشده است چون موضوعیتی برای این کار وجود نداشته
اســت .ارزیابی از عملکرد دولت تدبیر و امید را به همین تنها شاخص یعنی
رشد ســرمایهگذاری خصوصی و خارجی موکول میکنیم و امیدواریم که
نتیجه آن مثبت باشد.
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یادداشتهای ماه
سیدرضی حاجی
آقامیری
عضو هیات نمایندگان
اتاق تهران

تحولدراتاق

فرصتهاوتهدیدها

اتاق به عنوان بدنه کارشناسی بخش خصوصی
و مشاور سه قوه  وظیفه سنگینی دارد
هرچند تا رونق گرفتن کارها در اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشــاورزی ایران هنوز مدتی
باقی مانده و تشکیل کمیسیونها در مراحل
اولیه قــرار دارد و همین ،مانع بزرگــی در برابر آغاز
برنامههای اعضــای جدید اتاقها اســت اما هیات
نمایندگان اتاق تهران از همین حاال درپی زمینهسازی
برای ورود به مباحث کلیدی اقتصاد امروز هستند.
اقتصادی که به عقیدۀ بسیاری از کارشناسان ،برای
برونرفت از بحران ،نیازمند تمرکزی بیشتر بر محور
تولید برای صادرات اســت .موضوعی که به صورت
جدی در برنامۀ اکثریــت اعضای دورۀ جدید هیات
نمایندگان اتاق تهران نیز قرار دارد .جمعی که در آن
کارآفرینانی حضور دارند که هریک بهنحوی در بخشی
اثرگذار از حوزۀ تولید و صادرات کشور اشتغال دارند و
این روزها بیش از هر زمان دیگری امیدوار و منتظر،
مترصد تغییرات احتمالی در عرصۀ دیپلماتیک و رفع
موانع ناشی از اعمال تحریمها بر بخشهای مربوط به
خود هســتند ،و آمادهاند کارهایــی را که در دوران
تحریمها از انجام آنها محروم بودند ،در صورت تغییر
اوضاع به سرعت در دستورکار قرار دهند .این رویکرد
اکثر قریب به اتفاق فعاالن بخش خصوصی است اما
وقتی وارد جزییات کار میشــویم هنوز ابهاماتی در
آینده اقتصاد کشور وجود دارد.
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یکی از مهمترین ابهامات پیش روی اقتصاد
ایران که مانع از پویایی و بازگشت نشاط به
این عرصه است ،عبارت از زمان و چگونگی
رفع تحریمهاست .ضمن اینکه در کنار این ابهامات،
هرروز اخبــار و اظهارنظرهایی نیز از هردوســوی
مذاکرات میشنویم که شــرایط آینده را پیچیدهتر
میکند .تا زمانی که این بارقههای امید برای حصول
توافق ،به ســاحل یقین نزدیک نشــوند ،مطمئناً

فعالیتهای اقتصادی نیز آنطور که باید و شاید رونق
نمیگیرد .خصوصاً که ،متاســفانه در ایران به دلیل
همینعدمثباتهمیشگیدرعرصۀاقتصادومسائلی
از این دست ،کمتر رسم است برنامههایی حسابشده
از پیش تدوین شــود ،تا زمانی که الزم است مورد
استفاده قرار گیرد .با این حال در میان اغلب اعضای
هیات نمایندگاناتاقتهرانبهایننکتهفکرشدهاست
که باید چه کارهایی را بالفاصله بعد از لغو تحریمها در
اولویت انجام قرار داد .هرکدام از کسانی که در جمع
ما هستند به ســهم خود ،تالش کردهاند ارتباطات
بینالمللیشــان را شــکل دهند ،مذاکراتــی را با
سرمایهگذاران خارجی انجام دهند و تدارک الزم را
برای دوران پساتحریم و آغاز کار اقتصادی با طرفهای
تجاری غربی و شرقی ببینند.
فــارغ از تحول در عرصه دیپلماســی که
میتواند تاثیر بسزایی در گشایش راه برای
استفاده از فرصتهای تازۀ اقتصادی ایجاد
کند ،ما ،در دوران جدید فعالیت در اتاق تهران درپی
«تحول در اتاق» هستیم .این تحول چند محور اصلی
دارد که برخی از آنها درپی میآید:
نگرایی :ترکیب هیــات نمایندگان جدید اتاق
جوا 
بازرگانی تهران مؤید چند پیام روشن است .نخستین
پیام ،لزوم جوانگرایی است .در فهرست اعضای دورۀ
هشــتم ،چهرههای جوانی حضور دارند که درعین
جوان بودن ،در کار خودشان موفقاند .کارآفرینانی
که شرکتها و موسساتی که اداره میکنند در زمرۀ
بنگاههای اقتصادی موفق ،شناختهشده و صاحبنام
قرار دارند .بنابراین گرایش به نسل جوان و خوشفکر،
در دوران جدید اتاق یکی از عوامل تحولزا بهشمار
میآید.
مدیریت غیرمتمرکــز :یکــی از مهمترین تغییر

با اتکا به تشکلهای اقتصادی
مردمی نظرات بخش خصوصی
را دریافت میکنیم

یکی از تفاوتهای اتاق هشــتم با اتاقهای
پیش از خود ،ظرفیتی اســت که در دولت
جدید ایجاد شده تا صدای بخش خصوصی
بیش از گذشته شنیده شود .دکتر نهاوندیان رییس
پیشین اتاق ایران و رییس فعلی نهاد ریاست جمهوری
چندبار در جلسات خصوصی خطاب به اعضای اتاق
گفتهاند که ای کاش بخش خصوصی در اتاق ،بیشتر
از آنکه از شرایط بد اقتصادی گالیه کند ،بگوید راهکار
خروج از این وضعیت چیست .به عبارت دیگر ،ما به
عنــوان بخش خصوصی و کســانی که خودشــان
دستاندرکار امر اقتصاد هستند ،وقتی درد را میبینیم
بهتر است درمان را نیز پیشنهاد کنیم .این مهم محقق
نمیشــود مگر آنکه در کمیســیونهای اتاق ،در
کارگروههایتخصصیوکارشناسیتکتکمشکالت
مورد بررسی قرار گیرد و اگر کمبودها و نارساییهایی
میبینیم و فکر میکنیم دولت در ارتباط با حل آنها
اقدامات شایستهای انجام نداده ،ضمن نقدکردن آن
مسئله به دولت بگوییم اگر شما فالن روش جایگزین
را اتخاذ کنید ،در رفع این مشکل موفق خواهید شد.
اتاق به عنوان بدنه کارشناســی بخش خصوصی و
مشاور سه قوه وظیفه سنگینی دارد تا این کار را به
درستی انجام دهد .تحقق این امر به شیوۀ مدیریت
اتاق بازمیگردد که تا چه حد ،مباحث کارشناسی را از
کمیسیونهای خود مطالبه کند تا نتایج کارشان را به
صورت یک برنامه قابل قبــول و قابل اجرا ،به ابزاری
قویتر برای طرح مطالباتشان تبدیل کنند.

یکی از اصول مبنایی در دورۀ جدید فعالیت اتاق
بازرگانی تهران ،اصل «کمیســیونمحوری»
است .ما معتقدیم تخصص در تعیین اهداف اتاق
و همچنین ارائه راهکارهای رسیدن به این اهداف ،از
ارزش و اهمیت بسیار باالیی برخوردار است ،چراکه
بیتردید ،همۀ افــراد نمیتوانند همه کارها را انجام
دهند .پس در موقعیت فعلی اقتصاد کشور نباید از
اعضای هیات رییسه اتاق تهران انتظار داشت بدون
درنظر گرفتــن ابعاد و زوایــای مختلف بحرانهای
اقتصــادی پیش رو ،راهکارهایــی را برای حل همۀ
مشکالت کشور ارائه کند.
در مقابل ،شــیوۀ کار صحیح به این صورت اســت
که کمیسیونهای تشکیلشــده طی اردیبهشت و
خردادماه امسال ،هریک با توجه به اهداف و برنامههایی
که دارند ،مشکالت بخش مربوط به خود را بررسی
کرده و دربارۀ مسائل مختلف این بخش در جلسات
داخلیشان به بحث و گفتوگو بپردازند .نتیجۀ این
مباحث تدوین شــده و به صحن هیات نمایندگان
میرود .هیات نمایندگان هم پس از بررسی نتایج کار
کمیسیون ،و انجام اصالحات احتمالی ،به یک نظر یا
تصمیم کلی؛ مثبت یا منفی میرسد و آن را به عنوان
برآیند نظر هیات نمایندگان اتاق اعالم میکنند .به
عنوان مثال اگر قرار باشد اتاق تهران نظر خود را دربارۀ
شیوه تعیین نرخ ارز اعالم کند ،شاید کمیسیونهای
مختلفی از قبیل کمیســیون بانکداری ،کمیسیون
تجارت یا کمیسیون توسعه صادرات هر کدام از منظر

ماموریتاتاق
از بحران آب
تانفیفساد

فرهاد فزونی
عضو هیات نمایندگان
اتاق تهران
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نگرشها ،در انتقال از دورۀ هفتم به دورۀ هشتم اتاق،
ِ
سمت محوریت
چرخش از رویکرد رییسمحور به
هیات نمایندگان است .موضوعی که یکی از مهمترین
نقدها به دورههای پیشــین اتاق بر اساس آن شکل
میگرفت .در نــگاه اتاق جدید ،چنیــن رویکردی
مطرح نیست .در این دوره ،هدف آن است که هیات
نماینــدگان را به عنوان نهــادی جمعی ،مبتنی بر
گفتوگو و مشورت ،به جایگاه تصمیمگیری نهایی
بخش خصوصی ارتقا دهیم ،تا هیات رییسه به عنوان
زیرمجموعهای از هیات در اجرای آنچه مصوبات آن،
فرآیندهای جاری اتــاق را مدیریت کند .به عقیدۀ
نگارنده ،این یکی از مهمترین فرازهای تحول در اتاق
خواهد بود چراکه بالتبع این تحول ،اتفاقهای مهمی
در پارلمان بخش خصوصی خواهد افتاد .وقتی تعداد
کثیری از وکالی بخش خصوصــی که عضو هیات
نمایندگان هستند بتوانند مطالبات فعاالن اقتصادی
را از بدنه بخش خصوصی به بدنه اتاق منتقل کنند
و اتاق به عنوان باالترین مرجع تشــکلی در اقتصاد
کشور بتواند از طریق تعاملی که با دولت میکند این
مشکالت را حل کند ،ما به ماموریت اصلی اتاق جامۀ
عمل خواهیم پوشاند .این رویکردی است که به نظر
میرسد ترکیب افراد انتخابی از سوی وزیر صنعت،
معدن و تجارت بهعنوان نمایندگان دولت در هیات
نمایندگان اتاق تهران نیز نوعی پاســخ مثبت به آن
تزاده معرفی
باشد .فهرستی که از سوی مهندس نعم 
شد ،چه از منظر چهرههای صددرصد دولتی و چه در
مورد آن پنج نفر چهرهای که از بدنه بخش خصوصی
به عنوان نمایندگان دولت معرفی شدند حاوی پیامی
امیدبخش از سوی دولت یازدهم است .این تحوالت
امیدواریهایی را ایجاد میکند که انشااله ،در هیات
رییسه اتاق ایران نیز چنین رویکردی حاکم شود و
سرنوشتی مثبت برای آن رقم بخورد.
کاهش دیوانســاالری :کوچککردن ســاختار
دیوانســاالری ،یکی دیگر از شاخصها و برنام ههای
تحول در دورۀ هشتم اتاق بازرگانی تهران است .این
برنامه که از اهمیت باالیی برخوردار اســت ،شامل
کنترل هزینههــای غیرضــروری ،الغرکردن بدنه
بوروکراتیک اتاق و تســریع و تسهیل در انجام امور
مربوط به اعضا خواهد بود .بدینترتیب ،تالش خواهد
شــد که اعضای اتاق تهران بتوانند هرچه سریعتر و
راحتتر از خدماتی که اتاق میتواند به آنها ارائه کند،
برخوردار شوند.
تقویت روابط بینالملل :ارتقاء ســطح ارتباطات
بینالمللی میان اتاق تهران با اتاقهای مشترک و
بازرگانان ،صنعتگران و فعاالن اقتصادی در ســایر
نقاط جهان ،از دیگر مســائلی اســت که در میان
اعضای هیات نماینــدگان نگاه ویژهای به آن وجود
دارد و تصور ما این اســت که باید فعالتر و پویاتر از
گذشته با آن برخورد کرد .به همین دلیل ،تمهیداتی
اندیشیدهایم تا روابط خود را با طرفهای غیرایرانی
توسعه دهیم.
تشکیل هدفمند کمیســیونها :در دورۀ جدید ،از

لحاظسیستماتیکوارگانیکتدابیریاندیشیدهشده
است تا به برخی حوزههای اقتصادی که در دورههای
گذشته فعالیت اتاق بازرگانی کمتر مورد توجه قرار
گرفتهاند ،عنایت بیشتری شود .بنابراین ،هماکنون در
شکلدادن به کمیسیونها شاهدیم که در اتاق تهران
سعی شده است تعداد کمیسیونها جز به ضرورت
افزایش نیابد بلکه تنها به قدر نیاز کمیسیون تشکیل
دهیم .در این صورت ،نهتنها فعالیت کمیسیونهای
اتاق تهران با کمیسیونهایی که بعدها در اتاق ایران
تشکیل خواهد شد دچار موازیکاری نمیشوند ،بلکه
برخی حوزهها که نیاز بــه حمایت دارند مورد توجه
بیشتری قرار خواهند گرفت .به عنوان مثال ،ما در دورۀ
جدید کمیسیونی به نام کمیسیون گردشگری را در
اتاق تهران راهاندازی کردیم که پیش از این در ساختار
اتاق پیشبینی نشده بود .این نشاندهندۀ نگاه ویژه و
استراتژیک اتاق جدید به صنعت گردشگری است که
در میان اولویتهای کاری ما قرار دارد .در نتیجۀ این
رویکرد ساختار بوروکراتیک اتاق کوچکتر ولی کاراتر
خواهد شد و بازده بیشتری به دنبال خواهد داشت.
آنچه گفته شد ،اهم مسائلی اســت که ما به عنوان
شــاخصههای تحول در اتاق مد نظر داریم و عمدتاً
شامل موضوعاتی اســت که باید در عرصه مدیریت
داخلی و ادارۀ اتاق به نمایش درآید که امیدواریم در
عرصۀ عمل به تحقق شــعارها و برنامههای اعضای
جدید هیات نمایندگان برای اتاق فردا بیانجامد.
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تخصص خود در این مورد نظری متفاوت داشــته
باشند .شاید بگویند نرخ ارز پایین بیاید یا باال برود،
شاید بگویند تکنرخی شود و یا در سطح متعادلی نگه
داشته شود .این نظرات با همفکری و کمک اعضای
کمیسیون و مشاورانی که ازبیرون به جلسات میآیند،
تدوین شــده و به صحن هیات نمایندگان فرستاده
میشود.تصمیمهیاتنمایندگانهرچهشد،بهعنوان
دیدگاه اتاق دربارۀ نرخ ارز منتشر میشود.
شاید این پرسش بهوجود بیاید که اعالم نظر
اتاق دربارۀ مسائل اقتصادی روز چه تاثیری
دارد و تفاوت آن با اعالم نظر اتاق در دورههای
قبلی چیست؟ در واقع ســوال این است که تحول
حاصل از انتخابات اخیر اتاق بازرگانی به طور مصداقی
و مشخص چیست؟ نخست آنکه ،آنچه از آن با عنوان
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی یاد میشود،
پیش از هرچیز اتاق بازرگانی ایران را به ذهن میآورد
چراکه معموالً نظرات اتاق ایران که مجموعهای اعم از
اتاقتهراناست،بیشترموردتوجهرسانههاوهمچنین
نهادهای مسئول قرار میگیرد ،چراکه هر موضعی از
سوی اتاق ایران اعالم شود ،اگر درست و از راه صحیح
تنظیم و اعالم شــده باشــد ،برآیند نظر سیصد تا
چهارصد نفر از نمایندگان بخش خصوصی کشــور
است ،درحالی که آنچه از سوی اتاق تهران اعالم شود،
نهایتــاً اعالم نظر  60فعال بخش خصوصی اســت.
هرچند طی سالهای اخیر چنانکه در دوره قبل اتفاق
افتاد ،افراد توانمندی که در سمت مشاور اتاق تهران
در حال فعالیت بودند ،با تشــکیل دولت یازدهم در
سمتهای مختلف دولتی مشغول به فعالیت شدند و
به این واسطه نظرات اتاق تهران به صورتی جدیتر
مورد توجه قرار گرفت ،اما بههر صورت ،اگر اتاق ایران
با توجه به تشکلها ،کمیســیونها و کارگروههای
کارشناسی نظری را اعالم کند بسا بیشتر مورد توجه
و دقت قرار خواهد گرفت.
گذشته از ســازوکاری که برای اعالم نظر
اتاقهای بازرگانی دربارۀ مسائل مختلف
اقتصادی وجــود دارد ،اتاق تهران در دورۀ
جدید اولویتها و محورهایی برای فعالیت دارد که در
ادامه ،به صورت اشــارهوار به برخی از آنها خواهیم
پرداخت .ما بــا اتکا به تجربه و دانش تشــکلهای
اقتصادی مردمی و کمیسیونهای اتاق که از افرادی
فهیم و فرهیخته متشکل هســتند ،نظرات بخش
خصوصی را دریافت میکنیــم و مطابق رئوس این
مطالبات به برنامهریزی برای چهارسال آیندۀ بخش
خصوصــی میپردازیم ،بنابراین آنچــه به دنبالش
خواهیم بود نمیتواند شامل موضوعاتی باشد که در
داخل کشــور به آنهــا بیتوجهی میشــود .از اهم
موضوعاتی که به آنها توجه ویژه خواهیم داشــت
عبارتند از:
اصالح نظام مالیاتی :نظام مالیاتی در عین حال که
یکی از فرصتهای توسعه کشور است ،اما متاسفانه در

بسیاریمواقعبهعنوانمانعرشدتولیدوصنعتکشور
نقشآفرین میشود .مطمئناً یکی از مسائلی که در
دوره جدید فعالیت اتاق دنبال خواهیم کرد ،موضوع
اصالح نظام مالیاتی خواهد بود.
قاچاق :موضوع قاچاق را در اولویت کاری قرار خواهیم
داد که متاســفانه بخش عمدهای از اقتصاد کشور را
تحت تاثیر خود قرار داده و تولید ما را به خطر انداخته
است.
بیکاری :موضوع اشتغال و مبارزه با بیکاری سالها
اســت به معضلی همهگیر در میــان خانوادههای
ایرانی تبدیل شده است و ما به عنوان پارلمان بخش
خصوصی یکی از دغدغههایمان حفظ و ارتقاء سطح
توانمندی نیروی انسانی بومی است.
گردشگری :مسئله توسعه گردشــگری را مدنظر
خواهیم داشت که میتواند بهعنوان یک جایگزین
جدی بجای درآمد حاصل از فروش نفت ،ما را در تهیه
ارز خارجی یاری رساند .موضوع بعدی ،حملونقل
است که متاسفانه با اینکه یکی از بزرگترین ابزارهای
بالقوه و در عینحال ،معضالت توسعه تجارت داخلی
و خارجی ماست ،سرمایهگذاری اندکی در آن صورت
گرفته است.
جذب ســرمایهگذاری خارجی :موضوع حضور
ســرمایهگذاران خارجــی در محلهای مســتعد
سرمایهگذاری در کشور ،مسئلهای است که همواره
مورد توجه فعاالن بخش خصوصی بوده اســت .این
مقوله ،بخصوص اگر تحریمها لغو شوند ،از اهمیت به
مراتب بیشتری برخوردار خواهد بود و مورد پیگیری
اعضای اتاق قرار میگیرد.
بحران آب :معضل دیگری که در زمرۀ اولویتهای
ما است ،ذیل کمیسیون کشاورزی ،آب و مواد غذایی
پیگیری میشود  .بحران آب معضلی بسیار مهم پیش
روی مملکت ماست .کمبود آب میتواند تاثیر بسیار
زیادی بر اقتصاد کشور داشته باشد .به همین دلیل به
عنوان موردی جداگانه آن را برجسته کردیم و پیگیر
کنترل بحران در این حوزه خواهیم بود.
ســامت اداری و مبارزه با فساد :این مسئولیت
اجتماعی یکایک فرهیختگان این مملکت و فعاالن
اقتصادی اســت که برای تامین رفــاه مردم و حل
معضالت اقتصادی کشــور در مقابل پدیده شــوم
فساد بایستند .ما چندســالی هست که بهطور دائم
در رسانهها میخوانیم و میشنویم که مقامات ارشد
کشور در سخنرانیهایشان از لزوم مبارزه و گسترش
فساد اداری و انواع دیگری از فساد اقتصادی همچون
زمینخــواری و رانتخواری ســخن میگویند .اما
راهکار ارتقاء سالمت اداری چیست؟ به عقیدۀ ما ،ذکر
مصیبت بیتردید مسئلهای را حل نمیکند چراکه
فساد،صرفنظرازاینکهیکبحثاجتماعیباشد،یک
بحث اقتصادی است .به همین منظور امسال در اتاق
تهران کمیسیونی مستقل با عنوان کمیسیون ارتقاء
سطح سالمت اداری تشکیل دادیم و طی چهارسال
آینده تا جایی که در توانمان باشد پیگیر این مسئلۀ
مهم و حیاتی برای اقتصاد کشور خواهیم بود.

هممقصد
صادرات
هممبدأ
صادرات

در حاشیه پرونده آیندهنگر
درباره مناطق آزاد تجاری
و اهمیت آن

اشکان قشقایی
دبیر انجمن
سرمایهگذاران و
کارآفرینانمنطقه
آزاد انزلی

مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی فرصتــی
کمترشناخته اما مناسب برای سرمایهگذاری
فعاالن اقتصادی هســتند .با این حال ،برخی
کمبو دهــا ناشــی از سیاســتهای کلــی و
تصمیمگیریهای داخلی بر پتانسیلهای این مناطق
سایه انداخته است.
قانون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ،یکی از مترقیترین
قوانین اقتصادی در کشور اســت و اگر تمام قوانین
درنظر گرفته شده در این سند حقوقی ،صددرصد و
کامل اجرا شود هیچ مانعی در راه یافتن جایگاه مناسب
مناطق آزاد در اقتصاد کشــور وجود نخواهد داشت.
چنانکهمدیرعاملهرمنطقهآزاد،مانندرییسجمهور
آن ناحیه کوچک ،تصمیمگیرنده تمام امور آن خواهد
بود .اما در عمل ،قوانینی کــه در این زمین ه مصوب
شده از طرف بانکها و ادارات محلی بهدرستی اجرا
نمیشود و ســنگاندازیهایی در برخی امور دیده
میشود .گاهی برای اجرای قانون ،تنها داشتن یک
متن مطلوب حقوقی در برنامــۀ کاری ادارات کافی
نیست بلکه همکاری کامل مدیران برای رسیدن به
نتیجه مطلوب ضروری است.
شــرایط امروز مناطق آزاد با دو دهه قبل،
تفاوتهایچشمگیریپیداکردهاست.شاید
بســیاری از کارآفرینان و فعــاالن بخش
خصوصی به خاطر داشته باشند که آن زمان ،حق ورود
کاال همراه مسافر وجود نداشت ،یا اینکه هنوز ورود
خودرو آزاد نشده بود و درواقع منطقه آزاد همچون

شیری بی یال و کوپال بود .اما آرام آرام با آغاز کارها و
گسترش پروژههای عمرانی در منطقه ،شرایط تغییر
کرد ،چنانکه از دو سال پیش اجازه تردد خودروهای
خارجی در مناطقی چون منطقه آزاد انزلی صادر شد
و این موضوع به تغییر چهره این منطقه و شهرهای
اطراف کمک فراوانی کرد.
موضوع دیگری که از منظر «توســعه صادرات» در
این منطقه و تمامی مناطــق آزاد ،از اهمیت باالیی
برخوردار اســت اجرای کامل قوانین مربوط به ورود
کاالها به مناطق آزاد است .مطابق قانون مناطق آزاد،
این مناطق هرچند بخشــی از خاک ایران به عنوان
سرزمین اصلی هستند اما از لحاظ قوانین ،خارج از
محدودۀ اقتصادی ایران تعریف میشــوند .بنابراین
قاعدتاً هر کاالیی که بــه اینجا میآید ،پس از گذر از
مرز منطقه آزاد ،باید به عنوان صادرات از ایران به این
مناطق در نظر گرفته شود و هر محصولی که از اینجا
به سرزمین اصلی میرود ،به عنوان واردات تلقی شود.
پس مناطق آزاد نهتنها به عنوان مبدأ صادرات قابل
استفاده است ،بلکه با اجرای بیتنازل قانون ،مقصد
صادرات از سرزمین اصلی نیز محسوب خواهد شد.
متاســفانه برخی از ادارات و ارگانهای دولتی این
مسئله را مورد پذیرش قرار نمیدهند و به همین دلیل
امتیازهایی که باید در ادارات دارایی ،سازمان تامین
اجتماعی و نهادهای مشابه به این فرآیند داده شود،
مدنظر قرار نمیگیرد .این یکی از دهها قانون مناطق
آزاد است که متاسفانه هیچ دستگاهی متولی ضمانت
اجرایی آن نیست .هرچند دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه
اقتصادی مدتی است به این اجماع رسیده که از طریق

ارتباطات خود بتواند مســئله را حل کند و موضوع
صادرات از مناطق مختلف سرزمین اصلی به مناطق
آزاد و پس از آن« ،صادرات مجدد» از این مناطق به
کشورهای خارجی را به رسمیت درآورد ،اما درحال
حاضر این مسئله هنوز به عنوان قانونی اجرانشده باقی
مانده است .از طرف دیگر ،یکی از مشکالت مناطق آزاد
و کلیت اقتصاد ایران مسئلۀ یکسان نبودن تعرفههای
مناطق آزاد مختلف است که باعث تفاوت قیمت در
مناطق گوناگون کشور میشود ،چنانکه مثال قیمت
یکماشینخارجیدرکیشباقیمتهمانماشیندر
انزلی متفاوت است! این درحالی است که اگر با تدبیر
مسئوالن ،قانونی برای یکسانسازی تعرفهها تصویب
و اجرا شود ،این مشکالت حل میشود.
یکی از مهمترین موانع توســعه فعالیت
مناطــق آزاد و ویژه اقتصــادی در عرصۀ
صادرات ،عــدم شــناخت موقعیتها و
فرصتهای این مناطق از سوی سرمایهگذاران داخلی
و خارجی است .موضوعی که باید با گسترش آگاهیها
از طریق رسانهها ،همت بخش خصوصی و یاری دولت،
مرتفع شود .ما برای گسترش صادرات ابتدا باید بازار
مصرفمان را بشناسیم ،نیازهایش را شناسایی کنیم و
ســپس برای تبادل اقتصادی با آنها ارتباط مناسبی
برقرار کنیم و کار را شکل دهیم .در همین راستا بود که
پس از هماهنگی میان مسئوالن منطقه آزاد ،انجمن
سرمایهگذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی و اتاق
تماه امسال نمایندگانی از
بازرگانی گیالن ،اردیبهش 
اتاقهای بازرگانی کشورهای  CISبه منطقه آمدند تا

عالوه بر امضای چندین تفاهمنامه همکاری بین این
کشورها با سازمان منطقه آزاد تجاری انزلی ،تجار و
بازرگانان دو طرف نیــز یکدیگر را پیدا کنند و از این
طریق بتوانیم جذابیتهــای منطقه و فرصتهای
سرمایهگذاری و صادرات مجدد را برای آنان تشریح
کنیم و در کنار صادرات کاال ،حفظ منافع و بازگشت
سرمایه ،بهدرستی و با نظارت کامل صورت گیرد.
عالوه بر این ،چندی پیش از گروهی از بازرگانان مقیم
در منطقه آزاد چابهار دعــوت کردیم برای اطالع از
فرصتهای اقتصــادی مغفولمانده به انزلی بیایند.
گروهی از سرمایهگذاران از آستارا ،قشم ،کیش ،اروند و
حتیدوبینیزبهاینجاآمدهاندتامسیراستفادهازانزلی
به عنوان کریدور شمال و جنوب و راهی برای اتصال
این دو بازار بسیار بزرگ را فراهم کنند.
بسیاری از فعاالن اقتصادی و سرمایهگذاران
فعال در مناطق آزاد معتقدند با رفع تحریمها
تمام کسانی که سرمایهگذاریهای کوچک و
بزرگی در منطقه داشتهاند ،خواهند توانست شاهد
شکوفایی منطقه و افزایش سرمایههای خود باشند.
امیدایناستکهیکیازمهمترینتبعات توافقباغرب،
بازگشت ایران به مســیر اقتصاد جهانی و پیوستن
احتمالی به سازمان تجارت جهانی باشد .آیندهنگری
حکم میکند که در چنین شرایطی ،دولت مناطق آزاد
را به عنوان پایلوتی آزمایشی برای سنجش چشمانداز
سال  ۱۴۰۴در نظر بگیرد تا برای آمادگی درک دورانی
که کل کشور شــامل مقررات اقتصاد جهانی شود،
آزمون و خطاهای الزم را در این نواحی انجام داده باشد.

مطابققانون
مناطق آزاد ،این
مناطقهرچند
بخشی از خاک
ایران به عنوان
سرزمیناصلی
هستند اما از
لحاظقوانین،
خارج از محدودۀ
اقتصادی ایران
تعریفمیشوند.
بنابراین قاعدتاً هر
کاالیی که به اینجا
میآید ،پس از
گذر از مرز منطقه
آزاد ،باید به عنوان
صادرات از ایران
به این مناطق در
نظر گرفته شود.

نگر
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آثار و تبعات کاهش نرخ سود بانکی

تریبون آزاد

؟

یادداشتی تحلیلی درباره آثار تصمیم شورای پول و اعتبار به همراه نظرات موافق و مخالف
آیندهنگر :هشتم اردیبهشتماه امسال ،شورای پول و اعتبار نرخ سود سپردههای بانکی را از 22درصد به 20درصد ،سقف سود تسهیالت بانکی در قالب عقد مشارکتی
را از  28درصد به  24درصد و همچنین وامهای مبادلهای را از  22درصد به  21درصد کاهش داد .کاهش نرخ ســود بانکی در شرایطی عملیاتی شده است که برخی از
کارشناسان چنین اقدامی را در شرایط فعلی اقتصاد ضروری میدانند و معتقدند که با توجه به کاهش نرخ تورم ،نرخ سود بانکی نیز باید کاهش مییافت .در مقابل برخی
دیگر از کارشناسان چنین اقدامی را متناسب با شرایط فعلی اقتصاد نمیدانند و تاکید میکنند این كاهش دو درصدی نرخ سود ،خطر خروج سپردههای بانکی را بهدنبال
ش از این با
خواهد داشت و موجب شکلگیری حباب قیمتها میشود .گروه دیگری از کارشناسان نیز معتقدند که کاهش نرخ سود بانکی برای وضعیت تولید که پی 
چالشهای زیادی همراه بود ،میتواند منجر به رونق تولید شود.

کاهشنرخسود؛معایبومزایا

هر نوع سیاست دستوری در اقتصاد میتواند مشکل زا  باشد
شــورای پول و
اعتبار سرانجام
پس از بحثهای
فــراوان ،نرخ ســوده
سپردههای بانکی را دو
بهاءالدین حسینی درصــد کاهــش داد.
هاشمی کاهش نرخ سود بانکی
کارشناس بانکی مو جــب تشــو یق
سرمایهگذاران و فعاالن
اقتصادی برای فعالیتهای اقتصادی مولد
میشود به شــرط آنکه منابع کافی و بدون
مشکل در اختیار تولید قرار گیرد .نرخ سود
بانکی قطعاً تقاضا برای دریافت پول ارزان
را زیاد میکند و دریافت منابع ارزان برای
ســرمایه در گردش واحدهای تولیدی و
توســعه این واحدهــا میتواند بــه رونق
کســبوکار منجر شــود .به هرحال در این
صورت ،ســپردهگذاران با نرخهای جدید،
ســودی بیش از تورم کســب میکنند،
بنابراین نرخ سود آنها مثبت است.

نگر
ی و هشتـم  /خــرداد 1394
ه شماره س 
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کاهش نرخ سود بانکی در کنار
مزایایی که دارد ،معایبی هم
دارد؛ یکــی از این معایب این
است که ایجاد بازار سیاه پول و
بازار غیرمتشکل پولی وسوسه و
ترغیب ســپردهگذاران را به دنبال
داشته باشــد .از ســوی دیگر،
رعایتنکــردن ایــن نــرخ و

پرداخت نرخهای سود بیشتر از نرخ تعیینشده بازار را
باآشفتگیهاییهمراهخواهدکرد،ضمناینکهاحتمال
فعالیت بازارهای غیررسمی افزایش مییابد .عالوه بر
این ،جابجایی سپردهها از بازارهای رسمی به بازارهای
غیررسمی نیز از دیگر معایب کاهش این نرخ است.
برخی از کارشناسان معتقدند کاهش نرخ
سود بانکی در بهبود فضای کسبوکار موثر
است و میتواند منجر به رونق کسبوکار
شــود ،درحالیکه کاهش نرخ سود تاثیر چندانی بر
محیط کسبوکار نمیگذارد ،چراکه هنوز منابع کافی
بــرای پرداخت تســهیالت جدید براســاس انبوه
تقاضاهایی که به تقاضای قبلی اضافه میشــود ،در
بانکها وجود ندارد.
در پیوند با کاهش سود سپردههای بانکی،
احتمال اینکه مردم سپردههایشــان را از
حساب پسانداز به حسابهای کوتاهمدت یا
حســابهای دیــداری جــاری منتقــل کنند یا
سپردههایشان را وارد بازارهای دیگر یا موسسات مالی
اعتباری غیرمجاز کنند ،زیاد اســت .اما باید در نظر
داشت که سپرده ،پول نیست بنابراین نمیتوان گفت
که این سپردهها از سیستم بانکی خارج میشود .بلکه
این سپرده از بانکی به بانک دیگر و یا موسسه دیگر
منتقل میشود .چراکه سپردهگذارانی که ریسکپذیر
نیستند ترجیح میدهند سرمایهشان در بانکها باقی
بماند .اما در عین حال ســپردهها به طور طبیعی به
سمتموسساتیهدایتمیشوندکهمنفعتبیشتری
برای ســپردهگذار در نظر بگیرند .اما اگر هیچ یک از

بانکها و موسسات مقررات بانک مرکزی را دور نزنند،
همهبهتعهداتخودمبنیبرکاهشسودسپردهعمل
کنند و نظارت بانک مرکزی بیش از پیش بر بانکها
افزایش یابد ،همین تغییر کوچک نیز حادث نخواهد
شد و این کاهش نرخ ســود ،تاثیر چندانی برجای
نمیگــذارد ،ضمن اینکه مشــکلی هــم متوجه
یشود.
سپردههای بانکی نم 
اما آیا کاهش دستوری نرخ سود بانکی در
شرایط فعلی درست بود؟ شــورای پول و
اعتبار این کاهش دســتوری را با توجه به
کاهش نرخ تورم در ماههای اخیر ابالغ کرده است ،اما
هرچند با توجه به تغییر نرخ تورم ،میزان ســرمایه
درگردش مشتریان بانکها بیش از قبل شده و اگرچه
افزایش نقدینگی اتفاق افتــاده اما کفاف نمیدهد.
بنابراین شرایط برای پایینآمدن نرخ سود بانکی فراهم
نبود .از سوی دیگر منظور از تعیین نرخ سود بانکی
کاهش اعتبارات و وام است ،نه کاهش سود سپردهها،
اما بانک مرکزی نرخ سود سپردهها را کاهش میدهد
که درست نیست.
هر نوع سیاست دستوری در اقتصاد میتواند
مشکالتیرابهدنبالداشتهباشدکهمهمترین
آن هدایت نقدینگی از موسسات رسمی به
موسسات غیرمجاز است .مشکل دیگری که این نوع
سیاستها در سیستم بانکی میتواند ایجاد کند ،این
است که سپردهگذاری از محل اصلی خود به بازار آزاد
خواهد رفت ،ضمناینکه این اتفاق نارضایتیهایی را
نیز بهدنبال خواهد داشــت .مشــکل سوم کاهش
دستورینرخسود،ایناستکهعملیاتبانکیبهدلیل
قیمتهای باالی پول و سیر صعودی مطالبات معوق،
ســودده نخواهد بود .موضوعی که میتواند منافع
بانکها را با خطراتی مواجه کند.

نگاه موافق

عاملرونق

کاهش نرخ سود بانكی
چه اثری
بر بازار سرمایه دارد؟

محمد فطانتفرد
رئیس سازمان بورس

نگاهمخالف

بازارپولی
بازارغالب

کاهش نرخ سود بانکی
چه تبعاتی برای اقتصاد ایران
خواهد داشت؟

حیدر مستخدمین
حسینی
معاون اسبق بانک

نرخ سود به خودی خود نمیتواند تاثیری بر بازار
سرمایه داشته باشــد چراکه بیش از نرخ سود،
نحوه اجــرای آن از اهمیت بســزایی برخوردار
است .اگر نرخ سود بهطور واقعی اجرا شود ،آثار
آن را در صورتهای مالی و شاخص بازار بورس
مشاهده خواهیم کرد و اگر بخواهیم شاهد رونق
اقتصادی باشــیم ،باید انضباط مالی را بیش از
پیش رعایت کنیم.
نکته دیگر بــه نظارت دقیــق و رعایت این نرخ
از ســوی بخشهــای مختلف سیســتم بانکی
برمیگردد چرا که اصل بر این اســت ،این نرخ
چگونه خود را در بازار نشان میدهد.
درواقع آنچه در بازار تأثیرگذار اســت ،نرخ سود
پایه بانکی و نرخی اســت که مردم در بانکها به
صورت علنی مشاهده میکنند ،نه آن چیزی که

در واقــع افتوخیزهای موجود،تابع شــرایط
شرکتها و بخش واقعی اقتصاد و انعکاس واقعی
آن بخشی است که در واقعیت اقتصاد میگذرد
و تغییــر در آن ،تغییر در تمامی سیاســتها و
بخشهای واقعی اقتصاد است .با این حال ،آنچه
برای آینده این بازار قابل ذکر است ،اخبار مثبت
است ،چراکه انتشار اینگونه اخبار میتواند نقش
بســزایی در رونق بازار و جلوگیری از اُفتهای
پیدرپی شاخص برجای بگذارد .با توجه به تمامی
این نکات ،پیشبینی میشود آینده روشنی در
انتظار بازار سرمایه باشد.

برای ارزیابی ابعاد مختلف کاهش نرخ سود بانکی
بر بخشهای مختلف اقتصاد کشور ،باید آن را در
چهار بخش کالن ،بانکها ،بورس و مردم بررسی
کرد.
در بخش کالن ،به دلیل اینکه در گذشته با توجه به
کاهش نرخ سود ،بسته خاصی برای تقویت بازارها
درنظر گرفته نشد ،کاهش فعلی این نرخ چندان
موثر نیست.
در سیســتم بانکی نیز کاهش این نرخ تاثیرگذار
نخواهد بود چراکه با این اقدام ،سپردهها از سیستم
بانکی خارج نخواهد شد بلکه از یک بانک به بانک
یا موسسه دیگر منتقل میشود.
بازار ســرمایه نیز تاثیری از این کاهش نخواهد
گرفت؛ چرا کــه طی ماههای گذشــته به دلیل
افتهای پیدرپی شــاخص بورس ،سهامداران
بیش از پیش متحمل خسران و ضرر شدند و در
جلسهای ویژه با حضور وزیر امور اقتصاد و دارایی
خواستار حمایت از این بازار گردیدند .بنابراین با
توجه به این شــرایط بعید است که نقدینگی به
سمت این بازار هدایت شود.
سپردهگذاری مردم نیز از کاهش نرخ سود بانکی
تاثیر خاصی نمیپذیرد ،بلکه تنها احتمال دارد در
این صورت ،مردم بیش از پیش به سمت موسسات
غیرمجاز هدایت شوند.
اما درباره اقدام شورای پولواعتبار مبنی بر کاهش
نرخ سود بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم نیز ذکر
چند نکته ضروری است:
اول ،اینکه هرچند کاهش نرخ سود بر مبنای نرخ

تورم موضوع درستی است اما این نرخ باید با توجه
به شرایط بازار سنجیده و تعیین شود.
دوم ،اینکه تعیین نرخ سود ــ بر این مبناــ باید سال
گذشــته که فاصله بین نرخ سود و تورم زیاد شده
بود ،عملیاتی میشد اما اکنون نیز با توجه به روند
کاهشی نرخ تورم طبق گزارشهای بانک مرکزی و
مرکز آمار ایران ،کاهش نرخ سود بانکی ضروری بود.
سوم ،با توجه به خطونشــان بانکها برای بانک
مرکزیوتعیینشروطیبرایتغییرنرخسودبانکی،
کاهش دودرصدی نرخ ســود با موافقت بانکها
اقدامی درست بوده است یا خیر؟
بانک مرکزی برای اینکه نرخ سود بانکی را دستوری
تعیین نکند ،به خواسته بانکها مبنی بر کاهش
جزیی نرخ سود رضایت داده است اما نکته اصلی این
است که این راهکار از اساس درست نیست ،چرا که
دراین صورت ،بازار پول یکهتاز تمام بازارها در اقتصاد
شده و بازارهایی نظیر سرمایه ،تولید ،کاال ،طال و ارز
هر یک تحت نظر بازار پول جهتگیری خواهند
کرد که این در نهایت ،به نفع اقتصاد نخواهد بود و
برای پیشگیری از تبعات منفی آن ،دولت باید با یک
بسته اقتصادی ،برنامه سال جاری را در تمام بازارها
از جمله بازار پول اعالم میکرد.
با توجه به اینکه موسسات غیرمجاز 20تا 30درصد
نقدینگی کشــور را دراختیار دارند ،باید در وهله
اول این موسسات تعیینتکلیف شوند و در مراحل
بعدی تکلیف مطالبات معوق تعیین شود ،چراکه
درغیر این صورت ،شــاهد شکلگیری رانتهای
گستردهای خواهیم بود.

مهمتر از کاهش نرخ سود ،افتوخیزهای موجود
در بازار است و اینکه اُفت شاخص طی ماههای
اخیر چه دالیلی میتواند داشته باشد؟

بانک مرکزی برای
اینکه نرخ سود
بانکی را دستوری
تعیین نکند ،به
خواستهبانکها
مبنی بر کاهش
جزیی نرخ سود
رضایت داده است
اما این راهکار از
اساس درست
نیست ،چرا که
بازار پول یکهتاز
تمام بازارها در
اقتصادمیشود
و این در نهایت،
به نفع اقتصاد
نخواهد بود.

نگر
آینده

مرکزی

کاهش دو درصدی نرخ سود بانکی چه تاثیری بر
بازار سرمایه و افت و خیزهای آن داشته است؟
این سوالی است که این روزها بیش از پیش از
سوی فعاالن بازار ســرمایه مطرح میشود .و
اما پاسخ؛

به صورت بخشنامه و دستورالعمل در دسترس
است .با این وجود ،نرخ سودی که از سوی شورای
پولواعتبار مصوب شده است نیز میتواند منجر
به رونق بازار بورس و تأمین مالی این بخش شود.
ضمن اینکه کاهش دودرصدی نرخ سود نسبت
به کاهش تورم ،رقمی ناچیز است.

ی و هشتـم  /خــرداد 1394
شماره س 
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پرونده ویژه
چگونه میتوان شعار سال را به ترویج استفاده
از  کاالی ایرانی و ترغیب دولت و ملت به
حمایت از تولید تعبیر کرد؟

از آسمان ایدهآلیسم تا زمین واقعیت  .رضا پدیدار

نگر
ی و هشتـم  /خــرداد 1394
ه شماره س 
آیند
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۱۳

بازگشت اقتصاد به مردم  .میزگردی با حضور محمدحسین برخوردار و ماشااله عظیمی

۱۴

بحران نقدینگی و جیب خالی تولید  .احمد کیمیایی اسدی

۱۸

ذکرمصائب دولت مداخلهگر  .گفتوگو با یحیی آلاسحاق

۲۰

پیوستن به  WTOاز نان شب واجبتر است  .جاللالدین محمد شکریه

۲۴

تولیـد یـا ضـد تولیـد  .محمدرضا نجفیمنش

بخشینگری ،آفت اقتصاد  .کاوه زرگران

اعتمادسازی ،نیاز امروز  .اسماعیل جلیلی

18
۱۹

۲۳

ازآسمانایدهآلیسمتازمینواقعیت

تحقق شعار سال ،در گرو کنش دولت در قالب سیاستها و واکنش ملت در قالب حمایت از برنامههاست
تجارب و اندوختههای علمی و عملی کشورهای توسعهیافته بهویژه در دو دهه
آغازین هزاره سوم نشانگر رقابت فشرده و تنگاتنگ بدنه اقتصاد اصلی آنان یعنی
بخش خصوصی با یکدیگر است .این مکانیزم ،متولیان امر در اداره امور کشورها
را مجبور به اطاعت از فرآیندهای اقتصاد آزاد و تالقی منطقی عرضه و تقاضای صحنه
فعالیتی خود کرده است .این شرایط موجبشده تا دولتها به اصول و مبانی حاکم و
نظارت عالیه خود در حوزههای مختلف از جمله اقتصاد و بازار پرداخته و سایر اقدامات
عملی و حضور فعال در گردش اقتصادی جامعه را به بخش خصوصی و یا بهتر بگوییم
تولیدملیواگذارکنند.امروزهازظرفیتهاوپتاسیلهایاقتصادی،تولیدیوصنعتی
در همه کشورها بهدرستی بهرهبرداری میشود و بهجز تعدادی از کشورهایی که در
بحرانهای سیاســی و یا منطقهای در گیرودار اغتشاشات مختلف هستند ،بقیه
کشورها در تالشاند تا از حداکثر امکانات و ظرفیتهای بالقوه خود استفاده کرده و
توان خالص و یا ناخالص تولید ملی را افزایش دهند .اما در این رهگذر ،ادارهکنندگان
امور اجرایی و عملیاتی در کشور عزیزمان هنوز موفق به ایجاد یک الگوی تعاملی
متناسب با روند توسعهای در کشور نشدهاند و فارغ از واقعیتهای موجود ،به قول
معروف «ساز خودشان را مینوازند» و فاصلهای عمیق بین خود و فعاالن اقتصادی
حاصل آوردهاند .دالیل متعددی در این زمینه وجود دارد که عدم تحقق برنامههای
باالدســتی با ضریب مایوسکننده و نیز عدم توجه به اجرای طرحها و برنامههای
متوسط و کوتاهمدت با ضربآهنگ کند از آن جملهاند.

باتوجه به اینکه ســال جاری «ســال همدلی و همزبانی دولت و ملت»
نامگذاری شده است ،خوشبینی عمومی نسبت به آثار حاصل از تعامل
جدید دولت و مردم و نیز ایران؛ کشورهای صنعتی و بزرگ دنیا بیش از
پیش فراهم شده است و جز این ،تحوالت روبه رشد بخشهای اجرایی و عملیاتی در
دولت یازدهم ،فارغ از کاستیها و موانعی که هم اکنون در جادههای پر از سنگالخ و
ناهموار وجود دارد ،میرود تا روزنههای امید را برای هموارکردن مسیرهای اجرایی
و مورد نظر بگشاید.
در این میان ،رویای تحقق شعار امسال ،کنش دولت در قالب سیاستها و برنامهها و
همچنین واکنش ملت در قالب حمایت و تبعیت از برنامههای عمومی کشور است.
این فرآیندی کامال دوسویه است به طوری که ،مردم و تولیدکنندگان نقش موثری
در تحقق حداکثری جلوههای عینی شعار امسال بازی میکنند .تقویت شوراهای
واقعی گفتوگوی دولت و حامیان کار و اشتغال در کشور میتواند بهترین ابزار برای
عبور از بحرانهای موجود در عرصههای اقتصادی باشد .اما درحال حاضر این شوراها
بیشتر جنبه رفع تکلیف و یا تعارف سازمانی پیدا کرده و از واقعیتهای اقتصادی و
نارساییهای موجود دور شدهاند .در این حالت ،نشستهای برگزارشده با مقامات
دولتی در اتاق بازرگانی هنوز تسهیلکننده روابط دولت و بخش خصوصی و یا افزایش
سهم تولیدکنندگان از اقتصاد نشده است .از طرف دیگر ،مدتهاست که در مورد
الیحه حمایت از تولید بحث شده و ضرورت آن کامال احساس شده است .بدون زمینه
میتوان گفت که اگر الیحه مذکور در مسیر اجرایی شدنش به کمک بخش خصوصی
بیاید بخش عمدهای از تنگناها و موانع پیش روی توسعه تولید را از سر راه برداشته و
موجب دلگرمی و تشویق بخش خصوصی واقعی میگردد.

رضا پدیدار
رئیس انجمن
سازندگان تجهیزات
صنعت نفت ایران
و عضو هیئت
نمایندگان اتاق
بازرگانی تهران

تقویتشوراهای
واقعیگفتوگوی
دولت و حامیان
کار و اشتغال در
کشورمیتواند
بهترینابزار
برای عبور از
بحرانهایموجود
در عرصههای
اتاق بازرگانی بهترین جایگاه را برای افزایش همگرایی و همدلی با بخش اقتصادیباشد.

نگر
آینده

خصوصی دارد و میتواند از طریق تشــکلهای صنفــی حرفهای ،عامل
دگرگونیهای متعددی در مسیر توسعه اقتصاد کشور باشد .اگر از آسمان
ایدهآلگرایی بر زمین واقعگرایی قدم بگذاریــم و از ظرفیتهای بالقوه اتاقهای
بازرگانی در همگرایی جدید خــود با دولت و مردم و بخش خصوصی بهره بگیریم
میتوانیم رگههایی از تفکر «دولتمحور» در بخش خصوصی را حذف و در ســایر
معافیتهای دولتی و شبهدولتی با رعایت اصل 44قانون اساسی ،بدنه سنگین دولت
را سبکســازی کرده و فعالیتهای اقتصــادی را از چنبره دولــت خارج کنیم.
دولتیبودن اقتصاد ایران با میانگین وزنی بیش از  80درصد خود عارضهای است که
با حضور فعاالن هوشمند و متفکر اقتصادی در اتاق بازرگانی بهراحتی میتواند در
آغاز راه برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور حداقل به مرز  60درصد رسیده و این
سبکسازی بتواند دولت را به پویایی و بالندگی برساند .قانون برنامه پنجم و قانون
بهبود مستمر محیط کسبوکار ،تاسیس نهاد مهم شورای گفتوگوی دولت و بخش
خصوصی را الزامی کرده که میباید با پاالیش قوانین و مقررات موجود و بر اساس
ماده 76که مسئولیت بررسی و یا بازنگری قوانین و مقررات موجود را برعهده دارد .به
نمایندگان اتاق بازرگانی در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس کرسی دائمی با حق
رای در کلیات بودجه داده است که نشان از نقشآفرینی برای بخش خصوصی ،برای
اولینبار در تاریخ کشور دارد.
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نگاهی گذرا به گذشته اقتصادی کشور عزیزمان نشانگر آن است که نهتنها
از ظرفیتها استفاده نشده بلکه موانعی از سوی نهادهای دولتی و یا وابسته
به دولت برای بخش خصوصی ایجاد شده تا وابستگی به دنیای خارج را فراهم
آورند .در این شرایط دولت میباید اقدام جدی و درخور توجهی را مطابق یک برنامه
کامال مدون به مرحله اجرا درآورده و از تولیدکنندگان حمایت بیشتری به عمل آورد.
در این شرایط حرکت منطقی دولت در اجرای طرحهای تولیدی به همراه مردم و نیز
تولیدکنندگان میتواند آثار مطلوب و اثربخشی را حاصل آورد .این اقدامها میتواند
در سرفصلهای متعددی مورد توجه قرار گیرد که در چند جبهه میتوان بدانها
اشاره کرد:
-1تعامل فرهنگ و اقتصاد با هدف رونق اقتصادی و تعالی انسان.
-2تعاملبخشهایاقتصادیکشوربادنیایخارجدربهینهسازیوضعیتاقتصادی.
-3حمایتهای همهجانبه از تولیدکنندگان داخلی در زمینه فراهمآوردن تعامل
سازنده.
 -4اعمال روشهای اقتصادی بهینه در صرف منابع و معرفی آن به متقاضیان.
-5حذف محدودیتهای ایجادشده از سوی دولت (خودتحریمی).
-6ایجاد یک نظام تعرفهای حمایت از تولیدات داخلی.
-7پیادهسازی اصول و مبانی اقتصاد مقاومتی و حمایت از اجرای کامل آن.
-8حفظ و یا رشد ظرفیتهای تولید برای رسیدن به محصول باکیفیت.
-9جلوگیری از تصویب قوانین ضدتولید و یا تامین منابع مالی برای دولت.
-10تسهیل فرآیند صدور پروانههای صادراتی با برند ملی و نیز اعطای معافیتهای
مالی برای ایجاد انگیزه در تولید محصوالت باکیفیت و رقابتپذیر در مقابل تولید
محصوالت مشابه خارجی.
-11پرداخت یارانه سهم تولید از درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها و اجراییشدن
آن از ســال  ،1389مطابق نص صریح قانون ،از سهم  30درصدی درآمد حاصل از
هدفمندکردن یارانهها بر بخش تولید.
-12توجه به هرم اقتصادی کشــور به عنوان یک اصل پایدار در توسعه اقتصادی
متشکل از واحدهای تولیدی ،مردم و دولت با رعایت اصول و موازین الیحه قانونی

خروج از برنامههای رکود تورمی در کشور.
-13اعطای معافیتهای مالیاتی ،بیمه ،عوارض و سایر موارد مشابه به تولیدکنندگان
داخلی برای افزایش توانایی رقابتپذیری با موارد دیگر کشورها.
-14ایجاد نظام تعرفهای برای تولید و عرضه کاالهای خارجی در مقابل کاالهای
ایرانی.
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پرونده ویژه
حمایت از تولید داخلی با تاکید بر تقویت و همدلی دولت و ملت
در میزگردی با حضور محمدحسین برخوردار و ماشااله عظیمی
لیالابراهیمیان:هردوشرکتکنندهدرمیزگردآیندهنگر،اقتصادبخشخصوصیراموفقترازدولتیمیدانند؛یکیباتکیهبرادبیاتتعاونودیگریباسعیدرتبیینمفهوم
بخش خصوصی .میگویند دولتیها تاجران خوبی نیستند ،اما اگر نمیتوانند باری از دوش تولیدکنندگان بردارند ،دستکم به حال خود رهایشان کنند .ماشااله عظیمی،
دبیرکل اتاق تعاون ایران میگوید در دنیا مشکالت اقتصاد را با تعاون رفع میکنند و اصرار به سهم باالی تعاون در اقتصاد دارد ،بخشی که به عقیدۀ او ،تا به امروز مجهول
واقع شده است .اما محمدحسین برخوردار ،عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بر صنعت تکیه میکند و میگوید ایران برای هر نوع سرمایهگذاری ،ظرفیت دارد.
در این هماندیشی ،هم به گامهای برداشتهشده از سوی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی پرداخته شد ،هم به تاثیر الیحه حمایت از تولید .هر دو کارشناس تاکید
داشتند که در مقطع فعلی ،دولت باید بیش از هر زمان دیگری به نقش مردم در توسعه اقتصاد کشور توجه کند؛ اینبار نه در شعار که در عمل ،و با تدوین برنامههای عملیاتی.
برخوردار و عظیمی ،هر دو بر ضرورت همدلی میان دولت و ملت تاکید دارند چراکه معتقدند ،نمیتوان صرفا از مردم انتظار داشت تا بیایند و کاالی تولید داخل بخرند،
بلکه باید توسعه تولید ملی در قالب یک مفهوم عملی و عینی نهتنها از همان ابتدا به دانشآموز ایرانی آموزش داده شود تا دانشگاه صرف ًا افرادی با دادههای تئوریک را به
بازار کار نفرستد بلکه در کنار نهادینهسازی فرهنگ حمایت از تولید ،باید برای دولتها نیز سازوکار ،برنامه و مسئولیتهایی در جهت حمایت از تولید داخلی نظر گرفت.

نگر
ی و هشتـم  /خــرداد 1394
ه شماره س 
آیند
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مسئله حمایت از تولید داخلیمدتهاست مورد
توجهمسئوالنوسیاستگذاراناقتصادیقرارگرفته
اســت .میزگرد ما نیز به راهکارهای حمایت از تولید
داخلیوکاهشمصرفکاالهایوارداتیاختصاصدارد
و شاید الزم باشــد ابتدا تصویری از وضعیت موجود
تولیدکنندگانارائهدهیمتابتوانیمدرآینهآن،موانعو
چالشهای موجود در این حــوزه را تبیین کنیم و
راهبردیبرایفعالیتهایآیندهتولیددرکشوربیابیم.
برخوردار :تکبعدی نگاهکــردن به تولید حتما ره به

جایی نخواهد برد و برای اینکه کشوری در حوزه تولید،
پیشرفت داشته باشد باید یک ســند ملی باالدستی
تنظیم شود و در این سند ملی ،هر سه قوه مقننه ،مجریه
وقضاییهحضوریفعالوهماهنگداشتهباشند.اگراین
سه قوه با هم هماهنگ باشند و بخواهند تولید ما تولید

صادراتمحور باشد ،نباید از این سند ملی عدول کنند.
در این حالت ،وزارتخانهها به جزیرهای برای کسب منافع
خود تبدیل نمیشوند ،بلکه در راستای تولید ملی عمل
میکنند .تولیدی که بخش تعاون نیز در آن نقش بسیار
مهمی دارد .تولید را ممکن است فقط در محصوالت و
کاالهای صنعتی ببینید یا اینکه کشاورزی ،دامپروری،
باغداری و حتی تولید خدمات و یا گردشگری را نیز در
ذیل آن بشماریم .در هر صورت ،برای تقویت همه این
پتانسیلها نیاز به سند چشماندازی داریم که هر سه قوه
در تدوین تا اجرای آن حضور داشته باشند چراکه اگر
هرکدام از این قوا بخواهد از اجرای چنین برنامهای سر باز
زند ،مسلماً اجرای آن مقدور نخواهد شد.
آقای برخوردار! پیشــنهاد شما بهنظر خیلی
آرمانگرایانه میرســد .تجربه نشان داده که اجرای

صددرصد برنامههایی چون سند چشمانداز  02ساله،
برنامه چهارم توسعه یا سند ملی و خیلی از قوانین و
مقرراتدیگرتقریباغیرممکناست.یعنیاینقوانین
و مقررات در عمل کامل به اجرا در نمیآید.

بله ،چراکه مــا در ایران با دولتی بزرگ مواجهیم و یک
دولت بزرگ ،حتما چابک نخواهد بود .تمام دولتهای
پس از انقالب ،برنامه حمایت از تولید و صادرات داشت ه و
خواستهاند اقتصاد کشور را در حوزه تولید شکوفا کنند،
اگرچه در عمل موفق نبودهاند .اما چرا موفق نبودهاند؟
چونایندولتهابهبخشخصوصیواقتصادغیردولتی
نگاهمثبتینداشتهاند.بنابراینموفقنشدندونتوانستند
دراینحوزههابهاشتغالوتوسعهکمککنند.تمامسهم
اشتغالآفرینی در اختیار دولت قرار گرفته و دولت نیز به
همین خاطر همیشه مجبور بوده تعداد استخدامها و

عكس :امید ایرانمهر

بازگشت اقتصاد به مردم

نیروی انســانی خود را باال ببرد و به تبع آن ،روزبهروز
بزرگتر شده است .همه این دولتها دوست داشتهاند
به لحاظ رشد و توسعه در کشور جهشی اتفاق بیفتد و
سطح درآمد مردم باال برود ،اما واقعاً نتوانستهاند .معضل
دیگر این است که بخشی از قوانین ما ،از زمان حکومت
رضاشاه تدوین شده و بالتغییر مانده است .این قوانین راه
گریزی را برای شرکتها و سازمانها باز میکند که هر
زمان بخواهند ،بر اساس اصل 44قانون اساسی به سمت
خصوصیشدنبروندوبهاتکایهمینقوانینوبرایفرار
از نظارت و بازرسی ارگانهای نظارتی از این عمل سرباز
میزنند .برای همین فرد دولتی با اتکا به این قوانین و
مقررات نمیتواند کاری انجــام دهد و ما هم به همان
شیوه سابق عمل میکنیم .ضمن اینکه ما تابه حال به
معنایواقعیدرحوزهتولیدبهنقشتعاوننگاهنکردهایم.
درحالی که تعاون در کشورهای پیشرفته معنای خاصی
ل باالیی را به این بخش برای توسعه تولید
دارد و پتانسی 
واگذار میکند.

جناببرخوردارمشکلاصلیتولیدرابزرگبودن
نهاددولتعنوانکردند،بهنظرشمادولتچهاقداماتی
را میتواند در دستورکار قرار دهد تا از تولیدکنندگان
داخلی حمایت بیشتری شود و به رقابتپذیرشدن
کاالهایتولیدداخلدربرابرمحصوالتمشابهخارجی
بیانجامد؟
عظیمی :من ســعی میکنم موضوع حمایت از تولید

آقای برخوردار به طور مشخص به نظر شما دولت
چه اقداماتی را میتواند در دستور کار قرار دهد تا از
تولیدکنندگان ملی حمایت بیشــتری شــود و به
رقابتپذیرشدن کاالهای آنها در برابر کاالی مشابه
خارجیبیانجامد؟
برخوردار :به نظر من دولت باید دو سیاست را مورد توجه

قراردهد:هممحصوالتتولیدیبهمصرفداخلیبرسند
و هم تولید صادراتمحور داشته باشیم .برای توجه به هر
دوی این محورها ،باید فرهنگ حمایت از کاالی داخلی
تقویت شود .گاهی حتی روی کاالی باکیفیت داخلی
ما هم تبلیغ نمیشــود .یعنی به خرید کاالی داخلی
یکنند.
اطمیناننم 

نقش تشکلها ،سازمانهای مردمنهاد و مردم در
تقویتوحمایتازتولیدملیچیست؟
برخوردار :در این مورد ،صداوسیما و اتاق بازرگانی به

عنوان دو نهاد رسانهای و اقتصادی خیلی میتوانند نقش
مهمی داشته باشند .یعنی هر دوی این نهادهای مردمی
میتوانند در معرفی محصوالت به مردم موثر باشند ،اما
در اینجا نقش دولت هم مهم است .بعد از تحریمها ،ما
با مشکالت فراوانی روبرو شدیم از جمله مشکالتی که
در زمینه تامین تجهیزات با آنها روبرو هستیم .بعضی از
خطوط تولید ما به دلیل تحریمها به مشکالتی برخورد
کرده که در نتیجه ،ما نتوانستهایم طرحهای توسعه را در
این کارخانهها عملیاتی کنیم .یا اینکه قوانین مالیاتی ما
که بهگونهای بوده که اجازه نداده این طرحهای توسعه
در کارخانهها اجرایی شود .نهتنها کشورهای خارجی
تجهیزات را در اختیار ما نمیگذاشــتند ،بلکه قوانین
و مقررات داخلی ما نیز به جای اینکه کمکمان کند،
مشــکالت را تعمیق میکرد .البته خوشبختانه االن
الیحهحمایتازتولیددرمجلستصویبشدهومیتواند
کمک خوبی برای تولید باشد .اگر این الیحه عملیاتی
شود خیلی خوب اســت .البته تاکید می کنم که «اگر
عملیاتیشود».
عظیمی :ابعاد اجتماعی توسعه خیلی مهم است که این
بُعد به تعاون برمیگردد ،اما همین امر تعاون در کشور ما
خیلیمعیوباست.منچندمثالمیزنم.جنبشهایی
در دنیا مثل جنبش علیه فروش بعضی مناطق در یونان
یا جنبش والاستریت یا مدل «آدام اسمیتی» ،همگی
بهایننتیجهرسیدهاندکهدربخشیازفعالیتاقتصادی
بتوانند مردم را فعال کنند چنانکه حجم گردش مالی
دنیا در بخش تعاون در سال  ،2014دوهزار و دویست
میلیارد دالر بوده اســت .یعنی ما اگــر باور کنیم که
فعالکردن مردم در اقتصاد چقدر میتواند به توسعه
و اشتغالزایی کمک کند ،هرگز این حوزه را مجهول
نمیگذاریم.االندولتهادربخشهایعمرانیوتوسعه
زیرساختها ،از تامین بودجه بسیاری از پروژهها عاجز
هستند و نمیتوانند کارشان را راه بیاندازند .در سراسر
جهان 5/5 ،درصد  ،GDPسهم مشارکت مردمی است.
یعنی مردم در قالب بخش خصوصی ،پُل میســازند،
نیروگاه میسازند و امثال اینها ،چون دولتها به دلیل
کمبود منابع نمیتوانند این برنامهها را اجرا کنند .این

برخوردار :برای
اینکه کشوری
در حوزه تولید،
پیشرفتداشته
باشد باید
یک سند ملی
باالدستیتنظیم
شود و در این
سند ملی ،هر سه
قوه مقننه ،مجریه
و قضاییه حضوری
فعال و هماهنگ
داشتهباشند.

نگر
آینده

آقای عظیمی مشــکالت مدیریتی که در بدنه

نفتیبودن اقتصاد ،مشکالت مدیریتی درپی دارد و هر
دواینمشکالت،مستقیماًبرتولیدتاثیرمنفیمیگذارد.
بهعنوان مثال ،به انحصارهــا در اقتصاد توجه کنید .با
اینکه قوانینی داریم که باید ما را در حل مشکالت تولید
یاری کند و فضای رقابتی به سمت حضور فعاالن همه
سرمایهها ایجاد کند ،ولی اینطور عمل نمیشود .ما از
همه مشوقها استفاده نمیکنیم و گاهی میبینیم که
در حوزه قوانین ،خیلی قوانین خوب و بهروزی داریم که
آییننامهها و مصوبات ،روح این قوانین را در خود ندارد و
در نتیجه ،بالیی به جان اقتصاد غیردولتی میشود .نکته
دیگر عارضه نرخهای دستوری در اقتصاد است که بسیار
خطرناک اســت .وقتی قیمت تمامشده کاال باالست،
ما نمیتوانیم برای کنترل تورم تولید را نابود کنیم ،به
نحوی که حاشیه سود اندکی داشته و یا زیانآور باشد.
نرخ دســتوری واقعا به تولید ضرر میرساند و شاید در
کوتاهمدت بتواند به حل مشکالت پیش روی اقتصاد
کمک کند اما در نهایت باعث خروج پول از بازار سرمایه و
تولید و ورود آن به بازارهای غیرمولد و کاذب خواهد شد.
ما نباید به قیمت کنترل تورم ،رکود را در جامعه نهادینه
کنیم .اگر بخواهیم از تولیــد حمایت کنیم و قاچاق و
واسطهگری در اقتصاد را از بین ببریم ،باید حمایتهای
مستقیم و غیرمســتقیم خود را از تولید بیشتر کنیم.
سالهاست دولتها در این حوزه شعار میدهند ولی در
عمل کاری انجام نمیشود .ما در حوزه حمایت از تولید
به بازارسازی و نهادسازی در اقتصاد ،بازار مالی ،بانکی و
سرمایه نیاز داریم .یعنی باید بتوانیم در تمام جنبههای
اقتصاد سرمایهگذاری و تمرکز کنیم ،وگرنه نمیتوانیم
فقط با توجه به یک جنبه اقتصاد ،به رشد برسیم.
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را از زاویه متفاوتی ببینــم .اگرچه آنقدر درباره تولید و
مشکالت آن گفته شده که شــاید این تکرارها تعمق
بخشیدن به حل مشکل را با موانع دیگری روبرو کند.
شاید این برشمردن مشکالت بدون ارائه راهحل شرایط
را از آنچه هســت بدتر کند و جنبههای منفی سوال را
برجســته کند .درحالی که هدف شما در اینجا کشف
مجهول و ارائه راهکار برای این مجهول است .مشکل
اساسی اقتصاد ما ،نفتی و دولتیبودن آن است .البته ما
چندینوچندمشکلمدیریتیهمداریمکهمختصیک
دولت نیست بلکه به ساختار اقتصادیمان برمیگردد.
درواقع تا وقتی مشــکالت ســاختاری را حل نکنیم،
تهای تازه سرایت میکند .اعتقاد
مشکالت به بدنه دول 
دارم که اصالح اقتصاد و هر اصالحی باید در عین پویایی
انجام شود نه ایستایی .ما نمیتوانیم کشور را از حرکت
بازداریمودوبارههمهچیزرااز صفر شروعکنیم.بلکهباید
با برنامهای مدون ،اصالحات ساختاری را در دستورکار
قرار دهیم .البته انباشت قانون در کشور ما اینقدر زیاد
است که قانونگذاران گاهی خودشان فراموش میکنند
که در حوزهای ،قانون وجود دارد یا نه ،چنانکه جملهای
که االن بر سر زبان منتقدان جاری است این است که
«باید قوانین را پاالیش کنیم ».درحالی که در کشورهای
پیشرفته یک قانون موضوعه ،شاید یکصد سال مورد
استفاده قرار بگیرد .یعنی باید قوانین وضعشده آنقدر
جامع باشــد که مجبور نشــویم با اتمام و شروع یک
دولت ،قوانین جدیدی را وضــع کنیم و قانون قبلی را
کنار بگذاریم .باید کشور را به یک استاندارد قانونیابی و
عارضهیابیبرسانیم.

اجرایی و سیاستگذاری کشور ما وجود دارد چقدر
میتواندضدتولیدملیعملکند؟
عظیمی :مشــکالت ســاختاری ،مثل دولتیبودن و

چرا فقط مردم باید از تولید داخل حمایت کنند؟

برخوردار :به هرحال در کشور ما انقالبی صورت گرفته،
جنگی اتفاق افتــاده ،در این جنگ یکی از مســائل و
مشکالت ما کمبود ارزی بود .کارخانهها با مشکالتی
روبرو شد و به دست جوانهای بیتجربهای افتاد که در
مدیریتکالنبعضاهیچتخصصینداشتند.ممکناست
از هر حوزهای به این حوزه وارد شده باشند و دانش کافی
برایادارهومدیریتاینبنگاههانداشتهودرنتیجه،واحد
با رکود کیفی و کمی روبرو شده باشد .این کاالها در ادوار
مختلف سالهای جنگ به دست مردم رسیده و این در
ذهن مردم باقی است که حتما کاالها امروز هم همان
کیفیتراخواهدداشت .تا مابخواهیماینراازذهنمردم
بیرون کنیم ،زمان زیادی طول میکشد.
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تولید ،همدلی و همزبانی

پرونده ویژه

عظیمی :اگر قرار
است دولت باری
از روی دوش
تولید برندارد بهتر
است اساساً در
بحث تولید ورود
نکند و بگذارد
مردم و نهادهای
بخشخصوصی
اعم از اتاقهای
بازرگانی،اصناف
و بخش تعاون
کار خود را انجام
دهند.

نگر
ی و هشتـم  /خــرداد 1394
ه شماره س 
آیند
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مدل بهویژه در کشور ما که وابستگی شدیدی به نفت
دارد و تحت تاثیر تحریمهای سیاسی درآمدش کم و
زیادوگاهیبلوکهمیشود،بهترینشیوهبرایپیشرفت
و توسعه است .ما چارهای نداریم جز اینکه مردم را در
توسعه زیرساختها سهیم کنیم .به اعتقاد من ،بهترین
سپردههایی که میتواند به کمک تولید و توسعه بیاید،
سپردههای خُ رد مردم اســت .ما باید بتوانیم مردم را
در ساخت و توسعه زیرســاختهای کشور مشارکت
دهیم .این کار دو ُحسن دارد :یکی ماندگاری و دیگری،
ارزانبودن .بعضی از بانکها  30درصد منابعشان را در
گذشته از منابع خُ رد مردم تامین میکردند بنابراین
ما اگر بتوانیــم مردم را وارد بازار ســرمایه در گردش،
برای تولید و بورس کنیم ایــن قدرت عظیم مردمی
میتواند در جریان تولید ســهیم شود .ما باید به ابعاد
اجتماعی توسعه توجه کنیم ،چون آنهایی که توسعه
را بدون توجه به ابعاد اجتماعی آن پیش میبرند عم ً
ال
شکست میخورند و اینها تنها میتوانند اشتباه خود
را با توسعه تعاون اصالح کنند .از  2200میلیارد دالر
گردش مالی تعاون در جهان ،رقم اول را ایاالت متحده
آمریکا در اختیار دارد که با 700میلیارد دالر و پس از
آن ،آلمان ،هلند و ژاپن درمجموع  377میلیارد دالر
گردش مالی در بخش تعاون دارند .من یکبار در شورای
تخصصی اقتصاد ،این نکته را به وزیر اقتصاد گفتم که
سال  ،2014درآمد یک شرکت تعاونی در ژاپن 56/8
میلیارد بود ،درحالی که بودجه جاری ایران در ســال
جاری  202هزار میلیاردتومان اســت .این رقم به آن
نزدیک است .ما نترسیم از اینکه مردم را با روشهای
جدیدی در اقتصاد و تعاون سهیم کنیم .ما باید مردم را
بهعنوانسهامدارانواقعیکشوردراقتصادسهیمکنیم
تامجبورنشویمبرایتوسعهکشورباردیگراشتباهمانرا
اصالح کنیم .باید اول کار اشتباه نکنیم و در کنار توسعه
متوازن مردم را در طرحها و پروژههای مشارکتی سهیم
کنیم .باید ایده دوری از مردم بهطور واقعی کنار گذاشته
شود ،مسئوالنی با حوصله بیایند ،برای مشارکت مردم
در پروژههای ملی و تولیدی وقت بگذارند و کاری کنند
که در چنددهه آینده چنین ایدههایی به ثمر بنشیند و
درحد یک آرزو باقی نماند.
برخوردار :اگر بخواهیم در ایــران برنامهای ضربتی
اجرا کنیم بهنظر من شدنی نیست بلکه ایدهآلی دور
از دسترس است .چهار برنامه در ایران نشان بدهید که
به سرانجام و نتیجهای رسیده باشند .برای اجرای این
برنامه باید پایه و اساس درستی وجود داشته باشد .اگر
کشورهای آلمان و ژاپن به توسعه میرسند ،به این دلیل
است که برنامه باالدستی دارند .اینها از همان سطوح
اولیۀ آموزش و پرورش ،تفکر استفاده بهینه از منابع ،و
حمایت از تولید داخلی را یــاد میگیرند .اگر آموزش
احترام به تولید را از دبستان و دبیرستان شروع نکنید
شاید در عمل به مشکل برخورد کنید .بهعنوان مثال،
فرهنگ مشارکت مردم در صنعت باید نهادینه شود.
دانشجوی ما از زمان فارغالتحصیلی از دانشگاه تا ورود
به بازار کار ،ذهنش مملو از انباشتی تئوریک است و هیچ
داده عملیاتی در سرش ندارد .این فرد در بازار سرخورده

میشود و به کارهای غیرمولد ،واسطهگری یا کارهای
دیگر رجوع میکنــد .باید نقش آموزش را در حمایت
از تولید ملی بررسی کنیم و در این راه ،تنها برنامههای
دولت کافی نیست بلکه باید در زیرساختها ،هزینه
آموزش و فرهنگسازی از این ابزار استفاده کرد تا بعدها
مرتباً به دنبال این نباشیم که دولت چه کند و چه نکند.
منفکرمیکنممابیشازهرچیزبامشکالتساختاری
مواجهیم .ما باید در حوزه فرهنگ سرمایهگذاری کنیم.
اگر فرهنگ درست باشد ،دولت هم بزرگ نمیشود که
مدام به کارخانه سر بزند و در کار تولید ،در اقتصاد ،در
آموزش و البته در همه ابعاد زندگی دخالت کند.
در حال حاضر و در بحث از ظرفیتهای تولید
داخلی فکر میکنید که مزیت اقتصاد ایران در چه
حوزههایی اســت؟ در صنعت ،بازرگانی ،تجارت،
کشاورزی ،توریسم ،یا خدمات؟
برخوردار :ما به لحاظ آمایش ســرزمینی ،شــانس

ســرمایهگذاری را در همه این زمینهها داریم .یعنی
وضعیت سوقالجیشی ما امکان سرمایهگذاری در همۀ
این حوزهها را ایجاد میکنــد .اقتصاد ما هم در تولید
کشــاورزی ،هم صنعتی و هم جنبههای دیگر امکان
رشد دارد ،ولی ما از هیچیک از این پتانسیلها استفاده
یکنیم.
درستینم 
البته االن بسیاری از کارشناسان بر این باورند که
از لحاظ منابع زیرزمینی و ذخیره آبی ایران شرایط
خوبی برای کشاورزی ندارد...
برخوردار :با این حال ،من فکر میکنم که ما در همه این

عرصهها میتوانیم با برنامهریزی دقیق سرمایهگذاری
کنیم .امــا موفقیت ما در گروی همگرایی اســت ،نه
واگرایــی .دولت میتواند امکانات مــادی و معنوی را
در اختیار واحدهای تولید ســرمایه و بــازار بگذارد و
تولیدکننده هم ،با علم و دانش روز در کار خود پیش
برود .اگر دانش ،تکنولوژی روز و سیاست حمایتی با هم
باشد ،حتما میتوانیم موفق باشیم .در حوزه کشاورزی
هم باید همینگونه باشد ،ولی االن ما آب مجازی را صادر
میکنیم؛ یعنی سیبزمینی و هندوانه را به کشورهای
اطراف میفرستیم ،چراکه در جهاد کشاورزی ،آمایشی
انجام نشده است .این معضلی است که در حوزه صنعت
و دیگر جنبههای اقتصاد نیز کموبیــش وجود دارد.
یعنی به کشاورز گفته نمیشود که کدام محصول برای
کشور و خود کشاورز بازدهی و سود دارد .ما همچنان
گوجه فرنگی میکاریم ،درحالی که هزینه باالی تولید
این محصول ،فریاد همه را بلند کرده است .دولت هم

مجبور است که به وزارت تعاون دستور دهد محصوالت
کشــاورزان را بخرد و این در درازمدت به ضرر تولید و
کیفیت محصوالت کشاورزی تمام میشود.

آیا الیحه حمایت از تولید میتواند در این مسیر
بهکمکبخشخصوصیآمدهوبرخیتنگناهاوموانع
پیشروی توسعه تولید را از سر راه بردارد؟
برخوردار :ما نباید فکر کنیم که با اجرای این الیحه از

همین فردا به همه ایدهآلهای خود خواهیم رســید.
اما الیحه حمایت از تولید چندمــاده خوب دارد .ماده
 138این الیحه خوب اســت ولی یکی دو سال طول
میکشد که خطوط تولید ما بتواند خود را مطابق آن
احیا کند .ماده  138این الیحه میگوید «اشــخاصی
که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه-طرح و سرمایه
درگردش بنگاههای تولیدی در قالب عقود مشارکتی
فراهم نمایند ،معادل حداقل ســود مورد انتظار عقود
مشارکتی از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده ،و برای
پرداختکننده سود ،معادل سود پرداختی به عنوان
هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشــود ».یا آنجا که
میگوید شرایط و اوضاع کشورهای مقصد را آنچنان
بررســی کنند که تولیدکننده بتواند کاالی داخلی را
در شــرایط آنجا رقابتپذیر کند .این زمانبر است و
احتماال در خوشبینانهترین حالت ،در دو سه سال آینده
بتوانیم به این هدف مهم برسیم و با کاهش هزینههای
کارخانهها از جمله مالیات ،اعطای اجازه اســتفاده از
سودها به عنوان طرح توســعه و کاهش مالیاتهای
کارفرمایی بتوانیم بعضی از موانــع را در زمینه تولید
برطرف کنیم .اما برای توسعه ،امکانات و مسائل دیگری
نیز داریم؛ از جمله اینکه در هیچجای دنیا ،کارفرما بیمه
را  20درصد نمیپردازد ،از طــرف دیگر باید وامهای
ارزانقیمتی برای ارتقاء ســطح تولید و خطوط تولید
به بخش تولید اعطا شــود تا مدیران بتوانند خود را با
سطح مدیران جهانی هماهنگ کنند ،تولید خود را به
استاندارد جهانی برسانند و چشمشان محدود به بازار
داخلی نباشد ،بلکه نسبت به افزایش بهرهوری اقدامات
الزمه را انجام دهند.

به نظر شما در ســازوکار حمایت از تولید نباید
معافیتمالیاتیکاالهایارزبَرباکمارزبرمتفاوتباشد؟
برخوردار :کســانی که این حرف را میزنند بیشتر به

حجم درآمد دولت توجه دارند نه حمایت از تولید .برای
رقابتپذیرشدنتولید،دولتبایددرهزینهطرحتوسعه،
حمایت داشته باشد.
آقای عظیمی دولت چه اقداماتی را برای حمایت
از تولید داخلی باید در دستور کار قرار دهد؟

به نظر من ،ایران از مزیتهای نسبی فراوانی برخوردار
اســت و این مزیتها فقط بهرهمندی نسبی بعضی از
مناطق از منابع خدادادی نیســت .یکی از مهمترین
مزیتها ،نیروی انسانی است .ما از نظر نیروی انسانی
کارآمد هیچ مشکلی در کشور نداریم .از نظر قانون نیز
نهتنها خالء چندانی وجود ندارد ،بلکه ما تعدد قانون
هم داریم .در این میــان ،باید چند نکته را مورد توجه
جدی قرار دهیم .یکی اینکه باید همه بازارها یعنی هم
بازار مالی و پولی و هم بازار ســرمایه ،تجارت و تجارت

الکترونیک را برای حمایت از تولید که جریان واقعی
اقتصاد در آنجا اتفاق میافتد ،فعال کنیم .نکته بعدی
نهادسازی است که فصل بســیار مهمی در اقتصاد و
توسعه به شمار میرود .وقتی میگوییم نهادسازی ،باید
بتوانیم شرکتهای تامین سرمایه را فعال کنیم .باید
این بازارها را از محدودیت خارج کنیم تا بتوانند سرمایه
داخلی و خارجی را تامین کنند .چون االن روشهای
سنتیبرای تامینمنابعبنگاهها،ازدورخارجشدهاست،
بایستی تامین منابع و شارژ منابع جدید ،دقیقا با توجیه
اقتصادیطرحهامرتبطباشد.مثلآنچهدرسندتوسعه
اشتغال پیشبینی شده که هم در اشتغال برنامهریزی
کنیم ،هم در بانکها ،بیمهها و شرکتها نیرو را تامین
کنیم .بعد از قانون و فراهمکردن زمینهها ،ابزارهایی اعم
از اوراق صکوک و ...نیز الزم است .مثال شرکتی از ابزار
و ساختمانهایی در حد یک میلیارد تومان برخوردار
است ،اما تسهیالتی که گرفته در حد چندصد میلیون
است و اموالش درگیر بانک شده است .اوراق صکوک
این موقعیت را میدهد که  49درصد از اوراق را در قالب
کارگزاری به بورس عرضه کند .ایــن اوراق را به اندازه
عرف اجاره در بازار میخرند ،بدینترتیب بخشی از سود
سپرده به بازار وارد میشود که بعدا ًممکن است بیشتر
شود .درواقع با صکوک بازار جدیدی بهوجود میآید که
میتواند اشتغالزایی هم داشته باشد .نوعی تامین مالی
یتواند
است و از آنجا که 49درصد است نه 51درصد ،نم 
تهدیدی برای آن ملک یا شرکت باشد.
آقایعظیمیتااینجا،تمرکزمابراینبودکهنقش
دولتومردمدربرابرتولیدچیست.سوالمنایناست
که آیا امکان اتحاد و یکپارچهشــدن شرکتهای
تولیدیکوچکوبزرگیاتشکیلمجموعهدارانتولید
نه گروهداران در بین تولیدکنندهها وجود دارد؟
عظیمی :حتی دولتهــا هم نمیتواننــد در زمینه

اشــتغالزایی موفق عمل کننــد .وظیفه حاکمیتی
دولتها تسهیلگری و کمک است و در عرصه تولید هم
باید به همینگونه باشد .تا سال  1360ما یک میلیون
نفر کارمند داشتیم ،درحالی که االن حدود  4میلیون
نفر کارمند داریم .این یعنی تعداد کارمندان در طول سه
دهه به چهاربرابر قبل ،افزایش پیدا کرده ،درحالی که
جمعیت حدود سه برابر شده است .االن در کار همینها
ماندهایم ،اما من فکر میکنم ایران ظرفیت 500میلیون
جمعیت را نیز دارد.
فکر نمیکنید این ســخن شما بیشتر به انکار
واقعیتهایاقتصادیکشورشبیهباشد؟
عظیمی :نه .من حتی فکر میکنم ما ظرفیت اداره یک

دولت چگونه میتواند معضل اقتصاد غیرمولد را
کهمانعازحرکتصحیحتولیدوتولیدکنندهمیشود،
برطرفکند؟
برخوردار :اقتصاد غیرمولد معانی متعددی دارد .قاچاق

و داللی هر دو بد اســت اما قاچاق بدتر اســت .وقتی
کشوری با مرز گسترده آبی-خاکی داریم و نتوانستهایم
برای جوانهای خود شغل مناسب ایجاد کنیم ،بهانه به
دست سودجوهایی دادهایم که از این مرزها به صورت
غیرقانونی استفاده میکنند .نخستین راهبرد مقابله با
این وضعیت آن است که کاالها شناسنامهدار شوند .همه
دنیا اینگونه است ولی ما نتوانستهایم کاالهای خود را
شناسنامهدار کنیم .جمیع این شرایط ،ضدتولید است.
دولت میتوانست در حوزههای مختلف شهرهای مرزی
سرمایهگذاری کند ،اما این کار را نکرد و در نهایت کار را
بهکارتلهایمحلیسپردکهجزکارغیرمولد؛ مهاجرت
و سود برای عدهای خاص ،نتیجهای دربر نداشت .دولت
نتوانست حقوق حقّۀ خود را بگیرد و در مقابل ،عدهای
ثروتاندوز به کشورهای پیشرفته رفتند و در آنجا با پول
مردمودولتبرایخودسرمایهگذاریکردند.اینمعضل
اصلی قاچاق است .راهکار مبارزه با قاچاق اشتغالزایی
است و اگر برای این افراد اشــتغال ثابت ایجاد کنیم،
اقتصاد و تولید را نیز نجات دادهایم ،اما پیش از هرچیز
باید کاالهایمان را شناسنامهدار کنیم.

و فعاالن اقتصادی حضور دارند اما نفع اصلی این شورا،

عملکنند،بعدتبلیغات.یعنیصبرکنند،چندسانتیمتر
کار جلو برود و بعد تبلیغات خود را بر روی برنامههای
تولیدمحوری و حمایتی خود آغاز کنند .اگر قرار است
دولت باری از روی دوش تولید برندارد بهتر است اساساً
در بحث تولید ورود نکند و بگذارد مردم و نهادهای بخش
خصوصی اعم از اتاقهای بازرگانی ،اصناف و بخش تعاون
کار خود را انجام دهند .بهجای کارگروههای کلی ،اجازه
تشکیل کارگروههای صنفی و کوچک داده شود.
برخوردار :دولت باید برنامهای همهجانبه داشته باشد.
تصور من این است که وقتی اقتصاد ما وابسته به نفت
است و با نوسان این درآمد ،هزینه عمرانی فدای هزینه
جاری دولت میشود ،سرمایهگذاری روی تولید شاید به
نظر بیهوده باشد .باید قیمتهای تولید ،انرژی و تولید را
واقعی محاسبه کنیم و از همه مهمتر بدانیم که اگر دولت
بزرگ باشد و یک سند ملی برای تولید نداشته باشد،
هرگز در حوزه تولید به جایی نخواهیم رسید .باید حتما
به بخش اقتصادی مردم رجوع کنیم .اگر مردم اقتصاد را
در دست بگیرند به سوی موفقیت گام خواهیم برداشت.
هماهنگی بین ملت و دولت به عنوان بخشی از برنامه
اقتصادی ما باید مورد توجه قرار بگیرد و از آنجا که دولت
نمیتواند تاجر و تولیدگر خوبی باشد ،بنابراین باید اجازه
حضور مردم در اقتصاد داده شود.

انرژی و تولید را
واقعیمحاسبه
کنیم و از همه
مهمتر بدانیم که
اگر دولت بزرگ
باشد و یک سند
ملی برای تولید
نداشتهباشد،
هرگز در حوزه
تولید به جایی
نخواهیمرسید.

نگر
آینده

آیا برگزاری جلســهها و نشستهای «شورای
توگو» در تسهیل روابط دولت و بخش خصوصی و
گف 
افزایشسهمتولیدکنندگانازاقتصادکشورتاثیرگذار
بوده است یا خیر؟ در این شورا چه محورهایی بیشر
مورد بحث و گفتوگو قرار گرفته است؟
عظیمی :در این شورا گروههای مختلفی از وزارتخانهها

برایدستیابیبهتولیداتصادراتمحور،سیاست
حمایتی دولت و وزراتخانه را چگونه ارزیابی میکنید و
برایجایگاهبهتردر آیندهچگونهبایدباشد؟
عظیمی:کاشمسئوالندولتی،یکباربرایهمیشه؛اول
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میلیارد نفر را داریم .اما معنای این گفته این نیست که
ما گندم برای یک میلیارد نفــر تولید کنیم .خیلی از
کشورها خود را از مقررات دستوپاگیر رها کرده و عاری
ازمقرراتاند.مابایدبرایحمایتازتولیدپایدارواشتغال
برنامه داشته باشیم .همین حاال ،حدود 250نوع صنایع
دستی در ایران داریم که در یونسکو  50نوع آن به نام
ایران ثبت شده ،اما چین  20تا را به نام خود ثبت کرده
است .اگر از هر حوزه فقط یک نفر تسهیالت بانکی مورد
نیازش را دریافت کند ،حدود چندمیلیون شغل ایجاد

میشود .هرکدام از این شغلها به 10میلیون وام نیاز
دارد ولی ما چقدر از این صنایع حمایت کردهایم؟ میزان
سرمایهگذاری ما چگونه است؟ سهم اقتصاد دولتی ما
در کل اقتصاد حدود  80درصد اســت اما سهم بخش
خصوصی چقدر است؟ به دلیل حضور پررنگ و حجم
دخالت دولت ،بخش غیردولتی ضعیف شــده است و
درنتیجه ،بخش خصوصی ما فربه نیست .دلیل بعدی،
عدم اجرای بهموقع قوانین و نبود فرهنگ کارآفرینی در
میان ماست .فرهنگ اشتغال ما در کشور ضعیف است.
کندی در واگذاریها و نفتیبودن اقتصاد ،مشکل دیگر
حوزه اقتصاد و دولت ماست .عدم باور تعاون ،عدم وجود
ابزارهای تامین مالی و جذب سرمایه و جذابیتهای
زودگذر اقتصادی پدر تولید را درآورده است .همه اینها
باعثشده که به سمت اقتصاد غیرمولد زودبازده بروند.
عدالت مالیاتی در دنیا اینگونه اســت که هرچه پول
اصابتش به تولید و سرمایه بیشتر است مالیاتش کمتر
است،امادرکشورمابرعکساست.دردنیاسپردهگذاری
و اوراق مشارکت بینام به مثابه پولشویی است و اینها
مالیات سنگین میدهند ،چون پولشان را در چرخه
تولید وارد نکردهاند و راکد است .اما در کشور ما وضعیت
چطور اســت؟ تورم ،رکود و نرخهای دستوری نیز از
مشکالتبرجستهتولیدهستند.

شنیده شــدن مستقیم مشــکالت و مصائب اقتصاد
بخش خصوصی و غیردولتی از ســوی دولتیهاست.
بیشترین وقت را در این شورا آقای طیبنیا میگذارند
اما انتظار میرود بقیه وزرا هم در جلســات این شورا
بهطور فعال شرکت کنند .در این وانفسای اقتصادی،
مطمئناً بخش خصوصی با مشکالت بیشتری دست به
گریبان است و این ارتباط مستقیم میتواند در درازمدت
مشــکالت را طرح و درصورت امــکان ،مرتفع کند .با
تشکیلچنینجلساتی،فاصلههادرمیانتصمیمگیران
و تولیدکنندگان از بین میرود .موضوعی که در نهایت به
روحیه اقتصادیها کمک شایان توجهی خواهد کرد .اما
اینکه شورای گفتوگو ناجی تولید باشد ،باید بگویم که
نیست .ما در جهانی تند ،و فوقسریع زندگی میکنیم و
هرکس بتواند خود را به روند سریع جهان برساند موفق
است .این شورا میتواند با تبادل تجارب و دانش ،ما را
از وضعیت جهانی آگاه ســازد .ما هم نباید سیاهنمایی
کنیم بلکه باید تالش کنیــم از ظرفیتهای تولیدی
خود استفاده ،و به این توجه کنیم که بخش مولد وقتی
از ظرفیت تولید خود استفاده نکند به بخش غیرمولد
تبدیل خواهد شد.
برخوردار :من سال گذشته عضو شــورای گفتوگو
بودم .این شورا دارای فعالیت مثبتی بود و به بسیاری
از مشکالت ملموس و عملی تولید ،مثل :بیمه ،مالیات،
بهداشــت ،ارزش افزوده و مقوالت مالی توجه داشت.
این شورا شورای عملیاتی بسیار خوبی بود که ما نتیجه برخوردار :باید
مثبتی از آن گرفتیم.
قیمتهایتولید،
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تولید ،همدلی و همزبانی

پرونده ویژه
محمدرضا

نجفیمنش
عضو هیات نمایندگان
اتاق تهران

تولیـدیـاضـدتولیـد

نظرات دولت بهتنهایی نمیتواند در راستای حمایت از تولید داخلی موثر باشد
اگرچه مسئله حمایت از تولید داخلی مدتهاست مورد
توجه مسئوالن و سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفته؛ اما
باوجودتالشدولتهاهرآنچهدرزمینهتولیدبرنامهریزی
و هدفگذاری میشود در عرصۀ عمل با مشکالتی مواجه
است که در این نوشتار به مهمترین آنها اشاره خواهم کرد:
نخستینمشکلحوزهتولید،نقدینگیاست.بهدنبال
اجرای قانون هدفمندی یارانهها میزان ارز در کشور
 ۵.۲برابر شد ،قیمت تمامشده مواد اولیه به سه برابر رسید
والبته،حجموارداتنیزبهچندینبرابرقبلافزایشیافت.
در نتیجه ،حجم نقدینگی جهت سرمایه در گردش سه
برابر شــد اما در این بزنــگاه ،از آنجا کــه بانکها برای
برآوردهکردن نیاز گردش مالی به کمک تولیدکننده و
بنگاههای اقتصادی نیامدند ،بر مشــکالت افزوده شد.
بانکها برای تأمین نیــاز در گردش واحدهای تولیدی
نهتنها سیاست حمایتی را در دستورکار قرار ندادند ،بلکه
از آنها وثیقه ارزنده نیز درخواســت میکردند .واحدی
تولیدی را در نظر بگیرید که باید ملکی را در داخل شهر به
شــکل ســهلالبیع در ضمانت بانک قرار دهد تا چرخ
اقتصادش بچرخد .یعنی دولت بهجای کمک به بخش

تولید ،با اضافهکردن همین بن ِد «ضمانت سهلالبیع» به
مشکالتافزود.مورددیگراینکه،بهمنظورگشایشاعتبار
برای خرید خارج از کشور اگر  ۹۰درصد تسهیالت داده
میشد باید  ۱۰درصد آن همان ابتدا بازپرداخت میشد
و برای  ۳۵درصد آن نیز تضمین میگرفتند.به عبارت
دیگر ،تولید ما بیش از ۸۰درصد بهدست داخلیها تحریم
شدهوشاید ۲۰درصدازتحریمخارجیآسیبدیدهباشد،
یدانستمابهدستخوداینقدر
چنانکهاگردنیایغربم 
شرایطتولیدراخرابمیکنیمهرگزماراتحریمنمیکرد.
بههرترتیب،بزرگترینمشکلماوضعیتتأمینسرمایه
در گردش است که باید از طریق جذب تسهیالت از منابع
داخلی شامل بانکها ،صندوق توسعه ملی و غیره تأمین
شود ،اما عملکرد دولت گذشته نشان میدهد که در این
حوزه نهتنها به نفع تولید توجهی نشان نداد ،بلکه عمدتاً
به ضرر آن نیز عمل کرد.
بخشنامهای بانکی در اسفندماه سال ۱۳۹۰صادر
شد که طی آن مقرر شد ،اگر یک واحد اقتصادی،
حتی یک قســط عقبافتاده بانکی و یا چک برگشتی
داشت ،بانکها به آن تســهیالت ندهد .در صورت حل

بحراننقدینگیوجیبخالیتولید

حمایت از تولید باید مورد پذیرش بخشهای اجرایی كشور قرار گیرد

احمد كیمیایی
اسدی
عضو هیات نمایندگان
اتاق تهران

نگر
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یکی از اقدامات مفیدی كه دولت در زمینه حمایت
اصولی از تولیدكنندگان داخل میتواند انجام دهد،
اصالح ســاختار پولی و بانكی كشور است .با توجه به
نگرانی اكثر صاحبان صنایع كه از احتمال توقف تولید
خود میگویند و یا با ظرفیت مطلوبی كار نمیكنند،
بهراحتی میتوان دریافت كه مشكل اكثر واحدهای
تولیدی ما در حال حاضر كمبود نقدینگی است .پس
از آنكه در اواسط و اواخر سال  ،1391قیمت ارز چیزی
حدود سه برابر شد ،این مشكل نمود بیشتری در تولید
پیدا كرد زیرا با توجه به اینكه واحد پول كشور ما ریال
است ،صاحبان صنایع از آن تاریخ به بعد باید برای مواد
اولیه خود پولی حدود ســه برابر پرداخت میكردند.
حالتی كــه تقریبا برای واحد تولیــدی ما در صنعت
پالستیك نیز رخ داد و قیمت مواد پتروشیمی با توجه
به قیمتهای جهانی ،رشد بیسابقهای یافت .از همین
روست که به نظر میرسد ،اصالح ساختار نظام بانكی
با اولویتدادن به بخش تولید و كاهش نرخ سود بانكی
از جمله الزامات حمایت از تولید از سوی دولت باشد.
در مورد نرخ سود بانكی صحبت بسیار است و در این
مجال نمیگنجد ،به همین بسنده میكنم كه در حال

حاضر با توجه به ركود فراگیر كشــور ،سودهایی در
محــدوده  24الی  28درصد در بخــش صنعت واقعا
جوابگو نیست و به احتمال فراوان در سالهای آینده،
شاهد یكسری رخدادهای نگرانكننده در این عرصهها
خواهیم بود.
هرچند تشکیل شورای گفتوگو در تسهیل
روابط بین دولت و بخش خصوصی موثر است
ولی تا به حال تاثیر بسزایی در اقتصاد كشور نداشته
است .در این موضوع ،نگارنده نقص را در هر دو طرف
میبیند .در بخش خصوصی متاســفانه هماهنگی
كاملی وجود ندارد و سیگنال واحدی از این بخش به
سمت دولت نمیرود .بهطور نمونه ممكن است در
کجا ،قسمتی از بخش خصوصی خواهان افزایش
ی 
تعرفه واردات باشد ولی قســمت دیگری از بخش
خصوصی كاهش تعرفه وارداتی در یك نوع كاالی
واحد را درخواست کند .درصورتی كه ممكن است
هر كدام از این بخشهای خصوصی از دیدگاه خود
نگاه درستی به قضیه داشــته باشند ولی در نهایت
دولت درخواســت مشــخصی را از طــرف بخش
خصوصی دریافت نخواهد كرد .در طرف بخش دولتی

مشکل نیز پیش از اعطای تسهیالت باید تأییدیه مالیات،
بیمه و بانک را ارائه میدادند و بعد میتوانســتند از این
امکان استفاده کنند .بدین ترتیب ،درصورتیکه واحدی
تولیدی وثیقه سهلالبیع ،و یا یکی از این شرایط را نداشت
از بین میرفت .بند دیگری از این بخشنامه که اجرای آن
به نابودی کامل تولید میانجامید مقرر میکرد اگر یک
واحد تولید چک برگشتی و یا قسط عقبمانده داشته
باشــد ،اعضای هیئتمدیره آن بنگاه اگر همزمان عضو
هیئت مدیره شــرکت دیگری باشد ،شرکت دوم نیز به
مشکل اولی گرفتار میشود و نمیتواند از خدمات بانکی
استفادهکند.
بایدپذیرفتکهدرعرصهاقتصاد،بهعملکاربرآید
به سخندانی نیســت .ما باید بر اساس کارنامه
دولتها درباره موفقیت یا سیاست حمایتی واقعی آنها و
عملکردشــان قضاوت کنیم .وگرنه همه دولتها شعار
حمایت از تولید را ســر میدهند .بنابراین ،اکنون نیز از
دولت یازدهــم انتظار مــیرود با ارادهای ویژه ســایۀ
محدودیتهایبانکیراازسرتولیدکنندگانبردارد.منابع
بانکی باید خونی در رگ تولید باشند بنابراین الزم است

هم نواقص بسیار اســت .خیلی از مواقع پیش آمده
است كه با تغییر دولتها ،خط حمایت از تولید بهطور
کلی عوض شده است .دیدگاهها در راس دولتها و
دولتمردان متفاوت بوده و این امر باعث میشــود
راهكارهایــی كه در یك دولت شــروع شــده ،در
دولتهای بعدی عقیــم بماند و در نتیجه ،خروجی
مطلوبی برای بخش خصوصی نداشته باشد.
الیحه حمایت از تولید اگر بهطور كامل اجرا
شود ،قطعا موانع پیش روی تولید را در حد
بسیار باالیی برطرف خواهد کرد .مشروط بر اینكه
بهطور كامل اجرا شود نه مثال مثل قانون پرداخت
یارانهها كه از ریل خود خارج شد و نهتنها وضعیت
اقتصادی كشور را سامان نبخشید بلكه موانع بسیاری
از جمله تورم و رشد نقدینگی را در كشور بهوجود
آورد .نكته مهمی كه در ایــن بحث وجود دارد این
است كه الیحه حمایت از تولید باتمام وجود مورد
پذیرش بخشهای اجرایی كشــور قرار گیرد .بارها
مشــاهده كردهایم كه بخشهای باالدستی كشور
همچون مقامهای عالیرتبه دولتی با دقت بسیاری
این الیحه را آماده میكنند اما هنگامی كه ابالغیه به
سطوح میانی و یا پایینی مدیریتی برای اجرا ارسال
میشود ،بدنه اجرایی كشور متاسفانه تمایلی برای
اجرا نــدارد و در نهایت این الیحههــا و طرحها در
هنگام اجرا به مشكل برمیخورند و خروجی مناسبی
را برای بخش تولید و فعــاالن اقتصادی به همراه
ندارند.

دیدگاهشانرانسبتبهبخشتولیدتغییردهند.پرسش
این است که دولت چقدر در این حوزه موفق بوده است؟
ما اآلن با نرخ بهــرهای حداقل بیــش از  ۲۷درصد و با
درنظر گرفتن جرائم موجود ،تســهیالتی با  ۳۳درصد
بهــره از بانکها میگیریم .این هزینــه مالی باال که به
واحدهای تولیدی تحمیل میشود ،خودبهخود تولید را
از رقابتپذیری ساقط میکند .بدین ترتیب ،واحدهای
تولیدی بخش خصوصی ،نمیتوانند با بخش دولتی و یا
بخش خصولتی رقابت کنند .این درحالی است که دولت
وظیفه دارد با اتخاذ سیاست حمایتی مناسب زمینه را
برای رقابتپذیرشــدن تولید در داخل و خارج از کشور
فراهم کند .هزینه تولید در کشورهای مشابه ما  ۳درصد
است نه  20و چنددرصد .اما در اینجا ،عالوه بر نرخ باالی
بهره تسهیالت ،مالیات بر ارزشافزوده نیز بر عدم توان
رقابتپذیری تولید داخلی افزوده اســت .در تمام دنیا،
مالیات بر ارزشافزوده را از مصرفکننده نهایی میگیرند
ولی ما چون در داخل صندوق مصرفکننده نهایی نداریم
این پولها را بهحساب دولتها میریزیم .این درحالی
اســت که ما باید اول صندوق و سیستم کنترلی خود را
درســت کنیم ،نه اینکه بنگاههای تولیدی را مسئول
شمهای از
وصول مالیات برای خزانه دولت کنیم .این هم ّ
خودتحریمیهای ماعلیه تولید است.
یکی دیگر از مشــکالت حــوزه تولید ،وجود
بخشهایاقتصادیغیرمولداست.یعنینهتنها

تولید در کشور ما به طور طبیعی سودآوری ندارد بلکه
باید با اقتصاد قاچاقو مشکالتناشی ازواسطهگرینیز
به رقابت بپردازد .شــرایطی که نتیجهای جز زمین
خوردن تولید به همراه نخواهد داشت .دولت باید برای
تغییراینشرایطیکسیاستدقیقکنترلیاتخاذکرده
و این موانع را از سر راه تولیدکنندهها بردارد.
مهمترین عامل رونق تولید و توسعه اقتصادی،
اجرای دقیق اصل ۴۴قانون اساسی است .تجربه
اقتصادی سایر کشورهای دنیا ثابت کرده که دولتها
کارفرماهای خوبی نیستند .این درحالی است که در
ایران سهم اقتصاد بخش خصوصی چیزی در حدود۱۰
درصد است .موضوعی که بدون شرح اضافه نیز ،به اندازه
کافیگویاست.
بهبود فضــای کســبوکار بایــد در اولویت
سیاستهای اقتصادی کشور باشد .رتبه فضای
یاُم
کسبوکار ما در ردهبندیهای رسمی دنیا ،صدوس 
است.هرچنداخیرا ًباتصویبقانونحمایتازتولیدباید
امیــدوار بود که این قانــون میتواند به کمک بخش
خصوصی آمده و برخی تنگناهــا و موانع پیش روی
توسعه تولید را از سر راه بردارد ولی ما عالوه بر رفع موانع
قانونی ،به ضمانت اجرای قوانین هم نیاز داریم.
در دنیا ،نرخ ارز را بــرای تولیدکنندهها بیمه
میکنند ،بنابراین ،نوسان ارز تأثیری در فضای
کســبوکار و تولیــد نــدارد .امــا در ایــران ،اکثر

بخشینگری؛آفتاقتصاد
تعرفهگذاری مواد اولیه تیر خالص به صادرات است

کاوه زرگران
دبیرکل کانون
انجمنهای صنایع
غذایی ایران
و عضو هیات
نمایندگان اتاق تهران

نگر
آینده

مطرح کنیم و دولت شنونده باشد چرخهای ناقص است.
هرچند بدون شــک کارهای خوبی نیز در این خصوص
صورت گرفته ،بهخصوص در شهرستانهایی که حمایت
استاندار در این مورد وضوح بیشتری داشته است .تأثیر
نتایج تشکیل این شوراها زمانی ملموس است که مدیران
میانیوکارشناساندولتنیزبهاندازهوزراومدیرانترازاول
در بهثمر رسیدن آن تالش و همت داشته باشند .از طرف
دیگر اگر الیحه رفع موانع تولید بتواند به تولید محصوالت
صادراتمحور کمک کند و موانعی که مدتهاست بخش
تولیدی کشور را تحت تأثیر قرار داده از میان بردارد ،قطعاً
مورد استقبال تولیدکنندگان قرار میگیرد ،اما باید در
عمل دید که قوانین چگونه به اجرا گذاشته میشوند و
ماهیتی که قانونگذار پیشبینی کرده است در اجرا چه
سرنوشتیمییابد.
دوره هفتم اتاقهــای بازرگانی ،دوره رشــد و
شکوفایی تشــکلها بود .دورهای که تشکلها
توانمند شدند و نتیجه این توانمندی را در تأثیرشان بر
انتخابات اتاق هشتم دیدیم .در این انتخابات ،تغییرات
بزرگیرقمخوردکهنتیجهمستقیمفعالیتتشکلهابود
بهطوری که دستکم در انتخابات اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشــاورزی تهران تشــکلهای بزرگ ،نقشی
تعیینکننده داشــتند .در دوره هشتم نیز استراتژی بر
تقویت و حمایت از تشکلهاست ،بنابراین قصد داریم با
هدف تعامل بیشتر و همفکری با فعاالن اقتصادی ،در هر
کمیسیون نماینده تشکلهای بزرگ و تأثیرگذار مرتبط
باکمیسیونمربوطهرابهجلساتدعوتکنیم.

در دنیا ،نرخ ارز را
برایتولیدکنندهها
بیمهمیکنند،
بنابراین،نوسان
ارز تأثیری در
فضای کسبوکار
و تولید ندارد.
بیمهتولیدکننده
در برابر این
نوساناتازجمله
راهکارهاییاست
که دولت میتواند
برای حمایت از
تولید در پیش
بگیرد.
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خوشبختانه دولت یازدهم در حمایت از تولید داخلی
عزمی جدی دارد و این مایه امیدواری اســت ،اما در
اعمالسیاستهایمرتبط،دچاربخشینگریشدهاست.
وزارت جهاد کشاورزی اولویتهای حمایتی و سیاستی
خود را به بخش زراعت داده درحالیکه صنایع تبدیلی که
بخشیصنعتیوتولیدیباارزشافزودهباالاسترابهدست
فراموشی سپرده است .شــاهد اینکه ،غالب خریدهای
تضمینیدرایرانباالترازقیمتجهانیاست.شرایطیکه
ضررعمدهایبهصنایعتبدیلیبهعنوانمصرفکنندهاین
نهادهها به خصوص در بحث صادرات وارد کرده اســت.
بهعنوان نمونه قیمت خرید شیر از دامدار در اتحادیه اروپا
حدودلیتری ۹۵۰توماناستدرحالیکهاینرقمدرایران
به ۱۲۵۰تومان میرسد و شنیدهها حاکی از آن است که
تقاضای افزایش این رقم تا ۱۴۰۰تومان نیز وجود دارد .در
بحث گندم نیز همینطور است و در واقع قیمت خرید
تضمینی داخلی ما باالست .امروز قیمت فوب گندم در
دریایســیاه ،بین  ۱۹۰تا  ۲۰۰دالر آمریکاســت ،که با
احتساب نرخ دالر در بازار آزاد ایران هرکیلو گندم حدود
 ۶۶۰تومان میشود .درحالیکه همین کاال ۱۱۵۰تومان
از کشاورزان داخلی خریداری میشود .بهبیاندیگر اگر
امسال  ۷میلیون تن خرید تضمینی گندم انجام دهیم

 ۳۵۰۰میلیارد تومــان اضافه بر قیمت جهانی پرداخت
خواهیمکرد،کهرقمقابلتوجهیاست.مشکلاینجاست
کهدولتبرایمتعادلکردنایناشتباه،اشتباهاتدیگری
را مرتکب میشود .چنانکه شنیدهشده دولت قصد دارد
عوارضوارداتگندمرابهبهانهحمایتازکشاورزانداخلی
هر کیلو  ۱۴۰تومان افزایش دهد؛ این در حالی است که
برخی از محصوالت صادراتی ما مانند ماکارونی ،نشاسته و
گلوتن وابسته به گندمهای وارداتی است و این سیاست
منجر بــه افزایش قیمــت این محصــوالت و احتمال
ازدستدادن بازارهای صادراتی میشود .اگر چنین اتفاقی
بیفتد رســماً تیر خالص به صادرات زده خواهد شــد و
صادرکننده ایرانی قدرت رقابت قیمتی جهانی را از دست
خواهد داد.انتظار ما این است که حمایت از تولید داخل با
در نظر گرفتن منافع ملی و سیاستهای کالن پیگیری
شود .در غیر این صورت نگاه بخشی و زودگذر به شکل
زنجیرهوار به صادرات لطمه میزند.
جلسهها و نشستهای شــورای گفتوگو برای
تسهیل روابط دولت و بخش خصوصی و افزایش
سهم تولیدکنندگان از اقتصاد کشور تشکیل میشوند ،با
اینحالپیگیری نتایج این نشستها خود نیازمند تمرکز
و تعریف سازوکار صحیح است .اینکه ما همیشه موارد را

تولیدکنندههای ما دقیقاً از همین نوســان ارز و نبود
تعرفههایمناسبآسیبدیدهاند.بیمهتولیدکنندهدر
برابر این نوسانات ازجمله راهکارهایی است که دولت
میتواند برای حمایت از تولید در پیش بگیرد.
نظامرسانهای،سیستماطالعرسانی،صداوسیما
و ســایر رســانههای ملی ما ضد تولید عمل
میکنند و حتی در مذمت تولید داخلی برنامههایی را
پخش میکنند .این برخالف اصــل  ۴۳و  ۴۴قانون
اساسی و خالف اصول ابالغیه اقتصاد مقاومتی ماست.
مردم ،دولت و نهادهــای دولتی و مردمی همه باید با
همراهی یکدیگر اراده حمایت از تولید ملی را تقویت
کنند،چراکهاینمهمبهتنهاییممکننیست.
نظرات وزارت صنعت ،معادن و تجارت بهتنهایی
نمیتوانددرراستایحمایتازتولیدداخلیموثر
باشد .مشکالت خارج از وزارتخانهای همه باید باهم رفع
شود ،چراکه خارج از این وزارتخانه ،دهها نهاد دیگر از
بانکها گرفته ،تا گمرک ،درگیــر تولید و ضدتولید
هستند که نظرات و سیاستهای وزارتخانه را خنثی
میکنند.شرایطعمومیاقتصاد،بایددرراستایتقویت
تولید فراهم شود نه ضد تولید .نباید فراموش کنیم که
سرمایه و سرمایهدار به دنبال سود هستند ،بنابراین اگر
سود کار غیرتولیدی بیش از تولید باشد ،بدیهی است
آنچه پیش از هرچیز لطمه میبیند ،تولید و فرهنگ
تولید است.
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پرونده ویژه

ذکرمصائب دولت مداخلهگر

بایستههایحمایتازتولیدداخلی
و کاهش مصرف کاالهای وارداتی در گفتوگو با یحیی آلاسحاق
لیال ابراهیمیان :علت بروز مشکالت متعدد اقتصادی را یک معضل مشترک میداند« :دولت در ایران مداخلهگر
است ».میگوید دولت باید صرف ًا چهار ماموریت سیاستگذاری ،هدایت ،نظارت و پشتیبانی را برعهده داشته باشد
اما در عمل اینگونه نیست .یحیی آلاسحاق باور دارد که اگر اقتصاد به مردم برگردانده شود و دولت چهار وظیفه
خود را بهدرستی انجام دهد ،مشکالتی اعم از فساد ،رکود تورمی و اقتصاد غیرمولد کم و بیش برطرف میشود .او
اینروزهادغدغهدیگریهمدارد:اقتصادایراندر«دورانپساتحریم».آیااقتصادایرانپسازتحریم،قدرترقابت
با بازارهای جهانی را خواهد داشت؟ پاسخ رییس پیشین اتاق تهران به این سئوال مثبت نیست.

تولید و مشکالت
آن معلول است.
علت در ساختار
واقعی دولت در
ایران است .دولت
در ایران باید
حاکمیتی بشود ،در
حالیکه االن دولت
ما مداخلهگر و
عامل است.

نگر
ی و هشتـم  /خــرداد 1394
ه شماره س 
آیند
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حمایت از تولید داخلی مقولهای است که در همه
دولتها،موردتوجهمسئوالنوسیاستگذاراناقتصادی
قرارداشتهاست.دراینراستا،دولتیازدهمچهاقداماتی
را باید در دستورکار قرار دهد تا در سیاستگذاریهای
آیندهازتولیدکنندگانداخلیحمایتبیشتریشودوبه
رقابتپذیرشدنکاالهایتولیدداخلدربرابرمحصوالت
مشابهخارجیبیانجامد؟

بهنظرمن،چگونگیتحققاینشعاررابایدموردبررسیقرار
دهیمتامشخصشودکهچگونهمیتوانیمازتولیدکنندگان
حمایت کنیم .معنای حمایت از تولید این است که ما برای
تولید ،زمینهسازی و بسترســازی الزم را انجام بدهیم تا
تولیدکنندگان بتواند راحتتر ،سریعتر ،با انگیزه بهتر ،با
روحیه قویتر و با عالقهبیشتری وارد کار سرمایهگذاری در
حوزهتولیدشوند.درنهایتهمبتوانندمحصولنهاییخود
راباکمترینهزینه،بابهترینسودوکیفیتباال،بهبهترین
شکل به بازار عرضه کنند تا قدرت رقابت با کاالهای مشابه
تولید داخلی را پیدا کنند .از طرف دیگر ،مصرفکننده هم
بهاندازهتولیدکنندهذیحقاستتاکاالباکیفیتوقیمت
مناسبی در اختیارش قرار گیرد .مصرفکننده باید بتواند
از خدمات بعد از فروش کاال استفاده کند ،و تولیدکننده
در مقابل محصول خود نسبت به مصرفکننده احساس
مسئولیت کند .هماهنگی تولیدکننده و مصرفکننده به
یکنتیجهروشنمیرسدوآنرفاهمردم،رشدسریعکشور
و باالرفتن کیفیت زندگی مردم است .اگر با این هدف وارد
کار تولیدی بشویم ،آنوقت میبینیم که هرکدام از اینها
با چه چالشهایی روبروست تا به هدف مهم خود که همانا،

رشدوتوسعههمهجانبهکشوراستبرسیم.

درحال حاضر تولیدکنندههای ما مشخصا با چه
موانعوچالشهاییدرحوزهکارخودروبروهستند؟

اگر بتوانیم موانع و مشکالت پیشپای تولیدکنندهها را
برداریم،زمینۀمساعدتریبرایبهبودوضعیتتولیدپیش
خواهد آمد .من موانع تولید را در چند محور دستهبندی
میکنم :اولین مشکل حوزه تولید بحث سرمایه در گردش
است .مشکل دیگر محیط کسبوکار است و رکود و تورم
در بازار ،حوزه فناوری ،تکنولوژی و تهیه مواد اولیه و بحث
صادرات از دیگر مسائل و معضالت ماست .به عنوان مثال،
واحدهایمادرحوزهتکنولوژی،صنایعوماشینآالتدچار
مشکل هستند .البته تکنولوژی بخش تولید ما تکنولوژی
نسبتاًجدید است ،اما دنیا روزبهروز در حال پیشرفت است.
برای همین اختالف تکنولوژی مورد استفاده ما با فناوری
روز همچنان وجود دارد .این البته دالیل متعدد دارد .بر
اساس شاخصهای جهانی ،محیط کسبوکار ما شرایط
مناسبی ندارد چنانکه رتبه جهانی ما  135از  180است
و این نشان میدهد که ما جایگاه خوبی در جهان نداریم.
مفهومعملیاتیاینرتبهیعنیاینکهوضعیتتولیددرکشور
ما خوب نیست .قیمت تمامشده برای واحدهای تولیدی
ما باالست ،سرعت کار پایین است و بوروکراسی باعثشده
که تولید ما نســبت به رقبای خود در دنیا شاخص بدی
پیدا کند .البته برای برآورد این رتبه 12،شاخص را درنظر
میگیرند که چند مورد آن عبارتند از تاسیس و انحالل
شرکت ،امنیت و ...
در نهایت اینکه ،محیط کســبوکار در کشور ما فضای

مناســبی برای تولید رقابتپذیر نیست .مشکل دیگر ما
همزمانی رکود و تورم است .البته دولت یازدهم توانسته
تا حدودی تورم را کنترل کند و این خیلی خوب است اما
همچنان رکود سنگینی را پیشرو داریم .در شرایط رکود
فعلی،هرچندتولیدکنندهکارتولیدیاشراانجاممیدهد
اما با تمام ظرفیت خود تولید نمیکند .یعنی اگر ظرفیت
اسمیاش  100است با  30درصد کار میکند و خروجی
پایینیدارد.قاعدتاًدراینشرایط،قیمتتمامشدهمحصول
باال میرود و سودآوری و بهرهوری آن واحد کمتر میشود.
بعدها هم بعد از تولید محصول ،زمان بازگشــت پول به
چرخه تولید در این واحد باال میرود و مشــکالت زیادی
برای منابع بخش ایجاد ،و سود کمتر میشود .برای همین
ماکمترمیتوانیمازحداکثرظرفیتخوداستفادهکنیم.به
عنوان مثال ،مشکل مهمی که االن تولید با آن روبروست
تامین مواد اولیه است .یعنی راه معمولی که از طریق آن،
ما میتوانیم مواد الزم را تهیه کنیم فعال ممکن نیست .به
دلیل اقتضائات و تحریمها ،ما از منابع دست اول ،مواد مورد
نیاز خود را تهیه نمیکنیم بلکه مواد مورد نیازمان معموالً
از منابع دســتچندم تامین میشود .این باعث میشود
که قیمت تمامشده کاال گران باشد .برای همین قیمت
تمامشده حداقل 15-20درصد واحدهای ما قابل مقایسه
با قیمت تمامشده واحدهای مشابه خود در دنیا نیستند.
در واقع مشکالت تولیدی ما هم در حوزه صادرات است و
هم واردات .مجموعه این مسائل به همراه مسائل بیمهای،
معوقات و  ...دست به دست هم داده ،شرایط را برای تولید
سخت کرده است.
اجازه بدهید مواردی را که شــما عنوان کردید
تکتکبررسیکنیم.بهنظرشمادرحوزهتامینسرمایه
در گردش ،واحدهای تولیدی با چه مشــکالتی روبرو
هستند و وزارت صنعت ،معدن و تجارت چه رویهای را
برایتامینسرمایهدرگردشبرایاقتصادکشوردرپیش
گرفتهاست؟

بخش تولیــد ،هم برای تامین ســرمایه در گردش و هم
سرمایه داخلی با مشکل روبروســت .یعنی در دو حوزه
توسعه و سرمایهگذاری و هزینه امور جاری و سرمایه در
گردشبهپولنیازدارد.باتوجهبهشرایطکشورواقتضائات
و هزینههای تولید ،معموال در همهجای دنیا روال اینگونه
است که یک سرمایهگذار نمیتواند همه منابع و سرمایه را
خودبهتنهاییتامینکند.عمدتاازمنابعبانکیسرمایهخود
راتامینمیکندوالبتهقسمتیهمسهمخودتولیدکننده
است .در کشــور ما وزن بانکی بخش اقتصاد باالتر است.
یعنی اقتصاد ما بانکمحور است و بانکها تاثیر فراوانی در
حوزه تامین منابع؛ چه در حوزه سرمایهگذاری و چه در
زمینۀ سرمایه در گردش دارند .متاسفانه نظام بانکی ما ،با
توجهبهامکانات،بوروکراسیومجموعهتوانایینظامبانکی
در حوزه عملیاتی ،ارائه خدمات و نوع ارائه تسهیالت ،آن
چیزی که بخش تولید در کوتاهمدت و بلندمدت به آن نیاز
دارد را نمیتواند تامین کند .البته خود بانکها هم مسائل و
مشکالت خاص خودشان را دارند اما آنچه در رابطه با تولید
است اینکه نظام بانکی ما خیلی با بخش تولید به لحاظ
توان ،تنوع و نوع خدمات ،بوروکراسی و قوانین و مقررات
خاص هماهنگ نیست .در رابطه با سرمایه در گردش هم

وضعیت به این شکل است که مجموعه امکاناتی که در
اختیار بانکهاست ،با نیاز واحدها همخوان نیست .هم به
دلیل هزینه باالی واحد تولیدی و هم به دلیل مشکالت
خود بانکها .پس اولین چالش حوزه تولید ،چالش با نظام
بانکیاست.

با تمام این مشکالت و مواردی که اشاره کردید؛
تولید داخلی ما چگونه میتواند با محصوالت مشــابه
خارجی رقابت کند و آینده قابل دفاع و مناسبی داشته
باشد؟

رقابتتولیدماباکاالهایخارجیبسیارسختاست.یعنی
در شرایط تحریم با حجم مشکالت داخلی ،رکود جهانی
و رقابت شدید کشورها طوری که گاه تحریمی که انجام
میشود این کشورها سعی میکنند محصول را از قیمت
تمامشدهکمترعرضهکنند،رقابتبسیاردشواراست.االن
چین ،محصوالت خود را کمتــر از قیمت ،در بازار عرضه
میکند و قدرت رقابت را از تولید ما گرفته است.
آقای آلاسحاق! قانون بهبود محیط کسبوکار
چقدرمیتواندبهکمکبخشخصوصیآمدهوتنگناهاو
موانعپیشرویتوسعهتولیدراازسرراهبردارد؟

قانون بهبود مستمر محیط کســبوکار ،عصارۀ تجربه
سالیان دراز گروهی از صاحبنظران و اقتصاددانهاست
که اتاق بازرگانی هم در تدوین آن نقش پررنگی داشت که
هرچند در مجلس هم تغییرات زیادی کرد ،اما اگر اجرایی
بشودبسیارموثرخواهدبود.البتهچگونگیعملیاتیشدن
آن بسیار مهم است .تاکید میکنم که مشکالت محیط
کسبوکاروتولید«،علت»نیستبلکهمعلولعلتدیگری
است .اساسا ساختار دولت در ایران مشکل اساسی دارد.
مشــکل اقتصاد ما که مقام رهبری نیز اخیرا ًبه آن اشاره
داشتند« ،دولتیبودن» اقتصاد ماست .نخ تسبیح داستان
این است که اقتصاد ما به دالیل مختلف در این  35سال،
دولتی بوده و مانده است .با اینکه اصل  44قانون اساسی و
سیاستهایاجراییآنراپیشروداریماماهنوزهماقتصاد
دولتی است .اقتصاد دولتی در همهجای دنیا با مشکالت
ساختاری روبرو است و دولتها نتوانستهاند در مواجهه با
آن ،آنطور که باید و شاید به قول خود عمل کنند.
به نظر شما چه دالیلی باعث شده که دولتها در
ایران بهرغم داعیه حمایت از تولید ،هنوز نتوانستهاند به
اینهدفبرسند؟

سالها اســت نظریهپردازان و کارشناسان علوم
سیاسی،جامعهشناسی،تاریخواقتصادتکرارمیکنندکه
نهاد دولت اگر بزرگ باشــد نمیتواند به وظایف خود
بهدرســتی عمل کند تا امروز که از «حکمرانی خوب»
صحبتمیشودکهبهعنوانالگوییموردتوجه،بهکمک
دولت بیاید .اما اینکه چرا این صورت مسئله به جواب
نمیرسدحرفدیگریاست.

بله -چون ما در خیلی از موضوعات الیه اولیه را میبینیم.
هشداردروهلهاولخوباستامابایدمشکالتراریشهیابی
کنیم .چرا ما با دولت مداخلهگر روبرو هستیم؟ اتاق این کار
مطالعاتیراشروعکردهبودکهامیدواریماینمطالعهدوباره
ادامه پیدا کند و بعد به راهکارهایی برسد.
با توجه به فضای تازه اقتصادی و زمینهسازی برای
رفع موانع تحریمی از ســر راه صادرات و تولید ،تیم
اقتصادیدولتموظفشدهزمینهتسهیلسرمایهگذاری
و حضور فعال بخش خصوصی در حوزههای اولویتدار
اقتصادی را فراهم کند؟ به نظر شما این تصمیم ،از طریق
چهابزارهاوراهکارهاییعملیخواهدبود؟

در شرایط تحریم بخشهای غیرمولد در اقتصاد به
میزان زیادی رشد کرده ،دولت چگونه میتواند اقتصاد
غیرمولد را که بخشی از مشکالت تولید و تولیدکننده
استبرطرفکند؟

وقتی از اقتصاد غیرمولد ســخن میگوییم باید منظور
خود را روشن کنیم .منظور ما رشتهفعالیتهایی است که
تولیدی نیست ،یا به طور مشخص ،از قاچاق ،واسطهگری،
داللی یا سفتهبازی حرف میزنیم .هرچه باشد ،یکسری از
فعالیتهای اقتصادی ما به دلیل اقتضائات اقتصاد کشور
برنامههایی کوتاهمدت است .چراکه به دلیل عدم اعتماد به
نرخارز،قوانینومقررات،وشرایطسیاسی،فعاالناقتصادی
مابهجایاینکهبرنامهریزیبلندمدتیبرایسرمایههایشان
داشتهباشدودربخشتولیدسرمایهگذاریکنند،چونافق
را روشن نمیبینند به سرمایهگذارانی کوتاهمدت تبدیل
میشوند .در اینجاست که این افراد با توجه به شرایط روز،
اقدام به خرید و فروشهایی مثل خرید و فروش سکه ،ارز،
کاال ،مواد و ...میکنند که از نظر اقتصادی ،پایداری نخواهد
داشــت .البته در این میان ،برخی فعالیتهای اقتصادی
خطرناکتر است و دیگر خدمات هم محسوب نمیشود.
مثل خرید و فروش ارز بهمنظور حفظ ارزش دارایی .اینها
آفتهای اقتصاد ماست .وقتی اقتصاد در وضعیت طبیعی
نباشد ،مردم برای حفظ داراییهای خود به سراغ چنین
کارهایی میروند .بخش دیگــر اقتصاد غیرمولد ،قاچاق
کاالست که ساالنه رقمی بیش از  20میلیارد دالر است.
اینالبتهازآسیبهایتاریخیاقتصادکشوراست.همیشه
عنوان میشــود که باید با قاچاق مبارزه کرد اما به دلیل
اقتضائاتمرزیماکهبا 15کشورهمسایههستیمو2000
کیلومتر در جنوب مرز آبی داریم و شرایط باالنس اقتصاد
طوری است که کاالیی مثال در آن طرف مرز کردستان یا
بصره و آبادان نصف قیمت داخل است ،مردم به آن سمت
روی میآورند .نگهداری 15کشور با قیمت پایین و شرایط
آسان و نیازهای این طرف مرز کار دشواری است .البته با
زور تفنگ ،و بگیر و ببند هم نمیشود کاری کرد و دورتادور
مرز را گرفت .قاچاق پدیدهای عجینشده با اقتصاد ماست.
ما برای حمایت از تولید داخلی مدام تعرفهها را باال میبریم
اما غافل از اینکه ،این عمل به نفع قاچاقچی است .هرچه
تعرفه باالتر رود ،قاچاق اقتصادیتر میشود و قاچاق برای
قاچاقچیصرفهبیشتریخواهدداشت.
وقتی از اقتضــای تاریخی درباره قاچاق صحبت

وقتیمحصوالت
خارجی با قیمت
پایین و کیفیت باال
در بازار حضور پیدا
کنند ،به دلیل عدم
توانایی رقابت ،در
درجه اول تولید
ما ضربه خواهد
خورد و خیلی از
محصوالت ما بازار
پیدا نخواهند کرد.
بنابراینمدیریت
پساتحریمبرای
واحدهایتولیدی
مشکل است و
باید به آن توجه
شود.

نگر
آینده

به نظر من مشکالت ما پس از برداشتهشدن تحریم خیلی
بیشترخواهدشد.مابایدبهمسئلهپساتحریمتوجهبیشتری
داشته باشیم .چراکه اگر مذاکراتی که انجام میشود موفق
باشد ما در حوزه تولید شرایطمان از االن نیز بدتر خواهد
بود .سیسال است که ما به شرایط تحریم عادت کردهایم.
تولیدکننده ما به وضعیت ،قیمت ،بازار و شرایط تحریم
عادت کرده است .در پساتحریم به دلیل اقتضائات درونی
ما ،یک نیاز تجمیعشده و انباشــتی در حوزه مواد اولیه،
تکنولوژی ،مالی و ،...یک دفعه خود را نشــان خواهد داد،
یعنی انتظاری که برای حلشــدن این مشکالت و ارائه
کاالها در بازار جهانی به وجود میآید .عطش زیادی برای
تولیدکنندهها وجــود دارد و از طرف دیگر خود ایران هم
برای بازارهای جهانی قابل توجه است .ایران برای فعاالن
اقتصادیخارجیفرصتیاستکهمیخواهندبههرشکل
دربازارشحضورداشتهباشندورقابتیهمدراینخصوص
دارند .در واقع ،هم بــازار داخلی و هم بازار خارجی از خود
عطش نشان میدهند .این انتظار و هجمه به شکلی است
که اگر این دیوار یکمرتبه برداشته شود تالقی عجیبی
اتفاق میافتد .در این صورت ،کاالی وارداتی و باکیفیت
خارجی،باقیمتدوسومکاالیداخلیاماباکیفیتبیشتر
عرضه خواهد شد .انتظار داخلی میخواهد این مشکالت
برطرف شود ،اما در داخل ،تولیدکننده مجبور است کاالی
خود را ارزانتر از قیمت تمامشده ارائه دهد .در این میان،
شرایطبازارداخلینیزتحتتاثیرشرایطجدیدخواهدبود
وتولیدکنندهماضربهبزرگیخواهدخورد.بنابراین،شرایط
پساتحریم شرایط سختی خواهد بود .یعنی شعر موالنا که
«عاقبتسرکنگبین،صفرافزود»،مصداقحالوروزماست.
وقتی محصوالت خارجی با قیمت پایین و کیفیت باال در
بازار حضور پیدا کنند ،به دلیل عدم توانایی رقابت ،تولید ما
در اول ضربه خواهد خورد و خیلی از محصوالت ما بازار پیدا
نخواهند کرد .بنابراین مدیریت پساتحریم برای واحدهای

واقعیتایناستکهاستراتژیواراداتمابایدسامانبگیرد.
یعنیواردات،صرفاًبرایتولیددرجهتصادراتباشد.یعنی
ما هم مواد اولیه وارد کنیم و هم کاالی نیمهساخته را برای
مونتاژواردکنیم.ولیماعکساینعملکنیمچنانکهگاهی
اصل «واردات
واردات ما ،جایگزین تولید میشود .اگر ما ِ
برای تولید در جهت صادرات» را در شــرایط پساتحریم
رعایتکنیممیتوانیمبههدفمهمخودبرسیم.

ی و هشتـم  /خــرداد 1394
شماره س 

من گفتم که تولید و مشکالت آن معلول است .علت در
ساختار واقعی دولت در ایران اســت .دولت در ایران باید
حاکمیتیبشود،درحالیکهاالندولتمامداخلهگروعامل
است .دولت حاکمیتی چهار وظیفه دارد :سیاستگذاری،
هدایت ،نظارت و پشتیبانی .این دولتی است که نباید در
کاراجراحضورداشتهباشدمگراینکهمسائلامنیتیپیش
بیاید .اما در عمل ،دولــت ما ،دولتی آمریتی و مداخلهگر
اســت .تا زمانی که دولت حاکمیتی نداشته باشیم همه
آسیبهای گذشته را خواهیم داشت .وابستگی به نفت،
رکود ،بوروکراسی ،کسر بودجه ،بیکاری ،مشکالت تولید
و . ...تغییر و تحول در یکایک این مسائل ،به نگرش دولت
بستگی دارد .کاری که اتاق در دوره هفتم شروع کرده بود و
امیدوارم ادامه پیدا کند ،این بود که چگونگی گذر از دولت
مداخلهگربهدولتحاکمیتیرابهبحثوبررسیگذاشتیم.

اتاقبازرگانی دقیقا چه کاری راشروع کردهبود؟

یک طرح مطالعاتی که نحوه دولتداری در ایران را آسیب
شناسیکنند.

تولیدی مشکل است و باید به آن توجه شود.

به هرحال توافق هستهای وضعیتی را در اقتصاد ما
بهوجودخواهدآوردکهتاثیرگذاریآنبرتولیدوصادرات
ما و هدفگذاری اقتصــاد تولیدمحور مهم خواهد بود.
چگونه باید واردات را مدیریت کــرد و چه راهکاری را
پیشنهادمیکنید؟
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پرونده ویژه

میشود اینطور به نظر میرسد که گریزی از این مشکل
نیست.درحالیکهبایدبهایننکتهتوجهکنیمکهمکانیزم
برخوردمابااینموارددرستنیست.

بله ،یک بخشــی مکانیزمها و ابزارهای غلط برخورد با
این مشکل است اما بخش دیگر مسئله ،واقعیتهاست.
واقعیتایناستکهاگربخواهیماینمشکلبرطرفشود،
باید تعادل اقتصادی در کشور وجود داشته باشد .یعنی
کیفیت تولید محصول و قیمت محصول باید بهگونهای
باشد که خودش خود را حفظ کند .اگر کاالیی مناسب
در بازار داخلی به دســت مصرفکننده برسد؛ او دیگر
رغبتی برای خرید کاالهای دیگر نخواهد داشت .دوباره
عرض میکنم که مشکل ما آن است که کیفیت ،قیمت
و خدمات کاالهای ما نسبت به کاالهای مشابه پایینتر
است.اگربخواهیمریش هایبااینمسئلهبرخوردکنیم،باید
نگاهیبهتولیدداخلیخودبیاندازیمواینهاراحلکنیم.
امانحوهبرخوردهممهماست.قاطعیتدرعمل،یعنیما
با چه کسانی در قاچاق برخورد میکنیم .آیا آخرین حلقه
را میگیریم یا از ریشه برخورد میکنیم .عزم ما مبارزه با
قاچاق است یا قاچاقچی؟ برای ما مهم است که کاالی
قاچاقواردکشورنشودیاقاچاقچیرادستگیرکنیم؟
شیوهبرخوردبااینمعضلاالنبهچهشکلیاست؟

ما با مجموعهای از
مسائل و مشکالت
درهم تنیده روبرو
هستیم .اما با
محور قراردادن
اقتصادمقاومتی
درونزای
بروننگر،یعنی
توجه به تولید
داخلی با نگاه
به بازار جهانی،
بخشی از
مشکالت ما حل
خواهد شد.
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االن بیشتر قاچاقچی هدف اســت تا قاچاق .درحالی که
باید همزمان با هر دو مقابله کرد .در مورد رانت هم برای
ما اینگونه است .رانت ،رانتخوار و رانتساز یک سیستم
هستند که باید با همه اجزای آنها برخورد کرد .نمیشود
حلقهآخرراگرفتوبهبقیهکارینداشت.ماباسیستمهایی
مواجهیم که خودشان رانتســاز هستند .در قاچاق هم
همینطور است .برخورد جامع و قاطع میخواهد.
ارادهبرخوردبااینمسائلدردولتچگونهاست؟

خوب مطمئناً هر مدیری عالقهمند است با رانت ،قاچاق و
هرنوعفسادیمقابلهکند.
خروجی کار در دولت آقای روحانی به نظر شــما

تاکنونچگونهبودهاست؟
این یک مسئله دیگر است .خروجی در نحوه برخورد
است .ما یک حلقه از این سیســتم را گرفتهایم .فکر
میکنند که اگر با قاچاقچی درســت برخورد کنند
مشکل حل میشود .درصورتی که باید ببینیم در چه
ساختار و سیستمی قاچاق رشد میکند و چرا؟ مثل
ویروس سرماخوردگی که باید با ویروس مقابله کرد نه
اینکه فکر کنیم اگر یک نفر دکتر برود ،ویروس از بین
میرود .نکته مهمتر این است که این کاالی قاچاق را
میگیرند ،چه میکنند؟ کاالها را گرفته و به امالک
تملیکی میبرند و خود این کاالها را که از قاچاقچی
گرفتهاند بهصورت مزایده وارد بازار میکنند .اگر غرض
این است که این کاال وارد بازار نشود ،پس چرا به مزایده
گذاشته میشود؟ این نشان میدهد که ما به برخورد
با پدیده قاچاق چگونه نگاه میکنیم .پس نوع و شکل
برخورد ،سازمان برخورد و هدف از برخورد یک مسئله
است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
بهنظرشما،آیاالیحهحمایتازتولیدمیتوانددراین
مسیر به کمک بخش خصوصی آمده و برخی تنگناها و
موانع پیشروی توسعه تولید را از سر راه بردارد؟ به نظر

شماحلقهمفقودهحمایتازتولیدکجاست؟

حتما میتواند بخشی از مشکالت را برطرف کند اما اصل
قانونیکبحثاستواجرایآنبحثدیگر.حلقهمفقوده
مطمئناً در نسخهها نیست .ما به اندازه کافی قانون داریم و
حتی از تعدد قوانین در رنج هستیم .مهمتر از قانون ،نحوه
اجرای قانون اســت .ما در حوزههای متعدد و در اقتصاد،
به اندازه کافی قانون داریم امــا باید این قوانین اجرایی و
عملیاتی شود .در مرحله اجراییشدن قانون ،یک بخش
از مشــکالت به مدیران و مجریان قانون برمیگردد .آیا
مجری قانون انگیزه ،توانایی مدیریت ،اختیارات ،تخصص،
وقدرتتصمیمگیریالزمراداردیانه؟مثالوقتیمیگوییم
بوروکراسی کم شود و یا تفویض اختیارات شود ،آیا کسی
که میخواهد این کار را انجام دهد ،نمیترسد که اگر این
ریسک را انجام دهد چه کسی یا کدام قانون از او حمایت
خواهد کرد؟ به نظر میرسد اینگونه است ،چراکه حمایت
و دامنه آن معلومنیست.
به نظر شــما آیا برگزاری جلسهها و نشستهای
توگو» در تســهیل روابط دولت و بخش
«شورای گف 
خصوصیوافزایشسهمتولیدکنندگانازاقتصادکشور
تاثیرگذاربودهاستیانه؟

من عضو این شــورا نیســتم .اما اعضای اتاق و بخش
خصوصی از اعضای آن هستند .اگر از این شورا درست
اســتفاده کنند ،امکانی اســت که میتواند به کمک
بخش خصوصی بیاید .این جلســاتی است که میان
سیاستگذارانوفعاالناقتصادیبرگزارمیشود.مطمئناً
وقتی مشکالت رودررو گفته شود میتواند منشأ خیر و
تحول باشد .اما اینکه چقدر برای این شورا وزن و جایگاه
قائل شوند هم مهم است .در دولت قبل این شورا کامال
بایکوت شده بود .اما من فکر میکنم واقعا مهم و مفید
استکهچگونهاینتعاملوگفتوگوانجام،ومشکالت
گفته شود .در نهایت سیاســتگذار هم به جمعبندی
خواهدرسیدوشایدماحصلاینگفتوگوهابهبرنامهای
یدانمچقدربهاینشورا
کاربردیتبدیلشود.اماواقعانم 
وزن و اختیار داده شده است.

درحالحاضرمزیتاقتصادمابرایفعالیتبهتردر
آینده اقتصاد در کدام حوزه بیشــتر است :بازرگانی،
صنعت،معدن،کشاورزی،یاخدمات؟

این سوال مهمی است .ما به دلیل پتانسیلی که در همه
حوزهها داریم هر کســی از زاویهای بــه مزیتهایمان
نگاه میکند .مثال در حــوزه انرژی ،عــدهای معتقد به
سرمایهگذاری در صنایع نفتی و محصوالت وابسته است.
گروهی بر معادن تکیه دارند یا به کشاورزی بها میدهند و
حتیعدهایدربازرگانیوگردشگرینیزمزیتهایباالیی
میبینند.امامهمترازاینکهبگوییممزیتهایماکجاست،
این است که ما چقدر از این مزیتها استفاده میکنیم .آیا
کشاورزی ما مکانیزه است؟ چند نوع فرآورده از نفت تولید
میکنیم؟ با بخش معدن چه کار میکنیم؟ آنچه میتوان
مطرح کرد این است که توســعه پایدار ما به رشد تولید
صنعتی وابسته است .اگر صنعت را درست و بهروز کنیم
و استراتژی تجاری درستی داشته باشیم میتوانیم توسعه
پیدا کنیم .بین اســتراتژی تجاری ،کشاورزی ،صنعت و
امنیتملیرابطهایمستقیموجوددارد.

وزارت صنعت ،معدن و تجارت برای سال ،1394
رویکردهایاقتصادیرادرسهمحور:رونقتولید،اشتغال
وتوسعهصادراتغیرنفتیاولویتبندیکردهاست.فکر
میکنید با توجه به موانعی که در حوزه تولید وجود دارد،
چقدراینرویکردهامیتواندبهکسبنتایجملموسمنجر
شود؟

اینسهمحوردریکقالبهستند.اگرصادراتغیرنفتی
را افزایش بدهیــم ،یعنی باید به صنعت و تولید توجه
بیشتری داشته باشیم .با توسعه تولید و صنعت اشتغال
بهوجود میآید و خود تولید رونق بیشتری میگیرد.
اکنون،معیشتواشتغالمردمچندانبهمشکلبرخورد
کردهکهاگرتولیدبیشترشود،خودبهخوداینمشکالت
نیز حل میشود .اما موانعی که در اول بحث به آنها اشاره
کردیم،دقیقاهمانالزاماتیاستکهبرایرسیدنبهاین
سه محور ما را یاری میدهد .اگر آن چالشها رفع شود،
امکانحصولایناهدافاص ً
الغیرممکننیست.اماباید
در نظر داشت که ما به جای سهم یک درصدی که باید
از تجارت جهانی داشته باشیم ،االن سهمی سه در هزار
داریم .البته االن فاصله بین صادرات و واردات ما تاحدی
کمشدهاستولیمابامجموعهایازمسائلومشکالت
درهم تنیده روبرو هستیم .اما با محور قراردادن اقتصاد
مقاومتیدرو نزایبروننگر،یعنیتوجهبهتولیدداخلی
با نگاه به بازار جهانی ،بخشی از مشکالت ما حل خواهد
شد.خوشبختانهدولتفعلیمعتقدبهبخشخصوصی
است و تمام تالش خود را برای خروج از این مشکالت
انجام میدهد .دولت در اینجا عالوه بر حمایت از تولید،
به صنایع پیشرو و صنایع استراتژیک هم توجه دارد که
اعتقاد دارد اگر این مهم انجام شود توسعه سریعتری
ممکناست.
آیاتوجهبیشازحدبهصنایعاستراتژیکاینشائبه
را ایجادنمیکند که دولتبرایخروج صنایعوواحدهای
تولیدیدولتیبیشترتالشمیکند؟

این به نظرم بیانصافی اســت که بگوییم دولت دغدغه
واحدهای اقتصادی خود را دارد .واقعا این دولت با بخش
خصوصیهمراهاست.اماشایدفکرمیکندکهراهبرونرفت
از بحران و رسیدن به اقتصادی صنعتی ،سرمایهگذاری در
صنایع پیشرو و مادر اســت که در اختیار دولت است و با
این سیاست واحدهای دیگر هم پیشرفت میکنند .البته
نکته مقابل این دیدگاه این است که برای پیشرفت باید به
صنایع متوسط و کوچک توجه شود که بیشترین حجم
اشتغالزایی را دارند .اما آنچه مهم است ،دولت باید از هر دو
بخش صنایع پیشرو و صنایع کوچک حمایت کند .یعنی
باید تا حدی سیاســت خود را تعدیل کند و به واحدهای
کوچک و صنوف هم توجه نشان دهد.
ســوال آخر اینکه ،به نظر شما نقش تشکلها،
سازمانهای مردمنهاد و عامه مردم در حمایت از تولید
ملیچیست؟

مشکل اصلی اقتصاد ما این است که در دست مردم نیست.
باید دولت عزم کند از نقش مداخلهگری به سمت دولت
حاکمیتی برود .اگر این مهم عملیاتی شود ،هم مشکالت
ساختاری،هممشکالتاقتصادیوهممعضالتفرهنگی
برطرف خواهد شد.

اعتمادسازی
نیازامروز

باید به سمت کاهش شکافها
میان دولت و بخش خصوصی برویم

عضو کمیسیون
برنامهوبودجهمجلس

اگر بتوانیم
فضایی مبتنی بر
اعتمادسازیبین
فعاالن بخش
خصوصی و دولت
ایجاد کنیم که
هردو با حرکتی
هماهنگ در جهت
افزایش رشد
اقتصادی و کمک 
به برونرفت
از فشار تهدید
و تحریم گام
بردارند،همدلی
و همزبانی قابل
تحقق خواهد بود.

نگر
آینده

قیمت و کیفیت را نداشته باشد دچار مشکل خواهد
شد.ازجملهعواملیکهتولیدکنندهداخلیبایدمدنظر
داشته باشد تا بتواند سهم خود را از بازار بهدست آورد؛
قیمت ،کیفیت ،تنوع سازمانی در محصول ،خدمات
پس از فروش و انجام تعهدات در زمان مقرر اســت،
چراکه تشکل صنفی یا تولیدکنندهای که زیرساخت
آن بر مبنــای فنآوریهای نو باشــد و همزمان ،به
تحقیق و توسعه اهمیت بدهد و مدیریت خوبی نیز
داشته باشد ،حتماً میتواند از بازار سهمی ببرد .اما اگر
قرار باشد در بازار ،کاالها را به شکل سنتی ،با روشهای
قدیمی ،ضایعات و کیفیت نامناسب ارائه دهیم ،نهتنها
توان رقابتپذیری ما کاهش مییابد بلکه عملکرد ما
بیاعتمادی عمیقی ایجاد میکند که آیندگان باید
هزینه آن را پرداخت کنند.
این تفکر که ما میتوانیم در تمامی عرصههای تولید
وارد بازار رقابت شویم تفکر اشتباهی است .ما مسلماً
در تولید برخی از کاالها ،چه به لحاظ مزیت نسبی و
چه از نظر توان رقابتی و مدیریتی و یا بهرهگیری از
تکنولوژیهای روز توانستهایم قدرت رقابتی خودمان
را نشان دهیم .بنابراین باید این موارد را در اولویت قرار
داد .اگر قرار اســت از دوران اتکا به درآمدهای نفتی
فاصله بگیریم ،بایستی در بخش تولیدمان بهگونهای
عمل کنیم که قادر باشیم در چند محور منتخب ،مثل
صنایع الکترونیکی ،نساجی ،میوه ،خشکبار و خودرو
و  ...بر مبنای اســتراتژیهایمان در عرصه صادرات،
توانمندیهای خود را در بازارهای جهانی مطرح کنیم.
در میان پیشنهاداتی که از سوی وزارت صنعت ،معدن
و تجارت ،در قالب متن «شــش گام بهسوی توسعه»
نوشته شده است ،مدیریت واردات یکی از ارکان مهم و
تاثیرگذار است .ما سالهاست با نادیدهگرفتن مدیریت
واردات و مدیریــت تعرفهها عم ً
ال بازار داخلی را دچار
مشکل میکنیم و با واردکردن کاالهایی که اثر زیادی
در تقویت رقابتپذیری ما ندارند این مشکل را تعمیق
میکنیم.بایدبدانیمدرمدیریتتعرفهونحوهتخصیص
آن به چه کسانی ارز مناسب بدهیم و تعرفهها را برای
کدام کاالها در نظر بگیریم .درحال حاضر ،بازار درحال
اشباعشدن از کاالهای مصرفی خارجی است که بازار
داخلی توان بسیار بهتری برای تولید مشابه آنها دارد،
اما به دلیل تعرفههای ناچیز و ورود این کاالهای وارداتی
بهویژه در حوزه لباس ،کیف ،کفش و حتی لوازمالتحریر،
تولیدکننده داخلی ما دچار مشکل شده است.
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شرایط بخش خصوصی و در رأس آن اتاقهای بازرگانی
در چندســال اخیر بهبود یافته اســت .موضوعی که
خوشبختانه با توجه به ارتباط خوب رئیس پیشین اتاق
بازرگانی ایران با دولت یازدهم روزبهروز روزنههای امید
بیشتری در برابر فعاالن این بخش میگشاید .شوراهای
گفتوگو میان دولت و بخــش خصوصی نیز از جمله
دســتاوردهای این نزدیکی و بهبود است اما متاسفانه
چنانکه ما در تهران و برخی از اســتانها با آن مواجه
بودیم این شوراها نتوانســتند در مسیر بهبود فضای
کسبوکار فعال شوند و اثرات خود را در این تعامل به
نمایش بگذارند .هرچند نباید فراموش کنیم مثلثی که
در شورای گفتوگو میان دولت ،بخش خصوصی و حتی
فعاالن حوزه قانونگذاری ایجاد شده میتواند مؤثر باشد
چراکهاگربخواهیمنقشآفرینیوسهمبخشخصوصی
در اقتصاد کالن کشور افزایش پیدا کند و کسبوکار چه
در حوزههای سهمبری داخلی و چه سهمبری از حوزه
بازارهای بینالمللی بیشتر شود در گام اول باید به اصل
موضوع و اهمیتش بها دهیــم .در این میان آنچه مهم
است اینکه قانون باید درست اجرا شود تا شوراها بتوانند
بخشهایی که مانع افزایش سهم خصوصی از اقتصاد
است را شناسایی کنند و برای رفع آن گام بردارند.
درعین حال امسال« ،سال همدلی و همزبانی دولت
و ملت» نامگذاری شده است .آنچه در این حوزه حائز
اهمیت است ،بحث افزایش اعتماد و اطمینان میان
جامعه هدف با دولت و نــوع رابطه این دو با یکدیگر
اســت .گاهی منظور ما همدلی با کل جامعه است و
گاهی بخشی از جامعه همچون «فعاالن اقتصادی» به
عنوان جامعه هدف درنظر گرفته میشوند .اگر فعاالن
اقتصادی را که همواره تحت تأثیر فشارهای ناشی از
تصمیمهای دولتی بودهاند و نوعی شکاف مابین آنان
با دولت ایجاد شــده را بهعنوان جامعه هدف در نظر
بگیریم؛ میتوان گفت تحقق شعار امسال ،میتواند
به پُرشدن این شکاف کمک کند .اگر بتوانیم فضایی
مبتنی بر اعتمادسازی بین فعاالن بخش خصوصی
و دولت ایجاد کنیم که هــردو با حرکتی هماهنگ
در جهت افزایش رشــد اقتصادی ،مدیریت فضای
کسبوکار در کشور و همچنین کمک به برونرفت
از فشــار تهدید و تحریم علیه بخش خصوصی گام
بردارند ،همدلی و همزبانی قابل تحقق خواهد بود.
از طرف دیگر اســاس قانون حمایــت از تولید که از
تصویب مجلس گذشت ،رفع موانع تولید ،کمک به

فعالسازی بخش خصوصی ،سهمبری بیشتر آن از
فضای کسبوکار و در یک کالم ،رشد اقتصادی است.
معافیتها ،بخشودگیها ،تسهیل صادرات ،کمک به
سرمایهگذاری ،ارائه تسهیالت برای تامین نقدینگی
مورد نیاز فعاالن حوزه تولیــد ،ازجمله کمکهایی
هســتند که این قانون برای جامعــه هدف خود که
فعاالن تولید هستند ،در نظر گرفته است .اینکه این
قانون در مرحله اجرا تا چه حد میتواند نیات و مقاصد
قانونگذار را مرتفع کند ،باید منتظر ماند و دید اما آنچه
مایهخرسندیاستاینکهدرهمینچندماه ،تاحدود
زیادی توانستهایم به اجرای این قانون نزدیک شویم
که این جز با حضور فعال بخش خصوصی ،نمایندگان
اتاقهــای بازرگانی و خبرگان حــوزه اقتصادی ،در
تدوین این قانون میسر نبود .به نظر نگارنده ،این قانون
اگر بهدرستی اجرایی شود ،میتواند و باید در تسهیل
فضای کسبوکار و بهبود شرایط کار تولیدکنندگان
تاثیری مثبت برجای بگذارد.
فلسفهوجودیتشکلهاواسطهگری میان یک جامعه
با رئوسی است که در سطوح باالتر از آن نقشآفرینی
میکننــد و آنچه یک تشــکل را مدیریت و هدایت
میکند ،نیازهای جامعه مبدأ است .اگر این تشکلها
نقش خود را بهدرســتی ایفا کنند ،میتوان به اینکه
تصمیمگیرندگان و مجریان ما بر اساس نیاز جامعه
هدف خود رفتار کردهاند اطمینان داشــت .یعنی بر
اساساینکهتشکلهاتاچهحدبهفلسفهوجودیخود
پایبند هستند و در انتقال نیازهای جامعه هدفشان
موفق عمل میکنند ،میتوان میزان تأثیرگذاریشان
را سنجید.
ایــن واقعیت را در ابتدا باید پذیرفت که ســهمبری
ما از بازارهای خارجی و حتــی بازارهای منطقهای
بســیار ناچیز اســت ،بنابراین نیاز داریم به ابزارها
و ســازوکارهایی بیاندیشــیم تا بتوانیم تولیدات و
محصوالت خود را معرفی کرده و در معرض رقابت با
تولیدات سایر کشورها قرار بدهیم .نباید از یاد برد که
ما همزمان با اینکه کاالهایمان را معرفی میکنیم،
بایدبتوانیمبهتعهدیکهایجادمیکنیمپاسخمناسب
بدهیم .مث ً
ال وقتی تولیدکنندهای نمایشگاهی برگزار
میکند و به معرفی محصولش میپردازد ،باید بتواند
به تعهدات خود یعنی تولید محصولی با همان کیفیت
و قیمت که وعده داده است پایبند ،و توان رقابتیشدن
در بازار را داشته باشد .اگر محصول تولیدکننده ما ،این
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پرونده ویژه

پیوستنبهسازمانتجارتجهانی
از نان شب واجبتر است
حمایت از تولید داخلی در گفتوگو با نایبرئیس اتاق اصناف ایران

آیند هنگر :جاللالدین محمد شکریه راهحل مشکالت تولید را در پیوستن به سازمان تجارت جهانی جستوجو
میکند و باور دارد عضویت ایران در این نهاد بینالمللــی میتواند به مقرراتزدایی ،اصالح نظام مالی ،تدوین
استراتژی توسعه اقتصادی و اصالح نظام تعرفه کمک کند .نایبرئیس اتاق اصناف ایران دغدغه صنف دارد .او که
معتقداستظرفیتکشوردرواحدهایصنفیوبازرگانیبیشازصنعتوکشاورزیاست ،درگفتوگوباآیندهنگر
میگوید ما در اشتغالزایی ،صادرات و رونق تولید که سه محور اصلی تمرکز وزارتخانه است موفق عمل کردهایم،
اما برای رونق تولید صادراتمحور باید دولت ،مردم و تولیدکننده همگی با هم همراه باشند.
آقای شکریه! مسئله حمایت از تولید داخلی
مدتهاستکهموردتوجهمسئوالنوسیاستگذاران
اقتصادی قرار گرفته اســت؛ به نظر شما ،دولت چه
اقداماتی را میتواند در دســتور کار قرار دهد تا از
تولیدکنندگان داخلی حمایت بیشــتری شود و به
رقابتپذیرشــدن کاالهای تولید داخــل در برابر
محصوالت مشابه خارجی بیانجامد؟

دیپلماسی
اقتصادی ما
میتواند در
راستایتولید
صادراتمحور و
بازارهای هدف
خارجیبهترین
یاریگر باشد.
تنها کافیست
بهجای انبار
داخلی ،بازار
خارجی را هدف
بدانیم.

نگر
ی و هشتـم  /خــرداد 1394
ه شماره س 
آیند
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مســئله تولید در ایران برای برونرفت از مشکالتش،
عالوه بر اینکه به بســتههای حمایتی از طرف دولت
احتیــاج دارد ،نیازمند فرهنگســازی برای مصرف
کاالی داخلی است .من یکبار در همایش اتاق بازرگانی
ایران با محوریت «حمایــت از تولید داخلی و کاهش
مصرف کاالهای وارداتی» گفتم کــه ما برای این کار
باید مطالعهای تطبیقی انجام دهیم .به عنوان مثال ،در
کشورهایی چون کره جنوبی ،هند و چین حمایت از
تولید داخل و مصرف کاالی ساخت داخل یک ارزش
واالی فرهنگی است .در این کشورها به مصرف کاالهای
خارجی نه گفتهانــد و واقعاً از تولیــد داخل حمایت
میکنند .مسئله بعدی تغییر بسترهای قانونی و تدوین
قوانین انگیزشی است که بسترهای الزم را برای افزایش
تولید صنفهای متعدد هموار کند .ایران کشــوری
بنگاهمحور است ،نه کشــاورزیمحور یا صنعتمحور
بهطوری که انباشت اشتغال ،در کارگاهها و بنگاههای
کوچک ،و مزیت و پتانسیل اقتصادی ما بیشتر در بخش
خدمات و توزیع است .دولت باید بررسی کند دولتهای
قبلی چه برنامهای برای رفــاه حال واحدهای صنفی
داشتهاند و این برنامهها دارای چه مزایا و معایبی بودهاند،
تا بتواند با رفع معایب و تقویت نقاط مثبت آن برنامهها،
به بهبود شرایط واحدهای صنفی یاری رساند .مسئله
بعدی کارنامه خود دولت است که چه برنامهای برای
نظام اشتغال داشته و دارد تا بتواند همدلی و همزبانی را
در جهت افزایش سطح تولید ارتقا بخشد .گاهی ما در
زبان به این مسائل باور داریم ولی شاید در عمل اینطور
نباشد .باید بررســی کنیم و ببینیم چه شخصیت و
جایگاهی به بنگاههای اقتصادیمان دادهایم.
شــما میگویید حمایت از تولیــد داخلی به
فرهنگی نیــاز دارد که دولت باید آن را بســازد،

درحالیکه نهادینهکردن یک مسئله فرهنگی نیاز به
زمان بسیار زیادی دارد .با در نظر گرفتن این نکته که
ارتقاء جایگاه تولید و اقتصاد از نخستین اولویتهای
امروز اقتصاد ماســت ،آیا فکــر نمیکنید انتظار
نقشآفرینی اینچنینی از سوی دولت ،نقض غرض
باشد؟ آیا با اعطای این مســئولیتها به دولت ،به
صورت غیرمستقیم به بزرگشــدن نهاد دولت و
دولتیشدن اقتصاد کمک نکردهایم؟

دلیل اینکه من میگویم دولت باید برای مصرف تولید
داخلی فرهنگسازی کند آن اســت که صداوسیما،
رسانههای تصویری و آموزشوپرورش همگی در اختیار
دولت هستند .این نهادینهسازی مصرف کاالی داخلی
نیاز به آموزش پایه دارد و این آموزش وظیفه نهادهایی
است که در اختیار دولت اســت .ما باید «بورس» را در
سرفصل درسهای خود قرار دهیم .آیا این وظیفه نهاد
تولید اســت یا نهاد آموزش؟ آموزش این اصول باید از
کودکستان آغاز شــود ،چراکه وقتی استفاده از کاالی
تولیدی را در مشق بچهها قرار دادید آن زمان میتوانید
انتظار داشته باشید که این فرد در بزرگسالی به مصرف
کاالی تولید داخل افتخار کند .درحالی که االن ما وقتی
در همایشهایی برای حمایت از تولید داخل شرکت
میکنیم متاســفانه شــاهدیم که بیش از  ۵۰درصد
مدعوینباماشینساختخارجبهمحلهمایشآمدهاند.
حمایت از تولید داخلی یک اتوبان دوطرفه است .یعنی
تولید داخلی بدون فرهنگسازی ،بدون اصالح قوانین
و ایجاد بســترهای الزم با همکاری بین مردم ،دولت و
تولیدکنندهها ،شاید ممکن باشد اما هزینه بسیار باالیی
دارد که تامین آن برای تولیدکننده سخت و گاه ناممکن
است .اما از آنسو ،تولیدکنندهها هم باید به تولید احترام
بگذارند ،باید به تولید باور داشته باشند و بتوانند خود
را روزبهروز به اســتانداردهای جهانی نزدیکتر کنند.
تولیدکننده ما باید به لحاظ علم و دانش ،تکنولوژی و
ماشینآالت بهروز باشــند .تولیدکننده باید بازارهای
جهانی را بشناسد و بداند که در هرجای دنیا ،به چه کاال
و با چه سطحی از استاندارد و کیفیت و کمیت نیاز است.
یک تولیدکننده مطلوب نباید خود را از دنیا جدا کند،
چراکه در دنیای امروز «ارتبــاط» حرف اول را میزند.

باید بازار هدف را شــناخت و با تکیه بر استعدادهای
دانشبنیان مرزهای تولید را از داخل به خارج برد.

آیافکرنمیکنیدعدمرضایتازکیفیتیاقیمت
کاالیایرانی،فقدانخدماتپسازفروشوپشتیبانی
مناسب،عدمرعایتاستانداردهایبینالمللیوامثال
اینها باعث عــدم رغبت به کاالی ســاخت داخل
یشود؟
م 

بله من کامــ ً
ا با شــما موافق هســتم .گاهی خود
تولیدکنندههمازکاالیتولیدیخوداستفادهنمیکند.
ما باید کیفیت کاالیمان به حدی برسد که بتوانیم با
دنیا رقابت کنیم .دولت هم باید قوانین نظارتیاش را
تقویت کند تا با تولیدکننده کاالی بیکیفیت برخورد
جدی شود.
دولت باید چه سیاستهای حمایتی را نسبت به
تولیدات داخلی در پیش بگیرد که هم در کوتاهمدت
و هم در بلندمدت تأثیرگذار باشد؟

من فکر میکنم که مســائل داخلی ما خیلی پیچیده
است .یعنی اقتصاد با مسائل دیگری چون فرهنگ و
مســائل اجتماعی نیز درهم تنیده است .دولت برای
برخورد با بزهکاری اجتماعی هزینه سنگینی پرداخت
میکند ،شــاید اگر بخشــی از این هزینه را در مسیر
اشتغالزایی ســرمایهگذاری میکرد ،هم مشکالت
اجتماعی کمتر میشــد و هم اینکــه وضعیت تولید
بهتر میشــد .دولت باید بتواند با اجرای سازوکارهای
متعددیازجملهاصالحنظاممالیاتی،اعطایتسهیالت
ارزانقیمت و اصالح مقررات و قوانین از تولیدکننده
حمایت کند .مســئله دیگر این است که بانکها باید
از بنگاهداری خارج شــوند و نظــام بانکی در صنف و
صنعت در اختیار تولید باشد .در این صورت ،دولت نیز
باید در عمل ثابت کنــد که فقط ادعای حمایت ندارد
بلکه عزمی راسخ برای ارتقاء سطح تولید دارد .اگر ما
بتوانیم این شرایط را فراهم کنیم زمینه برای اقتصاد
مقاومتی  -که اص ً
ال اقتصاد منفعلی نیست -و اقتصاد
تولیدمحور فراهم میشود .یعنی ما در اینجا باید بتوانیم
راهکار دولت ،تولیدکننده و مردم را با همدیگر و در کنار
هم و همزمان داشته باشیم .اینها برخاسته از فرهنگ و
ارادهای است که زمینههای آن باید توسط دولت فراهم
شــود .دولت باید خود اول از همه شعار مصرف کاالی
ایرانی را در سرلوحه کار خود و مجموعه مربوطه قرار
دهد .دستگاههای دولتی باید حمایتی واقعی داشته
باشند .اآلن در چین وقتی واحد تولید تسهیالتی مث ً
ال
معادل  ۱۰۰۰یوان میگیرد ،برای  ۳۵درصد آن خود
تولیدکننده،وبرایباقیآندولتضمانتمیگذارد؛این
شیوه واقعی حمایت و نشانگر ارادهای است که میتواند
به افزایش تولید و بهبود وضعیــت فعاالن اقتصادی
بیانجامد .دولت باید ابتدا در جهت خصوصیســازی
واقعی حرکت کند اما در حمایــت از تولید فقط ارائه
تسهیالت و اصالح امور مالیاتی کافی نیست .دولت باید
راههای فرار مالیاتی را ببندد .باید بتواند نظارتی قوی
بر تولید داشته باشد .باید تولیدکننده را ملزم به ارائه
خدمات پس از فروش کند .درحالیکه اآلن به عنوان
مثال ،برخی شهروندان برای  ۲۰۶صندوقدار ثبتنام

میکنند و در نهایت  RDتحویل میگیرند و کسی هم
نیستکهپاسخگویاینخلفوعدهباشد.فرهنگسازی
مهم اســت اما همین فرهنگ باید جایی هم به قانون
تبدیل شود.

دولت چگونه میتواند معضل اقتصاد غیرمولد را
که بخشی از مشــکالت گریبانگیر بخش تولید و
تولیدکننده است برطرف کند؟

دولت باید با سه برنامه کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت
به درمان تولید بپردازد .نخستین مسئله این است که باید
اقتصاد را بهطور واقعی به مردم و بخش خصوصی واگذار
کرد .نکته بعدی اینکه بایــد به بخش تولید و اصناف در
تنظیم برنامههای توسعه توجه ویژه داشت .االن در متن
برنامه ششم توســعه چقدر به اصناف توجه شده است؟
شاید تنها دوجا از اصناف نام برده شده باشد ،آن هم جایی
کهمیخواهندچیزیازاوبگیرندنهاینکهحمایتشکنند.
دولت باید نقش قیممابانه را کنار بگذارد ،امور اقتصادی
را به بخش خصوصی واگذار کند و خودش تنها در نقش
تسهیلگرظاهرشود.قوانینمابایدبهروزباشد،درحالیکه
همین حاال قانون تجارت ما متعلق به سال ۱۳۱۳است .با
این قانون ۸۰سال قبل چه مشکلی را میخواهیم برطرف
کنیم؟ مثل این است که با یک جسد زندگی کنیم.
عمر خیلی از قوانین در کشورهای پیشرفته نیز
به یک قرن میرســد .بههرحال امروز در کشور از
پاالیش قوانیــن صحبت میشــود .یعنی یکی از
مشکالتی که داریم انباشــت قانون و تعدد قوانین
است؟

بله .تعدد قوانین و نبود ضمانت اجرایی برای این قوانین
از مشکالت روز جامعه ماست اما ساختار تجارت هم با
قوانین  ۸۰سال قبل شکل نمیگیرد .هیچکس هم به
دنبالاصالحآننیست،گاهیهمکهکسیپیدامیشود
اینقوانینراطوریاصالحمیکنندکهیاقابلیتاجرایی
نداردویاآییننامههایشچنانهیجانیتنظیممیشود
که اصل قانون را زیر سؤال میبرد.
به نظر شما چه دالیلی باعث شده که دولتها
بهرغم داعیه حمایــت از تولید نتوانند به این هدف
برسند؟

متأسفانههموارهگرفتارچنینمعضالتیدراقتصادمان
بوده و هستیم .دولت به شکلی دیوانساالرانه حجیم
شده و تداوم این شرایط نتیجهای جز گسترش فساد
نخواهد داشت .گاهی خود ساختارها اجازه حرکت به
دولتوتولیدکنندهرانمیدهد.دولتواقعابایدسررشته
امور را به مردم واگذار کند تا بتواند چابک شود.
به نظر شما آیا برگزاری جلسهها و نشستهای
«شورای گفتوگو» در تسهیل روابط دولت و بخش
خصوصی تأثیرگذار بوده است؟

بهنظرشماقانونحمایتازتولیدمیتوانددراین
مسیر به کمک بخش خصوصی آمده و برخی تنگناها
و موانع پیشروی توسعه تولید را از سر راه بردارد؟

حتماً این قانون میتواند به کمک تولید بیاید .خصوصاً
اگر در تنظیم آییننامههای آن فقط نگاه ملی نداشته
باشیم بلکه به پتانســیلهای بومی هم توجه کنیم،
میتواننتایجخوبیراانتظارداشت.بایدبهسازوکارهای
منطقهوصنایعمحلیهمتوجهشود.بایددرمقاماجرای
این الیحه و یا قانون ضمانت اجرا هم داشته باشد.

اخیرا ًوزارت صنعت ،معدن و تجارت در راستای
حمایت از تولید داخلــی اولویتهایی چون «رونق
تولید»« ،اشتغال» و «توسعه صادرات غیرنفتی» را
اعالم کرده است .این محورها در سال  ۱۳۹۴چقدر
قابلیت اجرایی دارد؟

امیدوارم روزی بیاید که همان اندازه که به بخش صنعت
و تجارت توجه میکنند به صنوف و بنگاهها هم توجه
داشته باشند .ایران یک کشور بنگاهمحور است .ما باید
در بخش صنوف و تجارت که اتفاقاً از پتانسیل خوبی
برخوردار است نیز سرمایهگذاری کنیم نه اینکه فقط در
صنایع متمرکز باشیم .درواقع باید از تمام ظرفیتهای
تولیدی استفاده شود .اگر دولت فقط بخواهد در صنایع
استراتژیک ســرمایهگذاری کند به این معناست که
تنها میخواهد از بنبســت مالی که همین امروز در
آن گرفتار است رها شود ،اما اگر به همه حوزهها توجه
کند یعنی ارادهای بلندمدتتر بر تقویت تولید در همه
تها دارد.
ظرفی 
با توجه به فضای تازه اقتصادی و زمینهسازی
برای رفع موانع تحریمی از سر راه تولید ،تیم اقتصادی
دولت موظف شده زمینه تسهیل سرمایهگذاری و
حضور بخش خصوصی را فراهم کند .به نظر شما این
تصمیم با کمک چه راهکارهایی عملی خواهد شد؟

اینحتماًباتنظیمتعرفهها،ارائهمشاورهدرحوزهگمرک
و برطرفکردن موانع گمرکی ،دســتهبندی کاالهای
وارداتی ،سیاســتهای حمایتی و کارشناسی دیگر
ممکن خواهد بود .گاهی ما در مسیر واردات کاالهایی را
وارد میکنیم که میتوانیم بهتر از آن را در داخل تولید
کنیم.ازطرفیچونهزینهتولیددرداخلباالستامکان
رقابت با کاالی واردشده سخت میشود .باید به همه این
موارد توجه داشت .من تأکیدم این است که در شورای
گفتوگو و در مباحث مربوط به حوزه واردات و صادرات
باید به بخش اصناف و خواستههای آن نیز توجه کرد.
دولت در زمینه مقرراتزدایی ،اصالح نظام مالی،
تدوین استراتژی توسعه اقتصادی ،اصالح نظام تعرفه
با رویکرد الحاق به  WTOو حمایت از حقوق مالکیت و
نگرش به مالکیت فکری چــهکاری انجام داده یا
میتواند انجام دهد؟

ما باید از طریق عضویت در این نهاد بینالمللی بتوانیم
سطح فعالیتهای اقتصادی خود را به استانداردهای
جهانی اقتصاد نزدیک کنیم .این از نان شب هم برای
ما واجبتر است .باید بررسی کنیم که چگونه شرایط
ورودمــان به این نهاد هموار میشــود .اگرچه ما اآلن
شــرایط پیش از تحریم را در بسیاری جهات از دست
دادهایم اما باید دوباره تالش کنیم که اگر این مهم فراهم
شــود ما هم مقرراتزدایی خواهیم کرد ،هم سیاست
حمایتی خوب ،هم گمرک مطلوب و عوارض مناسب،
هم رقابتپذیری در اقتصاد و  ....را خواهیم داشت.
اتاق اصناف برای حمایت از تولیدکنندههای
کوچک و بنگاهها چه رایزنیهایی با دولت داشــته
است؟

ما اآلن  ۶۰برنامه توســعهای در اختیار داریم که میل
رسیدن به هدف را بیشتر میکند .باید برای رسیدن
به توسعه کار زیربنایی کرد .اگر دولت به دنبال کارهای
زیربنایی است ،باید کار کارشناسی انجام دهد ،ولی اگر
مایل به انجام کارهای روبنایی اســت ،چه بهتر اجازه
بدهیمهمیناقتصادیکهداریمادامهپیداکندوحداقل
همین سه میلیون واحد صنفی که داریم به کار خود
ادامهدهند،چراکهفعالیتهمینواحدهایصنفیبرای
 ۸میلیون نفر اشتغالزایی و به تبع آن توسعه فرهنگی و
سیاسی به دنبال داشته ،بدون اینکه هیچ بار مالی برای
دولت ایجاد کند یا مطالبهای از او داشته باشد.

نگر
آینده

مهمترین مسئله در این رابطه آن است که با لغو تحریمها
مقدار زیادی پول و ارز که طی سالهای گذشته در خارج
از کشور انباشت شده وارد اقتصاد کشور میشود .این پول
نیاز به مدیریت دارد و دولت باید تصمیم بگیرد در کجا
میخواهد آن را سرمایهگذاری کند .از طرف دیگر ،ما باید
بتوانیم در حوزه واردات نیز مدیریت درستی انجام دهیم
و برای تولید صادراتمحور برنامهریزی کنیم .بههرحال
ارتباط ما با دانــش و تکنولوژی روز دنیــا ،تبادلنظر با
کارشناسان فنی کشورهای دیگر ،جذب سرمایهگذاری
خارجی و امثال اینها با برداشتهشدن تحریمها تسهیل
خواهد شد .ولی آنچه مهم اســت اینکه ما باید در حوزه
صنفبرندسازیکنیم.مندرحوزهتولیدکوچکمعتقدم
که باید یک شرکت ملی سرمایهگذاری اصناف با هدف
صادرات تشکیل دهیم که البته اآلن اتاق اصناف در حال
کاربررویابعادمختلفآناست.بابرداشتهشدنتحریمها
میتوانیم از طریق دیپلماسی اقتصادی خوب با بسیاری
از کشورهایی که عالقهمند به ارتباط تجاری و خدماتی
هستند ارتباط برقرار کنیم .ما اآلن با برخی از کشورهای

درشرایطفعلیوذیلهدفتقویتتولیدچگونه
باید واردات را مدیریت کرد؟ چه راهکاری برای تحقق
این هدف پیشنهاد میکنید؟

دولت باید نقش
قیممابانهرا
کنار بگذارد،
امور اقتصادی
را به بخش
خصوصی واگذار
کند و خودش
تنها در نقش
تسهیلگرظاهر
شود .از طرف
دیگر،قوانین
ما باید بهروز
باشد،درحالیکه
همین حاال قانون
تجارت ما متعلق
به سال ۱۳۱۳
است .با این
قانون  ۸۰سال
قبل چه مشکلی را
میخواهیمبرطرف
کنیم؟
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اعتقاد دارم که بخش خصوصی اول باید در جمع خود به
یک وحدت نظر برسد تا بتواند در این جلسات از فرصت
پیشآمده نهایت استفاده را ببرد .بخش خصوصی باید
عالوه بر شرکت در نشســتهای شورای گفتوگو با
دولت ،در میان خود نیز مشابه چنین نشستهایی را
برگزار کند .اما درباره نتیجه این بحثها ،باید بگویم که
اگرمباحثمطرحشدهدرشوراهایگفتوگوازصفحات

کاغذ عبور کند خوب اســت ،اما اگر در صورتجلسات
محدود بماند و گرفتار زونکن بایگانیها شود ،گرهی از
مشکالت ما باز نمیکند.

همســایه ارتباط خوبی داریم اما باید در راستای توسعه
ارتباطات در حوزه خدمات ،صنوف ،آموزش و کارشناسی
گام برداریم .یکی از فرصتهایی که وجود دارد و باید زمینه
را برای آن فراهم کرد ،ورود به  WTOاســت .دیپلماسی
اقتصادی ما میتواند در راســتای تولید صادراتمحور
و بازارهای هدف خارجی بهترین یاریگر باشــد .تنها
کافیست بهجای انبار داخلی ،بازار خارجی را هدف بدانیم.
ما باید بدانیم کشورهای منطقه به چه چیزهایی نیاز دارند
و برای این کار باید رایزنهای اقتصادی ما امکان حضور
تولیدکنندگان و اصناف را در سفارتخانهها فراهم کنند.
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بازار؛ ملعبهای در دست بازیگران سیاسی و اقتصادی

محمد صدر هاشمینژاد

اولویتشفافیت

فرصتهای جدید ایران در راه است

امیرهامونی

كارشناس امور بانکی و مدیرعامل اسبق بانك اقتصاد نوین

مدیرعامل فرابورس ایران

یک واقعیت تلخ وجود دارد :مبحث بازار ســرمایه در ایران به مقوله مبهم و لوثشــدهای تبدیل شده
اســت .مالکیت سرمایه ،در دو شکل بیشتر نمیتواند وجود داشته باشد؛ یا در مالکیت دولت که نمونه
مشخص آن در کشورهای سوسیالیستی است یا در مالکیت مردم که در این صورت نیز؛ یا مستقیماً در
دست اشخاص حقیقی است ،و یا در قالب شرکتهای سهامی که مالک آنها در نهایت مردم و اشخاص
حقیقی هستند ،ظهور پیدا میکند .هر کدام از این دو شکل در تعاریف معینی بروز و ظهور پیدا میکند
که متأسفانه در اقتصاد ایران هیچکدام از این دو شکل بهطور مشخص وجود ندارند .هرکدام از این دو
شــکل ،سازوکارهای خود و قوانین و مقررات مخصوص به خود را دارد که دولتها و ملتها را موظف
میکنــد به آن ســازوکارها و قوانین گردن نهند و از آن تبعیت کننــد .در ایران قوانین کامل و مدون
الزمالرعایهای برای هیچکدام از این دو شــکل وجود ندارد .در اصطالح اقتصادیون ،نوع اول را اقتصاد
سوسیالیستی مینامند که سازوکارهای خود را داراست و نوع دوم را اقتصاد بازار.
در چندســال گذشته دولتی داشــتیم که رئیس دولت به صراحت اعالم میکرد که هیچکدام از مکاتب
اقتصادی را قبول ندارد و بارها بهصراحت تکرار کرد که اقتصاد بازار یعنی دزدی و کالهبرداری! ولی همین
رئیس دولت ،قوانین و مقررات دیگری در اختیار نداشت که نوع اقتصاد مورد نظر خود را (که معلوم نبود
چه نوع اقتصادی است) پیگیری و پیروی کند و این یعنی هرجومرج اقتصادی .و حاال اگر در همین کشور
به تقلید از اقتصاد بازار ،بازار ســرمایهای هم شــکل گرفته باشد ،معلوم نیست تابع چه منطق و قوانینی
است .بازار سرمایهای که رئیس دولت ،اصل آن را قبول ندارد چگونه میتواند بهعنوان یک بازار سرمایه با
سازوکارهای بازار که ناشی از اقتصاد بازار و دادوستد رقابتی است به راه خود ادامه دهد و در مسیر درستی
حرکت کند؟ پُرواضح است که این بازار ،ملعبۀ دست بازیگران سیاسی و اقتصادی که در دست دولتیها
یا شبهدولتیهاست خواهد شد و آن بر سرش میآید که امروز شاهد آن هستیم ،که در شرایطی که رشد
اقتصادی داریم ،به یکباره بازار ســهام یکســوم ارزش کل خود را از دست میدهد و بدتر از همه اینکه
مسئولین دولت فعلی بهخاطر جلوگیری از تنشهای سیاسی حامی بازار سرمایه میشوند و رسماً اعالم
میکنند که «ما از بازار سرمایه حمایت میکنیم» .یعنی کسانی که در منطق اصلی بازار سرمایه میبایستی
ناظر این بازار دادوستد باشند ،حامی بازار میشوند! همه این اتفاقات ،نه از باب این است که کسی دوست
دارد سر به تن بازار سرمایه نباشد یا کس دیگری دوست دارد از بازار سرمایه حمایت کند .خیر ،همه این
عوامل ناشی از آن است که تعاریف روشنی مبنی بر لزوم وجود یا عدم وجود بازار سرمایه در این کشور
وجود ندارد چراکه تعریف روشنی در کلیت اقتصاد ایران وجود ندارد.
اینک ما در مقابل سؤاالت متعددی قرار داریم از جمله اینکه وضعیت بازار سرمایه را در سال جاری یا
در آتیه چگونه پیشبینی میکنید؟ بهطور قطع ،مادام که وضعیت اقتصاد ایران در کالن خود تعریف،
تبیین و اجرایی نشــود ،روند روشــن و مناسبی از بازار ســرمایه ،را که از توابع وضعیت کالن اقتصاد
محســوب میشود نمیتوان بهدرســتی پیشبینی کرد ،تنها میتوان گفت که اگر ثبات فعلی بهطور
موقت ادامه داشته باشد و گرفتار طوفان یا گردباد خاصی نشویم ،بازار سرمایه در وضعیت فعلی خود با
نوسانات اندک به پیش خواهد رفت و همین روند در بازارهای ارز ،مسکن و طال نیز ادامه خواهد داشت،
مگر آنکه طال دچار نوســانات جهانی شود که آن امر دیگری است .و اما در باب مسئله سرمایهگذاری
در ســال جاری یا در آینده ،کشور ما یکی از انگشتشمار کشــورهای دنیاست که قابلیتهای بسیار
زیادی در جذب سرمایه را داراست .به ندرت میتوان رشتهای را پیدا کرد که قابلیت سرمایهگذاری در
ایران را نداشته باشد ،ولی صد افسوس که اولین اصل سرمایهگذاری یعنی «امنیت سرمایه» و «امنیت
کسبوکار» در ایران بهشدت مخدوش است و این معضل که بزرگترین معضل سرمایهگذاری در ایران
اســت با شــعار دادن و یا مث ً
ال تصویب قوانینی از قبیل «بهبود مستمر محیط کسبوکار» حلشدنی
نیســت ،عزمی دیگر میطلبد که بهنظر میرسد که نهتنها موجود نیست بلکه خواب ذینفعانی را که
امروز از این آشفتهبازار سود وافر میبرند آشفته خواهد کرد.

طی سه سال اخیر ،اعمال تحریمهای پولی و
ارزی ،در کنار متغیرهای داخلی از جمله تورم
و نرخ سود بانکی ،چشمانداز سرمایهگذاری در
ایــران کوتاهمدت شــد و باعث شــد بســیاری از
سرمایهگذاران با تردید به بازارهای ایران نگاه کنند،
چنانکه معامالت سرمایهگذاران در بازارهای ایران نیز
تنها در کوتاهمدت انجام میشد .اما درپی تفاهمنامه
اولیه ایران و کشورهای  5+1در لوزان و تمدید توافق
ژنو تا  10تیرماه فرصتهــای جدیدی پیش روی
فرابورس قرار گرفت چنانکه افق سرمایهگذاری در
ایران اكنون بلندمدتتر شده و حتی سرمایهگذارانی
که عالقهمندی بیشتری به حضور در بازارهای ایران
از جمله بازار سرمایه نشــان داده بودند ،خود راساً
فرصتهای سرمایهگذاری در ایران را بررسی کرده و
یکی پس از دیگری وارد بازارهای داخلی شدهاند.

جذبسرمایهگذار
خارجینیازمند
ارائه سازوکارهای
شفاف و
نظارتهایقابل
اعتماد است،
چراکه آنچه نزد
سرمایهگذار
خارجی ،حرف اول
را میزند؛ نخست
در کنار آینده روشــنی که سرمایهگذاران شفافیت است و
خارجی برای بازارهای ایران متصور هستند ،سپساعتماد.
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موانعی هم پیش روی این گروهها و هیاتها
وجود دارد کــه مهمترین آن وضعیــت نامطلوب
زیرساختهای موجود در کشور است .فراهمنبودن
این زیرساختها ،امکان آمادگی صددرصدی برای
جذب ســرمایهگذاری خارجی را از ما سلب کرده و
میتواند چالشهایی را به دنبال داشته باشد .در این
شرایط ،ضرورت دارد مقامات دولتی اقدامات الزم را
بــرای فراهمکردن زیرســاختها انجــام دهند تا
ســرمایهگذاران بیــش از بیش جــذب بازارهای
پربازدهــی چون بورس و فرابورس شــوند .یکی از
راههــای فراهمکــردن این زیرســاختها ،اجرای
طرحهای توســعهای از سوی شــرکتها و ناشران
بورس بهویژه فرابورس اســت .عالوه بر این ،معرفی
این طرحها به ســرمایهگذاران خارجی و فعالشدن
صندوقهای ارزی نیز برای تحقق اهداف مورد نظر
مهم و اساســی اســت کــه باید در کنــار معرفی
فرصتهای سرمایهگذاری و عضویت در فدراسیون
جهانی مورد توجه جدی قرار گیرد .گذشته از تمامی
اینها ،جذب ســرمایهگذار خارجــی نیازمند ارائه
سازوکارهای شفاف و نظارتهای قابل اعتماد است،
چراکه آنچه نزد ســرمایهگذار خارجی ،حرف اول را
میزند؛ نخست شفافیت است و سپس اعتماد.
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بازار سرمایه و سرمایهگذاری در سال ۱۳۹۴

آینده نگری

بیثباتیقوانین
بزرگترینمانعسرمایهگذاری

فرصتها و موانع سرمایهگذاری در ایران در میزگرد «آیندهنگر»
با حضور علی رحمانی ،عباس هُشی و  ایرج رهبر
عظیم محمودآبادی :عباس هُشی ،مشاور محلی سابق بانك جهانی ،علی رحمانی رییس سابق سازمان بورس و ایرج رهبر رییس انجمن انبوهسازان مسكن استان تهران
میهمانان این شــماره میزگرد «آیندهنگر» بودند تا در مورد فرصتهای ســرمایهگذاری در سال  1394به بحث و گفتوگو بپردازند .در آغاز ،عباس هُشی عضو هیات
علمیدانشگاه شهید بهشتی و همچنین عضو دائمیموسسه بینالمللی «کرو هوروات اینترنشنال» مروری بر پیشینه سرمایهگذاری و فراز و فرودی كه در كشور ما طی
كرده داشت .تجربه بورس و تاثیر آن در بازار سرمایه موضوعی بود كه علی رحمانی استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا و مدیرعامل بورس در سالهای  1385تا  1387مورد
تجزیه و تحلیل قرار داد و وضعیت بازار مسكن برای سرمایهگذاری و تاثیر كاهش نرخ سود بانكی در آن را نیز با ایرج رهبر رییس انجمن انبوهسازان مسكن استان تهران
در میان گذاشتیم .مهمترین نکاتی كه هر سه کارشناس بر آنها اتفاق نظر داشتند دو مسئله بود :یک ،امنیت سرمایهگذاری و دو ،ثبات قوانین.
موضوع این جلسه فرصتهای سرمایهگذاری
در سال  1394است .اما شــاید الزم باشد ما ابتدا
پیشینهای از وضعیت سرمایهگذاری در كشورمان
ارائــه دهیم تــا در ادامه به بررســی فرصتها و
چالشهای آن بپردازیم.
هشــی :جذب ســرمایهگذاری یکی از برنامههای
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اصلی دولتهاســت که برای تحقــق آن ابتدا باید
ســرمایهگذاری خصوصی بهوجود بیاید و سپس به
مرور ،اقتصاد دولتی به اقتصاد مردمیتبدیل شــود.
ما از دیرباز ،در ایران ،یک بخش سرمایهگذار داخلی
داشتهایم و یک اقتصاد قوی دولتی .رشد سرمایهگذار
و سرمایه بخش خصوصی در ایران از حوالی سالهای
1346-1347آغاز شــد که در چند بُعد اتفاق افتاد؛
یک بخش صنعت با حمایت ســازمان گســترش و
نوسازی صنایع ایران و بخش دیگر که بانک صنعت
و معدن مسئول تأمین ســرمایهاش بود .شکل کار
هم اینگونه بود که ســرمایهگذار خصوصی بخشی از
پــول را تأمین میکرد و بخش دیگــر را بانکها در

اختیارش میگذاشتند .در پروژههای دولتی هم که
سرمایه متعلق به دولت بود ،بانک اعتبارات صنعتی
این کار را انجام میداد .در تمام دنیا ،اصوالً کشورهای
مختلف احتیاج به تکنولــوژی یکدیگر دارند .در آن
سالها از آنجا که ما از فقدان تکنولوژی مناسب روز
در صنعتمــان رنج میبردیم ،ایــن دو بانک ،جذب
سرمایهگذاری خارجی را با هدف انتقال تکنولوژی و
تأمین مادی ،جزو اهداف تعیینشده خود قرار دادند.
بنابراین ،از نیمــه دوم دهه  1340که این پدیده در
کشور اتفاق افتاد سرمایهگذاران و شرکتهای خارجی
که عالقه داشتند با سرمایهگذاران بخش خصوصی
شریک شوند ،ترغیب شدند تا به عنوان شریک وارد
کشور شوند .اینکه ما تصور کنیم سرمایه را باید صاحب
سرمایه تامین ،و همه ریسک را به تنهایی تقبل کند از
نیمه دهه  1340به تدریج و تا حدی کاهش پیدا کرد.
بنابراین بانک صنعت و معدن مســئول تأمین مادی
پروژهها شد که سرمایهگذار داخلی و یا سرمایهگذار
خارجی نیز در آن شــریک بودنــد .بانک اعتبارات

صنعتی هم در بخش دولتی ایــن کار را کرد .ایران
عضو ( )IFCبانک جهانی است؛ بنابراین در آن سالها،
بانک جهانی برای پروژههای دولتی ،به شــرکتهای
ایرانی قــرض میداد و بــرای پروژههای خصوصی،
بازوی دیگر سازمان ملل یعنی  IFCبود که این قرض
را تأمیــن میکرد .در دهه  1350که بازار ایران مورد
توجه قرار گرفت وامهای کالنی با بهرههای بســیار
پایین از طریق بانکهای کشاورزی و صنعتی آمریکا
در اختیار ایران قرار گرفت که بخشی از آن به دولت
تزریق شد و بخش دیگر به صنعت و بخش خصوصی
کشور .با وقوع انقالب و طرح بحث خروج خارجیها
و بازپرداخــت این وامها ،در قالب بیانیه الجزایر کلیه
وامهای مربوط به بانکهای آمریکایی بازپرداخت شد.
ما باید توجه داشته باشیم که ورود هر سرمایهگذاری
به کشورهای مختلف ،یک قانون حمایت میخواهد.
کشورهای صنعتی برای توسعه اقتصادی و حمایت
از صنعت خود در راستای جهانیشدن ،فروش مازاد
تولیدشــان به دنیا و گرفتن بخشی از بازار آن ،خود

به ایجاد شرکتهای تضمین صادرات دست میزنند.

تضمین صادرات به نوعی یعنی تضمین سرمایه
ســرمایهگذار .این تضمین با چه سازوكاری صورت
میگیرد؟
هشی :اینها معموال ســرمایهگذاری در کشور ثالث

در تحلیل شما چهار محور اصلی وجود دارد؛
اول ثبات قوانین ،دوم امنیت سرمایه که معیار آن هم
فعالبودن بخش خصوصی داخلی اســت ،ســوم
مردمیبودن و درواقع دولتینبودن اقتصاد و چهارم
قوانینحمایتی؟
هشی :درست است .آنچه یک خارجی میخواهد فقط

دالر  7تومان شرکتش را ثبت میکرد .از سال 1357
که انقالب شد تا سال  1371نرخ رسمی دالر همین7
تومان بود .صاحب سرمایه وقتی میخواست سود خود
را ببرد ،ریال را به بانک میبرد و با  7تومان دالر را به
او میدادند ،وقتی قیمتها تغییر کرد و گفتند ما ارز
 7تومانی نداریم و باید بهطور مثال ،دالر را به قیمت
 42/5تومان 80 ،تومان یا صد تومان بگیرید ،بنابراین
کسی که در ایران ســرمایهگذاری کرده بود با ضرر
مواجه شد .هم پول او دیر پرداخت شد ،هم زیان دید.
عده زیادی شــکایت کردند و با محاسبات برآوردی،
یک قیمت سهم و یک سود حساب کردند و دادگاه
هم با دالر  7تومان از ما گرفت .پس وقتی میگوییم
«امنیت» ،یعنی سرمایهگذار خارجی باید بداند پول او
از بین نمیرود .بازار بورس ،بخش کوچک دیگری از
بازار سرمایه ماست که نقش آن با دولتیشدن اقتصاد
به صفر رسید .عمده شرکتهای بورسی کشور شروع
فعالیتهایشان مربوط به میانۀ دهۀ هفتاد است .زمانی
که از سال  1374بازار سرمایه ما تا حدی تکان خورد.
با این پیشینه ،علیرغم این باید بگوییم ایران کشوری
مناسب برای جذب سرمایه است .هم نیروی کار دارد
و هم دسترســی به مواد اولیه .نیروی کار متخصص،
نیمهمتخصص و تحصیلکرده ما نسبت به دهه 1350
رشد باالیی داشته و از طرف دیگر ،ایران  ،به علت قرار
گرفتن در خاورمیانه و نزدیکی به کشورهای آسیای
میانه ،منطقهای سوقالجیشی محسوب میشود ،پس
عالق همند دارد.

هشی :وقتی در
کشوری،اقتصاد
دولتی و مثل ما؛
شبهدولتی،نهادی
و بنیادی باشد
رقابتپذیریبه
حداقل میرسد
و سرمایهگذار
خارجیتشویق
میشود که اگر
هم میخواهد
بیاید به سمت
اما چه چیزی در برابر رشد سرمایهگذاری در کارهایانحصاری
ایــران بازدارنده بوده که مانــع بهرهبرداری از این برود.

جذابیتها شده است؟

هشی :در حال حاضر اولین مانع تحریم است ،تحریمی
که تقریبا خیلیها را منصرف کرد .هرچند اروپاییها
این تحریم را به شــکل پنهانــی دور زدند اما روابط
بین کشورها کاهش چشمگیری پیدا کرده و شرایط
بد در این چند ســال ،رونق را از بازار گرفته اســت.
درشرایط کنونی ،موفقترین صنعت ما نیروگاهسازی
است ،چون راه و چاه آن را یاد گرفتهایم ،ایران ترنسفر،
پارسسوئیچ ،مپنا و ...از جمله مجموعههایی هستند
که بدون جذب سرمایه بلکه فقط با جذب تکنولوژی
توانستند پیشــرفت کنند .یعنی همه قراردادهایی
که اینها داشتهاند فقط به منظور جذب تکنولوژی
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ثبات است .به همین دلیل وقتی ما قرارداد بلندمدت
بستیم میگویند این قرارداد تابع قوانین امروز است،
اگر فردا تغییر کرد ،تمام اعداد بر این اســاس تعدیل
میشــود که پیمانکار ضرر اضافی نکند .ما االن در
تمام قراردادهایی که با شرکت نفت و وزارتخانهها و
هر قراردادی که کار پیمانکاری داریم این مســئله را
مشاهده میكنیم .ما در کشــور دو بازار داریم؛ بازار
مالی و بازار ســرمایه .در کشورهایی که اقتصادشان
مردمی است و دولت به سمت مدیریت با اتکا به بازار
سرمایه میرود ،بازار سرمایه حرف اول را میزند .ما در
کشور بازار سرمایه کوچکی ایجاد كردیم که از همان
اول آن را در اختیار بانک ملی گذاشتیم ،چون بانک
ملی بانك مادر بود ،ســال  1352که قانون تأسیس
بانک مرکزی تصویب شــد یکسری کار از بانک ملی
منفک شده و به بانک مرکزی واگذار شد .پرسشی که
شاید پیش بیاید آن است که این بازار سرمایه در ایران
چه نقشی دارد؟ طبق آماری که اخیرا ً اعالم شده12 ،
درصد پول کشــور در بازار سرمایه است و  78درصد
آن در اختیار نظام بانکی .جریان خون اقتصاد کشور
پول است .نبض این پول دست کیست؟ بانک مرکزی.
بانک مرکزی قانونگذار است و تئوری بانکها از نظر
اداره ،عقود و تعرفهها مستقیماً تحتنظر بانک مرکزی
است .در تئوری ،اینگونه است اما در عمل هر بانکی
که زور بیشــتری دارد این نظارت را نیز قبول ندارد.
قوانین جلب حمایت ســرمایهگذاری خارجی ،اولین
آن – اگر اشــتباه نکنم -قبل از انقالب تصویب شد
و این قانون باقی ماند تا اصالحیه آن که سال 1384
به تصویب رســید .در آییننامهای که ســال 1384
نوشتند اشتباهی که مرتکب شدند این بود که تصور
را گذاشتند بر اینکه هرچه هزینه خارجی کمتر باشد،
ایران جذابتر اســت اما اینایده پاسخ نداد .پیش از
انقالب ،عدهای در ایران ســرمایهگذاری کرده بودند؛

آیا این کاهش ارزش پول ملی ،اتفاق ًا نمیتواند
گاهی برای جذب دوباره ســرمایه خارجی به یک
نقطهقوت تبدیل شود؟
هشی :نه .در گذشته ،هر کسی که به ایران میآمد با
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را تضمین میکنند و در مراحل بعد حتی اعتبارات
اســنادی را نیز حمایت میکنند کــه در نهایت به
شــکلگیری صندوق حمایت صــادرات میانجامد.
عالوه بر این ،هر کشــوری نیز برای جلب ســرمایه
به انتقال و بهبود تکنولوژی نیاز دارد ،چون توســعه
اقتصادی بدون دسترسی به تکنولوژی جدید و منابع
مالی مناسب و ارزان ممکن نیست .تمام وامهایی که
ما در دهه  1350گرفته بودیم  3 - 4درصدی بودند
در حالــی که نرخ معمول بهــره بانک جهانی در آن
زمان حــدودا  9درصد بود .در این فضا قوانین جلب
و حمایت ســرمایهگذاری خارجــی مبنی بر اینكه
چگونه اصل سرمایه و منافع سرمایهگذار خارجی را
تضمین کنیم ،مطرح شد .چون به هرحال ،هرگونه
ســرمایهگذاری با درصدی از ریســک مواجه است.
در واقع چه ســرمایهگذار خارجی و چه داخلی باید
از پــروژهای كــه میخواهد در آن ســرمایهگذاری
كند ،گزارش توجیهی اقتصادی داشــته باشد؛ یعنی
مطالعات فنی ،اقتصادی و حتی سهم بازار را تعیین
کند و با چشمانی باز به یک کشور دیگر برود .بنابراین
معموالً کشورهایی که نیروی کار ،مواد اولیه ارزان و
قوانین حمایتی خوب دارند برای آنها جذابتر هستند.
آنچه که برای سرمایهگذار مهم است ،در درجۀ اول،
ثبات قوانین است چون کسی که میخواهد در کشور
دیگری ســرمایهگذاری کند باید خــود را با قوانین
تطبیق دهد و بر اساس فرصتها و محدودیتهایی
که قوانین برای او ایجاد میکند ،برنامهریزی بلندمدت
کند .ســرمایهگذاری که میخواهد در این کشــور
مالیات بدهد از اول باید بداند چندســالی که در این
کشــور حضور دارد مالیات او چقدر میشــود .اگر
میخواهد کســی را استخدام کند باید بداند قوانین
کار چگونه اســت .اگر میخواهد واردات داشته باشد
باید از تعرفهها و عوارض گمرکی مطلع باشــد .آنچه
برای او اهمیت دارد ،ثبات قوانین است و اگر تولیدش
با اعداد پیشبینیشده مقرون به صرفه باشد پاپیش
میگذارد ،در غیر این صــورت تجدیدنظر میکند.
بعضی از کشــورها فکر میکننــد اعطای معافیت و
کاهش تعرفهها جذابیت سرمایهگذاری را باال میبرد.
این فریب خودمان اســت چون در نظر سرمایهگذار،
آنچه اهمیت دارد ثبات و تداوم است .کشورها از دهه
 1970به بعد ،همگی بــرای جلوگیری از پرداخت
مالیات مضاعــف ،قوانین پیشــگیرانه امضا کردند،
مبادالت تجاری را افزایش دادند ،تعرفهها را یکسان
کردند و االن یکی از فلســفههای الحاق به سازمان
تجارت جهانی ،همین است .عالوه بر این ،برای یک
سرمایهگذار خارجی جز ثبات قوانین ،تأمین امنیت
سرمایه نیز مهم است؛ اینكه مصادره نشود ،اعتصاب
نباشد و ...سرمایهگذاران خارجی به محیط کسبوکار

کشور هدف نگاه میکنند تا ببیند سرمایهگذار داخلی
چقــدر در آن حضور دارد .اگر ســرمایهگذار داخلی
حضور فعالی داشــته باشــد ،یعنی احساس امنیت
کرده اســت .بعد نگاه میکنند که آیا در بازار ایران
رقابــت وجود دارد یا نه .وقتی در کشــوری ،اقتصاد
دولتی و مثل ما؛ شــبهدولتی ،نهادی و بنیادی باشد
رقابتپذیری به حداقل میرسد و سرمایهگذار خارجی
تشویق میشود که اگر هم میخواهد بیاید به سمت
کارهای انحصاری برود .کاری مثل سرمایهگذاریهایی
که ما در شــبکه تلفن همراه جذب کردیم .شرکتی
خارجی آمد و با یک دســتگاه وابسته که شبهدولتی
محسوب میشود ،وارد کار شد .برای سرمایهگذار ،چه
داخلی و چــه خارجی ،مهمترین فاکتورها ،امنیت و
ثبات قانون هستند.

با وقوع انقالب ،پرونده آنهایی که آمریکایی بودند به
دادگاه الهه کشیده شد ،آنهایی هم که اروپایی بودند
شکایت کرده و در یکی -دو مورد برنده شدند .وظیفه
بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است اما با اتفاقاتی
که افتاد ،درپی آغاز جنگ تحمیلی ،از یکسو شاهد
کاهش ارزش پول ملی و افت درآمدهای نفتی بودیم،
و از ســوی دیگر هم بانک مرکــزی مدیریت خوبی
نداشت.
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بازار سرمایه و سرمایهگذاری در سال ۱۳۹۴

آینده نگری

بسته شده و در نتیجۀ این استراتژی ،به صادرکننده
تبدیل شــدهاند .این یک الگوی مناسب است برای
اینکه بدانیم هدف از جذب ســرمایهگذاری خارجی
این است که سرمایه و تکنولوژی به اینجا بیاید و در
توسعه اقتصادی ما نقشآفرین شود ،نه اینکه آنها را
به ایران بیاوریم تا صرفاً آنها سودی ببرند .در شرایطی
که هر کاالیی را آوردند یک کارخانه به آنها بدهیم و
مث ً
ال با مجوز تولید تاید یا بیسکویت کسبوکاری راه
بیاندازند هیچ کمکی به توســعه نکردهایم چون 10
درصد فروششان اینهاست 90 ،درصد وارداتی است.
اینکه بیایند در فروشگاههای زنجیرهای سرمایهگذاری
کنند ،خوب اســت ،به شــرط اینکه ببینیم در این
فروشــگاهها چند درصد محصــوالت داخلی عرضه
میشود.
آقای رحمانی ،توضیحات آقای هُشی راجع به
پیشینه بازار ســرمایه را شنیدیم .شما با توجه به
تجربهای كه در ســازمان بورس داشتید ،بگویید
فرصتهای ســرمایهگذاری در سال  1394را برای
فعاالن اقتصادی چگونه ارزیابی میكنید؟
رحمانی :در رابطه با بحث فرصتهای سرمایهگذاری

رهبر:جاهایدیگر
دنیاطرحهایی
مثل اجاره به شرط
تملیک،خانههای
اجتماعی و از این
قبیل مطرح است
اما در فرهنگ
ما القاء شده که
حتما باید مالکیت
داشته باشیم چون
هم یک سرمایه
اندوخته برای
خانوادههاست
و  هم جابهجایی
هرساله را به دنبال
نخواهد داشت.

نگر
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در بازار سرمایه یک بحث این است که از دید اقتصاد
داخلی چه فرصتهایی برای ســرمایهگذاران وجود
دارد تا بازده مناســبی را کسب کنند .بازار سرمایه
وضعیت خوبی ندارد .این مســئله تازهای نیست .از
ســال  1393خوب نبود و االن هم به همین منوال
ادامه میدهد .یک مســئله اساسی ،به شرایط کلی
اقتصاد برمیگردد و رکودی که االن حاکم اســت.
آقای دکتر هشــی به این بحث که بخش خصوصی
چه اندازه است اشــاره کردند .مشکل این است که
بخش خصوصی را خیلی به رسمیت نمیشناسند و
به نظر هم نمیآیــد بخواهند به آن فضایی بدهند.
اخیرا ً قانونی را در  13اسفند  1393ابالغ کردند که
نمایندگان مجلس نیز آن را تصویب کردند و مطابق
آن همه چیز را به قبل از اجرای سیاســتهای اصل
 44بازگرداندهاند .بهطور مثال گفته شده که دولت
موظف است پاالیشگاه بسازد و دست وزارت نفت را
کام ً
ال در این بحثها باز گذاشتهاند .در واقع پسرفت
است نسبت به آن قانون.
هشی :اینجا قانون ابتدا باید میگفت كه قانون قبلی
کانلمیکن است که احتماال نگفته .یکی باید بیاید و
بگوید این کار خالف فرمان حکومتی اصل  44است.
رحمانی :مصوبه خود مجلس است.
هشــی :با این قانون درواقع آن مقدار کمی هم که
قرار بود بخش خصوصی بازی داده شود نادیده گرفته
میشود.

در اینکه بخش خصوصی در این سالها ضعیف
شده تردیدی نیست و اتفاقا بعضی از تحلیلگران بر
همین مبنا معتقدند كه االن بخش خصوصی ما شاید
توانایی ورود به آن حوزههایی را که اشاره میكنید،
نداشته باشد .شــاید برای همین است که مثال در
حوزه نفت و گاز از نظر خصوصیسازی اقتصاد ،ما
تقریبا عقب نشینی کردهایم.

رحمانی :بــه هرحال قانونی اســت کــه تصویب
کردهاند .متاســفانه ما داستان را برعکس میگوییم.
مثــا میگوییم بخش خصوصی رانتخوار اســت،
نمیگوییم دولت انحصارگر یا انحصارطلب است.
هشــی :بخش خصوصی منظور کدام است؟ مثال
شما میگویید پتروشــیمی رانتخوار است ،وقتی
نفت  100دالر بوده است ما گفتهایم قیمت خوراک
پتروشیمی  13ســنت .یعنی آن چیزی که تعیین
قیمتش به مکانیــزم بازار برمیگــردد را از طریق
قانون مصوب مجلس تحمیل میکنیم .در حالیکه
اگر قیمت خوراک  13سنت باشد ،شما چگونه باید
تجارت کنید؟ قیمت گاز ،نفت و سایر انرژیها همه
چیز دایماً در بازارها دچار نوسان است .تعیین قیمت
اشتباه است ،شما باید یک فرمول بدهید که بر اساس
آن عمل شود .االن قیمت نفت  56دالر شده است،
یعنی نصف میزان ســالهای گذشته .قیمت فروش
محصوالت پتروشیمی هم همگی نصف شده است اما
قیمت خوراک ثابت است.
رحمانی :آقای دکتر هشی! ما مورد داشتیم ،بهطور
مثال اندونزی میخواســته اینجا کارخانه کود بزند،
به عســلویه آمده و صحبت کرده ،بحث شده که با
ما قرارداد خوراک را  10ســاله ببندید ،چون قبول
نکردیم از سرمایهگذاری صرفنظر کرده است .وقتی
قرار بود مخابرات به بخش خصوصی واگذار شــود،
میخواستند ارزش آن را محاسبه کنند .میپرسیدند
مخابرات چقدر ســیم مســی زیر زمین دارد ،چون
قیمت مس باال رفته بــود ،پس ارزش مخابرات هم
باال میرود .آقای کاپوآنی که مسئول خصوصیسازی
در اروپاست به ایران آمده بود .میگفت در اروپا وقتی
خصوصیسازی میشد ،شهرداری بابت این کابلها
پول گرفته اســت .سوال میکرد تکنولوژی اینها در
تلفن ثابت چیســت؟ آیا قرار است مکانیزم را عوض
کنند؟ االن شما نیازی به سیم ندارید؟ پروانه شرکت
مخابرات چیست؟ شما پروانه آن را بگیر تا بر اساس
آن ارزشگذاری شــود .ما به دنبال این رفتیم که به
مخابرات پروانه داده شــود .شاید ندانید که االن در
پروانه مخابرات 35 ،درصــد برای مالکیت خارجی
پیشبینی شده است و همه چیز از ظرفیت توسعه تا
سایر مسائلش ،یک داستان کامال متفاوت دارد.
در حوزه نفت و گاز هم چنین مشکالتی وجود
دارد؟
رحمانی :بله ،جالب این است که ایراد میگیرند چرا

ســود اینها اینقدر کم است .میگوییم وقتی شما
دوجا را قیمت میگذارید بخش خصوصی باید معجزه
کند؟ یعنی شما یک مکانیزم دارید که میگوید ورود
بخش خصوصی به پاالیشگاه توجیهی ندارد .مثالی
بزنم ،طرف  8/5میلیارد تومان سهم پاالیشگاه خریده
است ،فکر میکنید االن ارزش سهمش چقدر شده
اســت؟  2/5میلیارد تومان .در تیرماه ســال 1392
خریده و اسفند ســال  1393به  2/5میلیارد تومان
رسیده است .االن شــعار میدهند که خامفروشی
نکنیم ،درحالی که چادرملو و گلگهر دو شــرکتی

هستند که خام را به فرآورده تبدیل میکنند و حاال
 30درصد به فروششان عوارض بستهاند .یعنی یک
جایی که پول درمیآورد و طرح توسعه اجرا میکند
و به پیشرفت کشــور کمک میکند ،این پول را از
او میگیرند و معلوم نیســت در کجا خرج میکنند.
باالخره مزیت نسبی شما چیست؟ نرخ بهره شما 30
درصد است .نیروی کار شما مشکل دارد ،پس مزیت
نسبی شما چیست؟
نیروی کار که ارزان اســت .مشکل چیست؟
تخصص ندارد؟
رحمانی :بهرهوری و کارآیی پایین است .یک زمانی

من مشاور بودم ،ترکها آمدند و در قزوین کارخانه
تولید پارچه پرده راه انداختند .تنها دلیل و مزیتی که
نسبت به ترکیه داشت ،قیمت انرژی بود .وقتی شما
قیمت انرژی را باال بردید ،معلوم است که میفروشند
و میرونــد .چون میگوید من پول یک کارگر ترک
را بدهم ،اندازه پنج کارگر ایرانی کار میکند .جالب
است که حتی تا آنجا پیش رفتند که برای تامین برق
میخواستند گاز بگیرند و خود یک ژنراتور بگذارند
که باز هم برایشــان ارزانتر باشد .باالخره شما اگر
بخواهید جذب سرمایه کنید ،یک مزیتی باید داشته
باشید.
فوالد را مثــال بزنیم .بعضــی تحلیلگران
میگویند اگر ما توانستهایم فوالد را با این حجم باال
صادر كنیم فقط به این دلیل است كه گاز را با قیمت
پایین در اختیار تولیدكننده میگذاریم و طبیعی
است كه برای كشورهای دیگر مقرون به صرفه است
كه فوالدشــان را از ما بخرند تا اینكه خودشــان
بخواهند با قیمت باالی گاز و بهطور كلی انرژی آن را
تولید كنند .در این شــرایط خامفروشی کنید به
صرف هترنیست؟
رحمانــی :نه ،چــون شــما گازتان را بــه هرحال

میسوزانید .آن را چه کار میخواستید بکنید؟ اینها
سفسطه است.

میتوانیم گاز را به همــان صورت خام صادر
كنیم .شاید به این شکل سود بیشتری هم داشته
باشد...
رحمانی :سنگآهن را ببینید .من اردیبهشت 1392

به ســنگان رفتم و شــب را در منطقه ماندم .تمام
بیابان روشــن بود ،موتورهای برق پورتال ،خاک را
برمیداشــتند و در سپراتور ســنگ آهن آن را جدا
میکردنــد .میگفتند در اینجــا قاچاقچیها دچار
مشکل شــدهاند ،چون پیشتر ،با  60هزار تومان از
آن طــرف جنس میآوردند و تحویل میدادند .االن
همه آمدهاند و وارد این کار شــدهاند .طرف شــب و
روز کار میکند ،قرارداد هم بسته است که مثال 40
درصد متعلق به خودش باشــد .بعد شما آمدهاید به
یکباره روی این عوارض بستهاید ،خب تمام آنها بیکار
میشوند .طرف باید چکار کند؟ باید برود قاچاق کند؟
میخواهم بگویم سیاستهای ما بهگونهای نیست که
جلب سرمایهگذاری کند.
هشی :همسان نیست.

رحمانی :بله همســان نیست .احساساتی میشوید
میگوییــد ما انــرژی را ارزان میدهیــم .آن گاز را
میخواهید چکار کنید؟
میتوانیم به صورت خام و بدون دردسر آن را
صادر کنیم .مگر بازارش نیست؟
رحمانی :کجا؟ مگــر میتوانید صادر کنید؟ مگر به

این ناشی از داستان تحریم است که شما سیستمی
را بــرای دور زدنــش راه انداختهایــد .اینها هزینه
تحریمهاست .اینها را نباید با هم اشتباه بگیریم .ما
زنجانی را اصال به عنوان سرمایهدار تلقی نمیکنیم.
هشی :اینها متولدین تحریم هستند .ما میخواستیم
از جایی رد شویم ،کشتی ما را راه نمیدادند .گفتیم
آقای فالنی شــما که با کشتیتان میروید ،بار ما را
در این کشــتی بگذار و پرچم ســیاه خودت را باال
ببر .از این معبر رد کن و به هر کســی رسیدی حق
حساب بده .اینها افرادی اجارهای بودند برای دورزدن
تحریمها .قاچاق انســان به چه صورت است؟ پول را
تمام و کمال میگیرد اما رسید که به شما نمیدهد.
االن  60درصد اقتصاد ما زیرزمین اســت و یکی از
رقبای بخش خصوصی قاچاق است .اسم این قاچاق
هم شده قاچاق رسمی کنترل شده .در سال 1352
قانونی برای ســرمایهگذاران خارجی وجود داشــت
که مطابق آن اگر در ایــران مالیات میدادند دیگر
الزم نبــود در آمریکا مالیاتــی پرداخت کنند .خب
این قانون ،در ســال  1357برهم خــورد .وقتی ما
اقتصاد زیرزمینی داریم یعنی دولت نمیتواند منابع
مالیاتی را شناسایی کند .به سازمان امور مالیاتی هم
یک بودجــه میدهند و میگویند در مقابل اینقدر
باید پول به صندوق دولت بیــاوری .این دولت باید
تکلیف اقتصاد مردمی را روشــن کند .دوسال است
کــه در بدنه دولت حداقــل در بخش نظارت مالی،
اقتصادی ،حسابداری ،حسابرسی و بازار سرمایه همه
مسئولیتها با وزیر اقتصاد و دارایی است .االن نگرش
غالب این اســت که اقتصاد مردمی یعنی همهچیز
دست مردم و دولت ناظر باشد .درحالی که قوانینی
مثل همان که آقای رحمانی گفت ،خالف آن عمل
میکند .پس اول آقای روحانی باید اعالم کند برنامه
امسال او برای اقتصاد مردمی چیست .آن موقع است
که ما میتوانیم از فرصت جذب سرمایه بگوییم و یک
امیدی به فعاالن اقتصادی بدهیم .بازار سرمایه حالت
بیماری را دارد که تالش میکند از روی تخت بلند
شود .مثل این است که ما به دو تیم فوتبال بگوییم
به جای دو نیمــه  45دقیقهای ،باید  90دقیقه و یا

و برای اثبات رشد اقتصادی و حرفهایی که
میزدند مدام به شاخصها اشاره میکردند؟
هشی :چون متوجه شدند میتوان با شاخص بورس

رحمانی:مشکل
این است
که بخش
خصوصی را
خیلی به رسمیت
نمیشناسند.
اخیرا ً قانونی را
تحت عنوان
مقررات دولتی
شماره  2ابالغ
کردند که مطابق
آن همه چیز را به
پیش از اجرای
سیاستهایاصل
 44بازگرداندهاند.

نگر
آینده

مانــور کرد .در حالیکه ایــن تنها  12درصد تأمین
مالی در بازار است .پشتوانه همه چیز بانکها بودند.
هلدینگهای بزرگ خود بانکها هســتند و بازیگر
اصلی ما هلدینگها هســتند .اما متاسفانه همه به
سمت افزایش شاخص رفتند و زیر آن َجک زدند .اما
نرخ شاخص هم مثل آبی که از فواره باال میرود ،در
یک ارتفاعی سقوط میکند و در محیط خود به آب
گندیده تبدیل میشود .افرادی که در بورس بودند،
همه در پروبال گرفتن این مدل تالش کردند .مثل
کشــتی اقتصا ِد بازار سرمایهمان را
این است که ما
ِ
با ساختوســاز خاص ،سوخت خاص و تأمین مواد
اولیه غذایی خاص فرســتادهایم و فرض کردیم این
دریا همان است که جلوی چشم ماست و میبینیم
که آرام است .اقتصاد یک کشور اقیانوس است؛ هم
فراز دارد و هم نشیب .رسیدیم وسط اقیانوس ،دیدیم
بورس ما دچار آرامش قبل از طوفان بود .کسانی هم
که دوپینگ کرده بودند ،متوجه نبودند که به جای
دوساعت ،یک روز تمام بازی کردهاند .یکباره رسیدند
به اتفاقی که ســال  1392افتــاد .خرداد  1392که
بورس باال میرفــت و دالر پایین میآمد .طرفداران
روحانی نگران این بودند که این شرایطی مصنوعی
و ســاخته مخالفان اســت تا بگویند دولت یازدهم
نتوانســت این راه را ادامه بدهــد .اما بعد دیدند که
این شــاخص برای آنها هم پرچم خوبی است ،آن را
برداشتند و به دنبال آن دویدند .هنر طیبنیا این بود
که در این فاصله برای خود تعهد ایجاد نکرد .وزیران
و رییسان دولت ما برای خود تعهد ایجاد میکنند،
چگونه؟ میگویند سهم را جمع کنید .سال 1374
و  1380این کار را کردند .به چه کســی میگویند؟
به هلدینگها که همین بانکها هستند .اما به مرور
دیدند که این هلدینگها دیگر به حرف دولت گوش
نمیدهند .پس ما یک کشتی را وسط آب فرستادیم
که خدمه آن با طوفان آشــنایی نداشــتند ،خسته
هم شــده بودند ،با هلیکوپتر وسط اقیانوس رفتیم
و این کاپیتان را برداشــتیم و آوردیم وســط تهران
پیاده کردیم .بازار ســرمایه ما یک بیمار است که بر
اثر شــرایط بد دریازدگی به تبعات بدی مبتال شده
اســت .االن باید بدانیم دولت چه سیاســتهایی را
میخواهد اجرا کند تا اطمینان به این بازار سرمایه
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همین سادگی است؟ به ترکیه صادر میکنید که هر
روز یک بالیی سر شما میآورند.
هشــی :شــما آمار را ببینید؛ انرژیهایــی که به
کشورهای همسایه فروختیم چقدر پولش را دادهاند.
رحمانی :باالخره این ارزانی گاز مزیت شماســت .بر
چه اساسی سرمایهگذار خارجی باید به اینجا بیاید و
سرمایهگذاری کند؟ نرخ بهره شما  30درصد است،
قوانین کارتان دستوپاگیر است ،تأمین اجتماعیتان
یک جور ،ســازمان مالیاتیتان شکلی دیگر .باالخره
در برابر فرار مالیاتی ،یکســری جاها هم باجخواهی
مالیاتــی وجــود دارد .همیشــه دولتیها به بخش
خصوصی زور گفتهاند و این بخش را رعیت حساب
کردهاند ،چون آنها را به رسمیت نمیشناسند .شاید
خارجیها ترجیح دهند با دولت شریک شوند چون
به نفع آنهاست ولی با بخش خصوصی معلوم نیست
چه اتفاقی میافتد .دربارۀ ثبــات قوانین و مقررات
صحبت شــد .مثالی بزنم؛ اگــر االن از اتوبان تهران
به طرف قزوین بروید ،مجاور نیروگاه شهید رجایی،
قرار بود برای احداث خط تولید اتومبیل ،گروهی از
سرمایهگذاران از برزیل به ایران بیایند .ما آمدیم و در
ســال  1380قوانین مالیاتی را عوض کردیم .پیش
از آن گفته شــده بود کارخانجاتــی که تا محدوده
 120کیلومتــری خارج از تهــران و  30کیلومتری
خارج از مراکز استانها قرار دارند از مالیات معافند.
این کارخانه  123کیلومتر خارج از تهران بود و 27
کیلومتر تا قزوین فاصله داشت .بنابراین ،پروژه را به
خاطر تغییر قانون مالیاتی متوقف کردند .ما ساعتها
گفتوگو کردیم اما به جایی نرسیدیم .ببینید ،یک
قانون را تغییر میدهید و در نتیجه ،بعضی نقاط را
از توجیه اقتصادی خارج میکنید .یعنی اگر شــما
 10سال معافیت مالیاتی داشتید ،توجیه داشت که
من برای تولید ،مونتاژ و قطعهسازی فولکسواگن به
ایران بیایم اما یک چنین داســتانی سیستم شما را
عوض میکند .به همین شــکل ،من االن شرایط را
در نفت و گاز برای ســرمایهگذاری بخش خصوصی
یبینم.
مشوقنم 
هشی :حتی بخش خصوصی ایرانی.
رحمانی :بله ایرانی.
هشی :خارجی البته میآید و با دولت شریک میشود.
رحمانی :مگر اینکه با دولت شریک شود.
هشی :ولی نتیجه آن هم میشود برگشت به اقتصاد
دولتی و خالف اصل .44
رحمانی :آقای دکتر اصال من این قانونی که شــما
میگویید را که نگاه میکردم ،گفتم مجلس و دولت
به ســمتی رفتهاند که بگویند بخش خصوصی کال
کنار بکشد و بعد بگویند برای بخش خصوصی توجیه

نشده است.

باالخره ما مسائلی مثل بابک زنجانی و امثال او
را نیز داشتهایم که شــاید دولت را وادار میکند
تصمیمات دیگری بگیرد...
رحمانی :امثال آنها که سرمایهدار خارجی نیستند.

یک روز تمام یکســره بازی کنید .خب معلوم است
که از نفس میافتند .مدیریت بازار سرمایه ،به سمت
رشد شاخص هدایت شده است ،یعنی همان کاری
که در هشت سال دولت قبلی انجام شد .رییس دولت
قبلی اوایل میگفت بورس مثل کازینو اســت ،یک
عده بازیگر اصلی دارد و گروه کثیری پشت دست و
ما باید کاری کنیم که اطالعات پنهان نقش زیادی
نداشته باشد .خب اول آن ضربه را زد اما بعد متوجه
شد که باید بازار سرمایه را هدایت کند و به این سمت
آمد که بازار را به سمت رشد شاخص هدایت کند.
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آینده نگری

برگردد .برگرداندن اعتماد به مردم جزو سیاستهای
دولت اســت .وقتی یک مؤسســه مالی ورشکست
میشــود یا نمیتواند تعهدات مالــی را بدهد ،چرا
دولت دخالــت میکند؟ برای اینکه اعتماد مردم به
نظام مالی از بین نرود .بنابراین برای بازار سرمایه باید
ببینیم که امسال برنامه دولت چیست .کدامیک از
قوانین ضدونقیضی را که گذاشــته میخواهد اجرا
کند .آیا در سال جدید سیاستهای اصل  44حاکم
است یا بخشی از مقررات دولتی .االن قانون مالیات
ما اصالح شــده و از نظر جذب سرمایهگذار خارجی
گفته شده که معافیت میدهیم ،اما چند سرمایهگذار
آمدند؟ یک مشکل دیگری که ما در این چندسال با
سرمایهگذار خارجی داریم پولی است که بیاید و در
اقتصاد کشور تزریق شود .ما هرچه قرارداد داشتیم را
جزو سرمایهگذاری خارجی گذاشتهاند .این درواقع
مشارکت با دولت است .قرارداد بی.او.تی ما با وزارت
نفت است.
رحمانی :پشــت آن هم پولهایی است که در چین
مسدود شده است.
هشی :ما درآمد داریم ،اما درآمد ما آن طرف است.
آماری که ما نداریم ،یا داریم اما اعالم نمیکنند این
اســت که منابع مالی ایران چقدر اســت؟ چون هر
کشــوری که میخواهد پشتوانه خود را بگوید ،باید
بگوید ذخایر ارزی آن چقدر اســت و چقدر سپرده
دارد .میگویند نــروژ  800میلیارد دالر در صندوق
ذخیره نفتی دارد .عربســتان  650میلیارد و کویت
نیــز  550میلیارد .در ایران ،صنــدوق ذخیره ارزی
ایجاد شــد ،بعد خالی شد .صندوق توسعه ملی هم
که دولت قبل میگوید پُر بوده ،دولت جدید میگوید
خالی بوده اســت .هیچ فرد ایرانی آمار این پولها را
ندارد .پس االن بخشی از این پولهایی که به عنوان
سرمایهگذاری خارجی میآید ،در حقیقت متعلق به
خود ماست .در چین پولی گذاشتهایم ،و حاال از آن
فاینانس میگیریم و به اینجا میآوریم .سود پولی که
آنجا گذاشتهایم در حد نرخهای الیبر جهانی است،
فاینانسی که به ما میدهند بیش از  9درصد ریسک
است .یعنی حکایت ما حکایت مالنصرالدین است که
با مال خودمان قرض میگیریم ،تازه اســم آن را هم
یگذاریم.
سرمای هگذاری خارجی م 

هشی  :بازار
سرمایهحالت
بیماری را دارد که
تالش میکند از
روی تخت بلند
شود .مثل این
است که ما به دو
تیم فوتبال بگوییم
به جای دو نیمه
 45دقیقهای ،باید
 90دقیقه و یا یک 
روز تمام یکسره
بازی کنید .خب
معلوم است که از
آقای رهبر! آقای هشــی و آقای رحمانی از
نفسمیافتند .وضعیت کلی بازار سرمایه صحبت کردند .شما درباره

فرصتهای سرمایهگذاری در بازار مسکن بگویید.
اینکه در حال حاضر چه وضعیتی دارد و آینده آن را
در سال جاری چگونه پیشبینی میکنید؟
رهبر :بازار مســکن یک مقدار متفاوت با بازارهای

نگر
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ه شماره س 
آیند
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دیگر اســت ،به دلیل اینکه کاالیی که ما در کشور
تولید میکنیم کاالیی است که بخش عمده آن شاید
 90 - 95درصد از امکانات داخلی باید استفاده کنیم.
ازجمله بزرگترین بخشهای آن زمین است که ما بنا
را روی آن احداث میکنیم .این امکاناتی اســت که
بالقوه وجود دارد و باید به فعل تبدیل شــود .بخش
دیگری از کار ما ساختوساز بر روی آن زمین است.

حدود  40درصد قیمت هر واحد مسکونی را زمین
آن تشــکیل میدهد و بقیه را خود ساختوســاز و
سرمایهگذاری که سود سرمایه شده است و امثالهم.
اگر ما آمارهای بازار مسکن را از سال  1370بررسی
کنیم ،هر پنجسال یکبار ،رکودی در بخش مسکن
بهوجود میآیــد و در حدود یک یا دوســال طول
میکشــد تا از رکود بیرون بیاید .دلیل آن هم این
است که رشد جمعیت ما نسبت به کشورهای دیگر
که نرخ صفر و حتی منفی هم دارند ،رشدی مثبت
دارد ،یعنی ما ،نیاز به تامین مسکن را در داخل کشور
به شــدت احساس میکنیم .برای همین ،به محض
اینکه ســرمایه به این بخش میآید ،میبینیم که تا
مقداری ساختوسازها رونق میگیرد دوباره به علت
عدمثبات قیمتی کــه بهوجود میآید ،قدرت خرید
مردم کاهش مییابد و این باعث میشــود رکود به
وجود بیاید .خیلی از مسائلی که در زمینه کلی اقتصاد
سبب جذب سرمایه یا سرمایهگذار است ،در بخش
مســکن نیز صادق هســتند .ثبات قوانین و امنیت
اقتصادی یکی از مسائل اصلی است که در مسکن هم
آن را داریم .اگر این ثبات قوانین و امنیت اقتصادی و
حمایتهایی که دولت باید بهعمل آورد را در بخش
مسکن ببینیم که عملی هم هست تا حدودی میتوان
جلوی نوسانات رکود و رونق را گرفت .مسئله بعدی
هم به رشــد جمعیت و انباشت تقاضایی که از قبل
داریم مربوط است .ما باید نوعی تولید ساالنه مسکن
را با یک روال عادی داشته باشیم .اینکه در یک بازه
زمانی ،تولید زیادی داشته باشیم و بعد از مدتزمانی،
دوباره کاهش پیدا کند ،یکی از دالیل رکود در بخش
مسکن اســت .بازار سرمایه در بخش مسکن خیلی
مهم اســت ،یعنی منابعی که ما برای بخش مسکن
داریم یا باید تهیه کنیم منابع ارزانقیمتی نیســت.
همانطور که در سایر بخشهای اقتصادی هم منابع
ما باالی  30-35درصد اســت .بنابراین برای اینکه
این روال عادی را داشــته باشیم باید عالوه بر ثبات
قوانین ،منابع ارزانقیمتی را تدارک ببینیم که به این
بازار کمک شــود یا تسهیالت بانکی ارزانقیمت در
اختیار بگذارند .در حالت فعلی شاید درست نباشد
بگوییم برای بخش مسکن آن هم برای تمام طبقات
یارانه بدهیم .شاید خوب باشد ،برای دهکهای اول
و دوم که خیلی واجب است و باز تا دهکهای سوم
و چهارم و بهطور کلی طبقات متوســط جامعه ،این
را داشــته باشــیم .ما اصول  31و  43قانون اساسی

را داریم کــه دولت را مکلف کرده برای افراد جامعه
سرپناه مناسبی تدارک ببیند .قانونی که باید از طریق
مصوبــات قانونی ،حمایتهــا و یارانهها مدنظر قرار
گیرد .این تکلیف دولت از نظر قانون است ،چون به
مســکن از گذشتههای دور و در شرع اسالم اهمیت
زیادی داده میشــده و مهم بوده است .شما ممکن
است خرید پوشاکتان را مدیریت کنید ،اما مسکن
را باید حتما تهیه کنید .یکی دیگر مسئله فرهنگی
ماســت که برای ما خیلی مهم است .جاهای دیگر
طرحهای دیگری مثل اجارهداری ،اجاره به شــرط
تملیک ،خانههای اجتماعــی و از این قبیل مطرح
است که ما نیز میتوانیم چنین کارهایی بکنیم اما در
فرهنگ ما اینگونه القاء شده که حتما باید مالکیت
داشته باشیم چون هم از جنبه سرمایهگذاری میتوان
گفت یک سرمایه اندوخته برای خانوادهها است و هم
مزایایی دارد که جابهجایی هرساله و مانند اینها را
به دنبال نخواهد داشت .بنابراین در وضعیتی که هر
 4-5ســال بهوجود میآید و بهطور متوسط دوسال
هم طول میکشد ،اگر بتوانیم جلوی این نوسانات را با
برنامهریزیها بگیریم و آن را به حالت منحنی خطی
و صاف دربیاوریم شاید بتوانیم کمی به مسئله نیاز به
مسکن که با توجه به رشد جمعیت در جامعه داریم،
کمک کرده باشیم .ساالنه حدود  850هزار ازدواج در
کشور داریم و این یک بازار تقاضای جدید و درواقع
یکی از فرصتهای سرمایهگذاری است.
آقای رهبر درست اســت اگر بگوییم با همه
رکودی که این چندسال بازار مسکن داشته ،به خاطر
تقاضاهایی که برای آن وجود دارد ،معموال این بازار
جزو بهترین بازارهای اقتصادی ماست؟
رهبر :بله .بهطــور کلی بازار خیلی خوبی اســت.

همانطــور که آقای دکتر هشــی فرمودند ،این به
سیاستگذاری کلی ما برمیگردد .هم از نظر قانون
و هــم از نظر نظــام مالیاتی و امثــال آن .من یک
مثال میزنم :در یــک مقطعی که آقای ملکمدنی
به شــهرداری تهران آمدند ،یکشــبه گفتند که از
فردا تراکم نمیفروشــیم .اینکه انگیزهها و برنامهها
چطور بوده نمیدانــم .البته من از تراکمفروشــی
حمایــت نمیکنم .من میخواهم دالیل نوســانات
ســرمایهگذاری در این بخش را به شــما بگویم .به
همین دلیل این مثال را زدم .ما وقتی ســاخت یک
واحد مسکونی را شــروع میکنیم مثال یک زمین
هزارمتری را میگیریم و میخواهیم روی آن بیست
واحد بســازیم .به محض اینکه به نیمه رسید ،چند
واحد آن را پیشفروش میکنیم و زمین مجاور آن
را میخریم .این کار زمانی قابل انجام بود که تراکم
بــر جای خود بود .من قیمت زیادی برای این زمین
داده بودم ،چراکه تراکم آن را حســاب کرده بودم .تا
این تقریبا تمام شود و من برای گرفتن پروانه اقدام
کنم ،یکشبه به من گفته میشود که تراکمفروشی
نداریم و این ،فرد را مســتأصل میکند چون دیگر
کارش توجیه اقتصادی ندارد .در زمینه تغییر قوانین
مالیاتی هم همینطور اســت .ما نمیگوییم مالیات

ندهند ،حرفمان این است که اعالم کنند تا  10سال
دیگر مالیات ما به این شــکل است .اگر سرمایهگذار
داخلی یا خارجی خواست حساب و کتابی کند ،تمام
موارد آن را حساب و بعد برای فروش اقدام کند .اما
همین عدم ثبات باعث میشود آن نوسانات در بخش
مسکن نیز بهوجود بیاید.

فکر میکنید کاهش نرخ سود بانکی میتواند
فرصتی برای بازار مسکن باشد؟
رهبر :همانطور که گفتم ،هرگاه ما مواد اولیه ارزان

به بخش مسکن بیاوریم ،مسلما هزینه تمامشده ما
کاهش پیدا میکند ،قیمت مســکن پایین میآید
و در عــوض ،قدرت خرید مردم بــاال میرود و این
رونق به جریان میافتد .منتها شاید خیلی در بخش
سرمایه محسوس نباشد .امکاناتی باید فراهم کنیم
تا سرمایهگذار خارجی ســرمایه خود را با نرخ سود
پایینتر بیاورد که معموال عرف آن  6-7درصد است.
چگونه او میخواهد با این نرخ سود منابع تهیه کند
ولی ما نمیتوانیم؟ این یک تفاوت است که رقابت را
کم میکند .وقتی میخواهیم به کشورهای دیگر هم
رفته و خدمات فنی-مهندسی داشته باشیم باز هم
همین مشکل را داریم.
یعنی سرمایهگذار داخلی ما هم در داخل کشور
مشکل دارد و هم در خارج از کشور؟
رهبر :بله ،چون به هرحال ما باید ریز و درشــت را

اعالم مناطق آزاد تجــاری میتواند یکی از
ابزارهای سرمایهگذاری که فرمودید ،باشد؟
رحمانی :بله ،ما نیاز به یک منطقه آزاد مالی داریم.

نگر
آینده

دوبی دی.آی.اف.ایکــس دارد .ما در آن دوره این را
دنبال کردیم که در تهران یک منطقه آزاد مالی راه
بیاندازیم .منطقهای که نهادهای خارجی بتوانند در
چارچوب یک قانون و مقررات خاص به آن ورود پیدا
کنند .ما در اینجا طرح مرکز مالی را دنبال میکردیم،
حتی شرکتی به این نام داشتیم.
رهبر :این مرکز مالی که گفتید معامالتش با ارز انجام
یشد؟
م 
رحمانی :بله ،اصال همه چیز .البته قبل از انقالب هم
این را داشتهایم .یک موضوع را که میخواهم مطرح
کنم این است که شــما برای جذب سرمایهگذاری
خارجی باید نهادســازی انجام دهید .دکتر ُهشــی
اشــاره کردند که ما برای جذب تســهیالت مالی از
آی.اف.سی ،بانک توســعه صنعتی را انتخاب و آن
زمان راهاندازی کردیم .این بانک را راه انداختیم که
تسهیالت پروژههای دولتی را بگیرد .سازمان گسترش
را راه انداختیم تا بتواند مشــارکت خارجی داشــته
باشد ،شرکت ملی نفت ایران را نیز به همین هدف
راهاندازی کردیم .ایــن کارها نهاد میخواهد .حتی
برای بحث ورود بــه بازارهای بینالمللی میگویند

رهبر:امکاناتی
باید فراهم کنیم
تاسرمایهگذار
خارجیسرمایه
خود را با نرخ سود
پایینتربیاورد
که معموال عرف
آن  7-6درصد
است .چگونه او
میخواهد با این
نرخ سود منابع
تهیه کند ولی ما
نمیتوانیم؟این
یک تفاوت است
که رقابت را کم
میکند.
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بــا هم ترکیب کنیم تا اگر اینجا ضرری کردیم روند
کاری ما نخوابد و برویم در جای دیگری از آن استفاده
کنیم و بتوانیم هماهنگ کنیم.
رحمانی :یعنی تنوعسازی سرمایهگذاری انجام دهند.
رهبر :بله ،که برای آن هم مشــکالتی در تضمینها
و اعتباراتمــان داریم که خیلیهــا میروند رایزنی
میکننــد ،در واقــع کار را میگیرند امــا به دلیل
مشکالت ناشی از تحریم ،نمیتوانیم تضمین بانکی
بدهیم و کار از دست میرود .مثال فرض کنید برای
یک مناقصه اعالم میشود که باید ظرف حداکثر دو
هفته ضمانتنامه شــرکت در مناقصه را بدهید .اگر
با مشکالتی که پیشرو است ،نتوانند ضمانتنامه را
تهیه کنند ،مناقصه را از دست میدهند .یا ضمانت
ُحســن انجامکار دارند و ضمانتهای دیگر اما دولت
نمیخواهد پول بدهد همین مسائل را حمایت و یا
ضمانــت کند .در حال حاضر اگر ما حرکتی بکنیم،
میتوانیم بازار کار ایجاد کنیم .بخش مســکن -40
 35درصد اقتصاد کشور را پوشش میدهد و اشتغال
زیــادی ایجاد میکند .ما باید هزینــه کنیم تا این
اشتغال ایجاد شــود و اگر حمایت شود ،این هزینه
نیز از بین میرود.
رحمانی :یعنی توســعه اقتصــادی بر مبنای بخش
مســکن .امارات را ببینید ،ترکیه نیز در حال حاضر
همین کار را میکند .سال  1392در جلسهای درباره
فرصتهای سرمایهگذاری در اتاق ایران شرکت کرده
بودم .گفتم مسکن را که نمیتوانیم صادر کنیم الاقل
اجازه دهید خارجیها سرمایهگذاری کنند و شرایط
مشخصی داشته باشد .االن مدل ترکیه و امارات بر

اساس صدور خدمات است .از نظر مردم بخش مسکن
برای آنها یک فرصت خیلی خوب اســت .ما خیلی
تبحر نداریم اما حساب میکنیم میبینیم قیمتهای
موجود خیلی کمتر از قیمتهای جایگزینی است.
رهبــر :بلــه ،قیمتهایی کــه دارید ســرمایه را
یگرداند.
برنم 
رحمانی :در رابطه با بخش مسکن به نظر میرسد یکی
بحث سرمایهگذاری محدودشده و مقید خارجیها
در ایران اســت ،یکی دیگر اینکه باید یک بازار مالی
فراهم شــود .بجای اینکه موردی بــه آنها بپردازم
مطلبی را بگویم .در فرصتهای سرمایهگذاری از دید
کالن یعنی از دید یک سرمایهدار بزرگ ،توریسم و
گردشــگری مثل هتل ،رســتوران ،مراکز تفریحی،
حملونقل و حتی توریســم پزشــکی ،فرصتهای
خوبی برای سرمایهگذاری حسابشده است .فرض
ما این اســت که با این اراده سیاسی که وجود دارد،
توافق هستهای صورت خواهد گرفت .در این شرایط،
بخشهای صنعت ،معادن ،فوالد و انرژی بخشهای
خوبی میتوانند باشند .بخش ساختمان یک فرصت
مناسب است که بتوانیم امکان سرمایهگذاری خارجی
را فراهم کنیم .در تجــارت الکترونیک فرصتهای
خوبی وجود دارد ،در نمایندگی شرکتهای خارجی
هــم همینطور .زمانی در کشــور ما شــرکتهای
خارجی زیادی نمایندگی داشتند که وقتی بازار باز
شود ،قطعا به دنبال سرمایهگذار خصوصی خواهند
بود .در فرصتهای ســرمایهگذاری خرد برای مردم
در حال حاضر ســپرده بانکی ،اوراق مشارکت ،اوراق
صکوک ،و اگر مبالغ بیشتری دارند ،مسکن میتواند
فرصت خوبی باشــد .منتها در بحث ســرمایهگذار
خارجی ،ما چند نوع داریم؛ یکی که در بورس سهم
میخرد و میفروشد .این را پی.اف.آی میگویند که
وارد بازار ثانویه میشود ،یعنی به رونق بازار سرمایه
کمک میکند .ما جلســاتی با این سرمایهگذاران از
کشورهای سوییس ،آلمان و  ...داشتهایم که میگویند
قیمتهای بازار ســرمایه شما خیلی خوب است اما
ریســک آن باالست .اگر شرایط شــما خوب شود
و این ریســک کاهش پیدا کند ،شــما شرکتهای
ارزان و خوبی دارید .بنابراین ،به جای اینکه شرکت
جدیدی ایجاد شود ،میتوان این شرکتها را خرید.
گــروه دیگر ،ســرمایهگذاران نهادی هســتند .این
ســرمایهگذاران تمایل به خرید شرکتهای موجود
دارند .مثــا یکی میگوید من یک شــرکت بیمه
میخرم؛ بیمه زندگی و طرحهای بازنشســتگی به
آن اضافه میکنم .در خیلــی از موارد این یک الگو
اســت .مذاکراتی با یک ســرمایهگذار لبنانیاالصل
داشــتیم که میخواست شــرکتهای موجود به او
معرفی شــوند .حتی میگویند شــرکتهایی که
تشکیلشــده ،خارج از بورس هستند و جای رشد
دارند را به ما معرفی کنید .ما ســرمایهگذاری کرده،
آنها را تجدید ساختار میکنیم و به بورس میآوریم.
آنها به دنبال این هستند که فقط آمادهسازی کنند
و بعد بفروشــند و بروند .گروه سوم ،سرمایهگذاران

راهبــردی و صنعتیاند که به دنبال تکمیل زنجیره
ارزش هستند .یا میخواهند سرمایهگذاری کرده و
موادش را از اینجا تأمین کنند یا میخواهند فروشش
را انجام دهند .اینها ســرمایهگذارانی هســتند که
میتوان روی مدیریت و تکنولوژی آنها نیز حســاب
کرد .نکته دیگری که در بحث سرمایهگذاری خارجی
وجود دارد این اســت که ما شــرکتهایمان را در
بورسهای خارجی عرضه کنیم ،این کاری امکانپذیر
اســت .یک اراده در توان خود شرکتها میخواهد.
شــما باید حتما مدیریت و تکنولوژی شرکتها را
به سطح شرکتهای طراز اول دنیا برسانید.کسانی
که آن طرف فعالیــت میکنند میگویند ما پنجم
هرماه ،گــزارش مالی به بــورس میدهیم 44 .روز
پس از تمامشدن سال مالی مجمع تشکیل میشود.
در کشــور ما این نظم وجود ندارد .البته االن وضع
خیلی بهتر شده است اما این موضوعی است که باید
روی آن کار شــود .برای سرمایهگذاری خارجی یک
ریسک بزرگ ،ریسک ارز است .ما در ایران صندوق
سرمایهگذاری ارزی تشکیل دادیم تا یورو بگیریم و
ریالی سرمایهگذاری کنیم ،اما گفتیم چنین چیزی
جواب نمیدهد و وارد آن نشدیم .یک ایدهای که من
در در دوران آقای دانشجعفری پیگیری کردم این
بود که پیشــنهاد دادیم در کیش بورس بینالمللی
کیش را تشــکیل دهید و  20-25درصد از بیست
شرکت بزرگ خود را ببرید و در آنجا بهصورت ارزی
ارائه کنید .یعنی اصال خرید و فروش آنجا ارزی باشد.
هم کمک خواهد کرد به شــرایط بازار و هم ریسک
نرخ ارز نخواهد داشت .روی ابزارهای سرمایهگذاری
شامل سهام ،اوراق بدهی و غیره باید کار کرد.
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آینده نگری

تحریم هســتیم ،ولی ما اگر االن هم استارت بزنیم،
دوسال دیگر آماده میشویم .باید فکر ،طرح و برنامه
داشته باشیم .ابزارســازی الزم است ،االن نرخ ارز را
چگونه میتوانید پوشش دهید؟ اصال شما نمیدانید
قرار اســت چه اتفاقی بیفتد .ابزار جذب سرمایه هم
خودش مســئلهای دیگر است .شما باید ابزار داشته
باشید .ما در راه سرمایهگذاری موانع اساسی و جدی
داریم .یکی بحث قوانین و مقررات اســت .سالی که
تصویب شد مالیات بر ارزش افزوده دو درصد اضافه
شــود ،من گفتم این ممکن است خیلی مسئلهای
نباشد اما خارجیها یک نظر دیگر به مجلس و دولت
ایران خواهند داشــت چون در برنامه اعالم شده بود
مالیات بر ارزش افزوده سالی یک درصد اضافه شود
اما ناگهان دو درصد اضافه کردند.
هشی :این یعنی ثبات ندارد.

یعنی همان مســئله که وقتی سرنوشــت
سرمایهگذاری داخلی به رویت سرمایهگذار خارجی
میرسد ،او دیگر جرأت نمیکند برای سرمایهگذاری
به کشور ما بیاید؟
رحمانی :بله ،این ناشــی از یک نگــرش فرهنگی

رحمانی:جذب
سرمایهگذاری
خارجیاینگونه
نیست که بتواند
ما را از تمام
مشکالتماننجات
بدهد .ما باید به
داخل تکیه کنیم،
اگر توافق هم
حاصل شد چه
بهتر .کشوری
خواهیم بود با
امکانات ،منابع و
مدیریت خوب که
تعاملمان با دنیا
نیز به کمکمان
خواهد آمد.

نگر
ی و هشتـم  /خــرداد 1394
ه شماره س 
آیند
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است .ســال  1385اوضاع بازار سرمایه نامساعد بود
و گروهی از خارجیها برای بازدید آمده بودند .وقتی
به تاالر بورس رفتیم ،مردمی که آنجا بودند میگفتند
شرکتها را مفت به اینها نفروشید .به فکر سرمایهای
که وارد میشــد نبودند .دیدگاه ما اینگونه است .ما
نگذاشــتهایم بخش خصوصی قوی و منسجم شکل
بگیــرد و هر بار که بخــش خصوصی قدرتی گرفته
آن را کنــار زدهایم .ما چند شــرکت داریم که بیش
از  150سال عمر داشته باشد؟ تحریمها مانع است،
تورم باال و نوسان نرخ ارز یک مسئله اساسی است و
از همــه مهمتر ،یک عزم و اراده ملی میخواهیم که
نداریم .جذب سرمایهگذاری خارجی اینگونه نیست
که بتواند ما را از تمام مشکالتمان نجات بدهد .ما باید
به داخل تکیه کنیم ،اگر توافق هم حاصل شــد چه
بهتر ،ســورپرایزی برای ما خواهد بود .در آن صورت،
کشوری خواهیم بود با امکانات ،منابع و مدیریت خوب
که تعاملمان با دنیا نیز به کمکمان خواهد آمد.

سرمایه خود ایرانیهای خارج از کشور هم اگر
بخواهد جذب شود ،میتواند تاثیر تعیینكنندهای
داشته باشد؟
رحمانی :بله .اتفاقا یکی از معیارهای ما برای پذیرش

در بورسهــای بینالمللی این اســت کــه بدانیم
ایرانیهایی که پول دارند و دوست دارند کمک کنند،
در کدام کشــورها حضور دارنــد .آنها با کمال میل
این کار را انجام میدهند .خاطرم هســت چندسال
قبل ،مهندســی ایرانی بود که در بورس فرانکفورت
شــرکت نرمافزار پزشکی داشت .وقتی با او صحبت
کردیم که قصد انجام چه کاری را داریم ،دهها ساعت
برای ما وقت گذاشــت .االن مســئله ما فعال همان
بحث آمادهسازی اســت .مثال گزارشهای مالی ما
هنوز بر اساس استانداردهای ملی است .اینها باید بر
اساس استانداردهای بینالمللی تهیه شود .آن دوره

من خیلی تالش کردم اما راه را اشــتباه میرفتیم،
مث ً
ال میخواستیم به مالزی برویم که من به رییس
بورس مالزی گفتم چرا به تهران نمیآیید؟ چندبار
او را دعــوت کردیم ،تا اینکه گفت این دولتیها دل
خوشی دارند ،مگر ما در مالزی پولی داریم که شما
میخواهیــد بیایید و عرضه کنیــد؟ اینبار گفتیم
اشــتباه نکنیم ،ما یا باید برویم هنگکنگ یا لندن،
حتی به دبی هم فکر نکنیم .البته آن زمان هم یک
ایده داشتیم به اسم بانک توسعه اسالمی بورس ،که
در قالب آن نوعی بورس اســامی داشته باشیم اما
ترکها مخالف بودند چون میگفتند این به اقتصاد
ترکیه لطمه میزند و سودش را شما میبرید .اینها
بحثهای رقابتی است.
رهبر :ورود به ســازمان تجارت جهانی ( )WTOچه،
که ما هنوز هم در تالش هستیم؟
رحمانی :خود آن یک بحث اساسی است که خیلی
میتواند کمک کند .خالصه ،ما نباید ارتباطات جهانی
را دستکم بگیریم .من معتقدم افرادی که ارتباطات
بینالمللی دارند سرمایههای نامشهود مملکت هستند
که باید برای آنان ارزش قائل شد ،اما بهطور خالصه
نگرش درستی نداریم.
رهبر :مســئله فرهنگی کشــورمان را نباید نادیده
بگیریم ،چون من این مســئله را چندینبار تجربه
کــردهام .ما تا به حال نتوانســتهایم در حرکتهای
جمعــی موفق باشــیم ،در صورتی کــه نگاه کنید
پیــش از انقالب یا بعد از انقالب هــم که گاه بوده،
شرکتهای بزرگ نفتی مثل شِ ل ،توتال و دیگران با
هم یک کنسرسیوم بزرگ تشکیل میدادند تا بتوانند
پروژههای بزرگ نفتی ما را انحصارا ً در اختیار بگیرند،
چون در ایران ،شــرکتهایی با تــوان باال و قدرت
همافزایی وجود نداشت .هرگاه هم که میخواستیم
پتانســیلها را جمع کرده و به آنها ملحق شویم و
امکاناتــی را فراهم میکردیم وســط کار میدیدیم
که درحال ازهم پاشیدن است .این مسئله فرهنگی،
قوانین یا آییننامههای اجرایی میخواهد .باید بتوانیم
کارشناسان خبرهای پیدا کنیم تا بتوانند این مسائل
را حل کنند و ما این مشکل فرهنگی را در مواجهه با
کار گروهی نداشته باشیم و بتوانیم قوی شویم .هیچ
شرکتی اگر بزرگ نباشد نمیتواند کار کند.

آقای هشی برای بهره برداری از فرصتهای
سرمایهگذاری چه الزاماتی وجود دارد و راهكارهای
پیشنهادی و آیندهنگرانه شما چیست؟
هشی :اول -اینکــه ثبات قوانینمان را به دنیا نشان

دهیم ،دوم -قوانین خود را از آنچه برای فریب است
پاکســازی کنیم و مثال بگوییم  10ســال معافیت
میدهیم نه اینکه وقتی دو ســال دیگر میتوان این
قانون را تغییر داد بدون هیچ تضمینی مطرح کنیم،
سوم -اینکه االن بدانیم تکلیف سرمایهگذار خصوصی
ما چیســت .در حال حاضر مــا از بخش خصوصی
سخن میگوییم .کدام مقام رسمی کشور میگوید
اندازۀ بخش خصوصی ما چقدر است؟ رییس بانک
مرکزی میگوید مردم  18میلیارد پول در خانه دارند

اما نمیگوید چقدر پول در صرافیهاست .هرکسی
میداند مردم میترسند پول خود را درو کنند .امنیت
سرمایه را مثال بزنم .شــما اگر همین حاال به دبی
بروید ،خواهید دید هر ســاختمانی که ساختهشده
باالی آن عکس شیخ یا خانواده سلطنتی که صاحب
آن اســت نصب و درج شده اســت .اینجا ،خیابان
ولیعصر را از جنوب به سمت شمال بروید و برجها
را نگاه کنید ،باالی چندتا از آنها اسم صاحبانشان
هســت؟ اینها متعلق به کیست؟ اکثرشان دولتی،
شبهدولتی و مربوط به بنیادهای مختلف است و همه
مردم هم میدانند ،اما کســی به طور شفاف اعالم
نمیکند .امنیت سرمایه یعنی اینکه صاحب سرمایه
بدون ترس خود را نشان دهد ،هر کسی سرمایهای
دارد ،فارغ از اینکه از کجا آورده ،مالیات و عوارضش
را بدهد و در هزینههای دولت رسما و شفاف حضور
داشته باشد .پس موانعی که ما در حال حاضر داریم
یکی این است که سرمایهگذار داخلی احساس امنیت
ندارد و خود را رو نمیکند .وقتی اینگونه است چطور
انتظار داریم سرمایهگذار خارجی بخواهد در چنین
محیطی حضور داشته باشد؟ پس او هم مجبور است
شریک پنهان بگیرد .دو نکته را هم برای جمعبندی
الزم میدانم که بگویم .اول اینکه سرمایه به بورسی
ورود پیــدا میکند که بازار اولیه باشــد و پول را در
جریــان اقتصادی تولید صنعتی قرار دهد .بورس به
دو شکل است؛ یکی بازار کارآ و دیگری بازار غیرکارآ.
بورس اولیه ،بورس ثانویه .بورس ما ثانویه اســت .در
حال حاضر هرکس وارد شــود باید سهم را از دست
این و آن بخرد .دوم ،بحث نقدینگی است .ما باید سود
نقدی به سهامدارانمان بدهیم ،اما اقتصاد ما اقتصاد
نســیهای است و با اتفاقی که افتاده کسی نمیتواند
مطالبات خود را وصول کند .دولت بزرگترین خریدار
ماست .مث ً
ال صنعت برق همه را به دولت میفروشد
و از آن طــرف هــم ،خودش مقرراتــی میگذارد و
بیشترین هزینه را به شرکت تحمیل میکند .پس
یک ،سود و زیان شرکتهایی که سهامشان در بورس
معامله و شاخص را باال پایین میکند به تصمیمات
دولتی وابسته است .این تصمیمات دولتی سود سهام
را تحت تأثیر قرار میدهد .دو ،نداشتن نقدینگی به
صاحب ســهم پولی نمیدهد ،پس کسی عالقهای
ندارد .نــگاه کنید بانکهای کشــور عمدتاً در این
سالها سود ندادهاند ،بلکه سودشان را کاغذی افزایش
سرمایه دادهاند .یعنی در افزایش حجم رونق بازار ما
پولی نیست .به صورت کاغذی ،سود قابل تقسیم را
سهام میکنیم ،اگر زمانی اینها سودشان را بخواهند و
بخواهند سهمشان را نقد و عرضه کنند ،تازه به سهم
روی میز تبدیل میشود .پس ما این ضعف را نیز در
بازار سرمایه داریم.
رحمانی :آقای دکتر ،اصال این اشــتباه است که ما
اینقدر سود تقسیم میکنیم .من فدراسیون جهانی
بورسها (دبلیو.اف.ای) که میرفتم ،میگفتند شما با
این رقم تورم باال ،باالترین رقم تقسیم سود را دارید.
در حالیکه ما خطای سود حسابداری داریم.

شاهکلیدرونقاقتصادی

پاسخ دو نماینده مجلس به پرسشهای آیندهنگر
درباره بازار سرمایه و سرمایهگذاری در سال ۱۳۹۴
در حال حاضر کدام بخشهای اقتصاد ایران
برای سرمایهگذاری ،ظرفیت بیشتر و وضعیت
مناسبتری دارند؟
نمحمدی خرمی :در مرحله اول باید آمایشی در
خا 

کاهش نرخ سود بانکی چه تاثیری بر بازار
سرمایه خواهد داشت؟ این تحول ،بیشتر
روی کدام بخشهای بازار سرمایه تاثیرگذار
خواهد بود؟ چگونه میتوان از تصمیم برای کاهش
نرخ سود بانکی در جهت انتقال سرمایه از بانکها به
حوزههای مختلف اقتصاد كالن كشور استفاده کرد؟
خانمحمدی خرمی :نگاه ما به بانــک باید فراتر از

احیای بسترهای موجود سرمایهگذاری با
چه سازوکاری قابل عملیاتیشدن است؟
مثال در راستای جذب سرمایهگذاری برای
راهاندازی کارخانههای تعطیلشــده و هتلهای
ازرونقافتاده چه اقداماتی را میتوان در دستورکار
قرار داد؟
خانمحمــدی خرمی :عــاوه بــر کارخانههای

تعطیلشده ،بســیاری از آنها خارج از ظرفیت کار
میکنند .ما نمیتوانیم تمام واحدهایی که تعطیل
شــدهاند را با راهکاری یکســان فعال کنیم .دانش
بعضی از اینها متعلق به پنجاهسال پیش است ،اگر

ئیالنلو
نایبرئیس
کمیسیوناقتصادی
مجلس

محمدرضا
خانمحمدی خرمی
نایبرئیس دوم
کمیسیون صنایع و
معادن مجلس

هرچندبخش
تولید در
حوزه مسکن،
همواره نیاز به
سرمایهگذاری
دارد ،اما بهترین
بازاری که میتواند
به کشور خدمت
کند و هدایت
پولها را بهدست
بگیرد ،بازار بورس
است.

نگر
آینده

این باشد که صرفا به کاهش یکی-دو درصدی سود
بانکی بسنده کنیم .این کار به زیرساختهایی نیاز
دارد که اگر به آنها توجهی نشــود ،خود کاهش نرخ
سود بانکی میتواند برای تولید به جای مزیت ،یک
عیب باشــد .حرفههای صنعتی بسیار کمی وجود
دارند که سود آنها باالی بیست درصد باشد .در این
شرایط کدام حرفه صنعتی و تولیدی میتواند برقرار
بماند ولی بیستوچند درصد به بانکها سود بدهد؟
بنابراین حتی یکی -دو درصد کاهش ســود بانکی
نمیتواند ما را به شــرایط مطلوب برساند .از سوی
دیگر اگر دقت الزم را مبــذول ندارند و 700 -800
هزار میلیارد پولی که در کشور وجود دارد مدیریت
درستی نشود ،خود این میتواند مشکالتی را ایجاد
کند .اگر بانکها هم سود خوبی ندهند ،این پولها

روحاهلل بیگی
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حوزه سرمایهگذاری کشور انجام گرفته و بر اساس
ی مشخص شود که میخواهیم در حوزه
آن استراتژ 
صنایع بــزرگ فعالیت کنیم ،یا کوچــک .مطالعه
تطبیقی کشورهای توسعهیافته نشان میدهد که
اگر سرمایهگذاری در زمینههایی که زیرساختهای
الزم را برای آن داریم صورت گیرد ،در آینده ضمانت
بیشتری برای نقشآفرینی در مسیر اقتصاد و اشتغال
کشور خواهیم داشت .بهطور مثال در حوزه خودمان
یعنی ایران ،صنایع پاییندســتی پتروشیمی ،نفت
و صنایع فرآوری معدنی و بعد از آن هم کشــاورزی
میتوانند به دلیل زیرساختهایی که دارند هدف اول
در بحث سرمایهگذاری باشد .این توجه مهم است که
تنها زمانی میتوانیم جهتگیری درستی داشته و
مسیر اولویتهایمان را برای ســرمایهگذاری پیدا
کنیم که از فروش نفت خام دست برداریم و از دولت
نفتی فاصله بگیریم .البته این به آن معنا نیست که در
این راستا اقدام مثبتی انجام نمیگیرد ،شاهد اینکه
وزارت صنایع و وزارت نفت هر دو به دنبال افزایش
ســرمایه ملی ،رونق اقتصادی و ایجاد اشــتغال در
واحدهای تولیدی هستند اما هنوز اهدافشان آنطور
که باید محقق نشــده است ،چرا که هنوز ،از مرحله
افزودن به درآمد ناخالص ملی و کاهش فروش نفت
خام ،فاصلهای بعید دارند .اگر از من بپرسید شاهکلید
رونق اقتصادی و اشــتغال کشور چیست ،سریعا به
سراغ صنایع پاییندستی پتروشیمی میروم ،چراکه
این صنایع ،هم استقالل و اقتصاد توامان را برایمان
به ارمغان میآورد ،هم میتوانــد برای بهرهگیری
از پتانسل اســتعداد نخبگان ما ،فرصتهای زیادی
فراهم کند.
بیگی ئیالنلو :هرچند بخش تولید در حوزه مسکن،
همواره نیاز به سرمایهگذاری دارد ،اما بهترین بازاری
که میتواند به کشور خدمت کند و هدایت پولها را
بهدست بگیرد ،بازار بورس است .توصیه این است که
دولت نیز همت بیشتری به خرج بدهد و به بانکها

برای خروج از بنگاهداری اقتصادی فشار زیادی وارد
نکند .یکسال برای اینکه سطح بنگاهداری از  ۴۸به
 ۴۰درصد برسد ،فرصت کمی است و قطعاً به بازار
فشار وارد میکند .نیاز است که این زمان بیشتر شده
و بازار تا حدودی حمایت شود تا سرمایههای مردم
به سمت بازار بورس هدایت شوند .این بازار میتواند
تأمین مالی گستردهای را برای شرکتهایی که در آن
حضور دارند فراهم کند و از طرفی کمترین تبعات را
در بحث ورود نقدینگی به اقتصاد کشور داشته باشد
و تاحدودی نیز تــورم را کنترل کند .در این صورت
اندکی رونق نیز در اقتصاد کشور بهوجود خواهد آمد.
بیش از  ۸۵درصد از نقدینگی کشور در حسابهای
بلندمدت و اوراق مسکن جمع شده و  ۱۵درصد در
حسابهای کوتاهمدت و بهصورت اسکناس در دست
مردم است .این کار جریان اقتصادی را سختتر کرده
و باید برای آن چارهجویی شود.

ممکن است از جای دیگری سردربیاورند و نابسامانی
دیگری را به وجود آورند .به نظر من آسیبدیدگی
رابطه بانک و تولید جدیتر از آن است که یکی -دو
درصد کاهش ســود بانکی آن را ترمیم کند .چراکه
بحث اختالف تولیدکنندهها با بانکها بر سر ارزهایی
که به قیمت هزارتومان گرفتهاند و اکنون قیمتشان
تقریبا سهبرابر شده است ،همچنان وجود دارد .بهطور
خالصه ،هر چقدر کاهش سود بانکی بیشتر باشد،
رونق تولید نیز بیشتر خواهد شد مشروط بر اینکه
این پولها به طرف تولید هدایت شــود نه اینکه به
واسطه نقدینگیهایی که در کشور وجود دارد ،سود
زیادی در جاهای دیگری ایجاد شود .در این صورت،
پولهایی که آزاد میشــود به سمت تولید نمیرود
بلکه به جاهای دیگری مــیرود و از آنجا هم دوباره
میتواند تضییقات جدیدی را برای تولید ایجاد کند.
برای تمام این مــواردی هم که گفتم امروزه راهحل
علمی وجود دارد ،هیچکدام ســعی و خطا نیست.
توصیه من این است که مدیران ستادی دستگاههای
اجرایی بهویژه در اســتانها وقت بگذارند و اینها را
استخراج کنند تا بتوانند نسخههای اثربخشی ارائه
کنند و بتوانند باعث خروج از رکود و تورم شده و رونق
اقتصادی را سبب شوند.
بیگی ئیالنلو :تصمیم شورای پول و اعتبار به کاهش
نرخ سود ،قاعدتاً باید تأثیر خوبی بر بازار میگذاشت
اما این اتفاق نیفتاد .در روز اعالم این خبر ،روند بازار
ســرمایه منفی بود و این نشــان میدهد که رکود
موجود در اقتصاد کشور آنچنان طوالنی شده که به
این سادگی نمیشــکند .در این شرایط ،بازار سهام
نیاز بــه حمایت دارد چراکه شــرکتهای حقوقی
که فروشنده هســتند ،کوتاه نمیآیند و حقیقیها
هم توان خرید اینهمه سهام عرضهشده را ندارند.
بنابراین کاهش  ۲درصدی نرخ سود میتوانست تأثیر
متوسطی داشته باشد آن هم به این شکل که اندکی
از نقدینگی جامعه را به سمت بورس هدایت کند ،اما
این اتفاق عم ً
ال نیفتاد و ظاهرا ً سرمایهگذاران بازهم
بانک را بهعنوان مقصد سرمایهگذاری انتخاب کردند.
اگر این منابع ،توسط بانکها خوب هدایت نشود و
بهدست بخشهای مختلف بهخصوص تولید نرسد،
دامنه رکود را سختتر و ســنگینتر خواهد کرد و
بهتدریج فشار بیشتری بر همه بخشها وارد میکند.
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آینده نگری

دانش فنیشان بهروز نشود ،اگر دولت کمک نکند،
خطهای تولید و فرآیندهای آنها نو نشود و یا احتماال
در بحث افزایش بهرهوری بهبودی نداشــته باشند،
حتی اگر سرمایه در گردش دوبرابر نیز به آنها تزریق
شود ،ممکن اســت هیچ کمکی به آنها نکند و تنها
بدهیشــان را افزایش دهد .بعضی واحدهای دیگر
هستند که تعطیل شــدهاند ،تنها به این دلیل که
 50 - 60درصد تجهیزات و ماشینآالتشــان وارد
شده اما دیگر توان تهیه بقیه آن را ندارند .اگر دولت
برای تهیه بقیه تجهیزات به آنهــا کمک کند احیا
میشوند .بعضی واحدها نیز هســتند که همه این
امکانات را دارند اما بهطور مثال ،بهدلیل سوءمدیریت
که عمدتا در میان واحدهای تولیدی یا شبهدولتی
رایج اســت ،رونقی ندارند .در اینجا اعمال مدیریت
جدید میتواند صنعت را از خواب بیدار کند .بعضی
دیگر هم مشکل سرمایه در گردش و نقدینگی دارند
و در صورتی که تلنگری به آنها وارد شود راه میافتند.
برخی واحدهای دیگر هم وجود دارند که بهتر است
همیشه تعطیل باشند و واحدهای فعال و آنهایی که
میتوانند در دنیای رقابت ،رقابتپذیر بوده و بهرهوری
الزم را داشته باشند ،جایگزین آنها شوند.
در صورت نهاییشدن توافق هستهای ،چه
بخشهایی در بازار ســرمایه از نتایج آن
تأثیر خواهند پذیرفت؟
بیگی ئیالنلو :تأثیــرات در مراحــل اولیه معموالً
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کوتاهمدت خواهد بود اما در ادامه قطعاً بازارها رونق
خواهند گرفت .همانطور که پس از بیانیه مســائل
مختلفی مثل بحث نحوه برداشتن تحریمها و نظارت
بر آن پیش آمد ،بعد از توافق نیز مســائلی خواهیم
داشت و اینطور نخواهد بود که در لحظهای پس از
امضای توافق همه چالشها برچیده شود .بنابراین
تنشهای منطقه و مسائل مربوط به مسائل هستهای
باز هم تأثیر خود را بر اقتصاد خواهند گذاشــت ،اما
بیتردید اگر قرارداد خوبی شکل بگیرد و طرفین به
آن وفادار باشند ،حضور شرکتهای خارجی در کشور
و رونق بخشهای مختلف را شاهد خواهیم بود .در
اقتصاد کشــور معموالً به دلیل شوکهای تورمی و
سیاستهای نابهنجاری که دولتهای گذشته بهکار
بردهاند ،هر رونقی با فاصله چندماهه ،تورم شدیدی را
نیز به دنبال داشته است ،اما پس از بیانیه لوزان بهنظر
میرسد ما شاهد رونقی با کمترین فشارهای تورمی
باشــیم .البته بازار نیز باید آگاهانهتر حرکت کند.
افزایش قیمت در بازار مسکن بهدلیل افزایش قیمت
دالر اتفاق افتاده بود ،بنابراین پس از نهاییشــدن
توافق هستهای باید شاهد کاهش قیمت دالر باشیم
و قیمت مسکن نیز پایینتر بیاید .اما اقتصاد کشور
نشــان داده که معمــوالً جهتگیریهای چندان
منطقی ندارد ،بلکه بیشــتر ،هیاهوها و هیجانات بر
آن تأثیر دارد .با این حال ،خوشبختانه دولت توانسته
هیجانات اقتصاد کشــور را تا حــدود زیادی تحت
کنترل درآورد.

نقشۀ راه بورس

با توجه به نوسان شدید شاخص ،تدوین طرح تحول بازار سرمایه ضرورت دارد
با توجه به نوســانات شدید در
شاخص بورس تهران و مجموع
اوضاع و شــرایط فعلی ،هیچ
ضرورتی باالتر از تدوین طرح
جامع راهبردی بازار ســرمایه
حمید میرمعینی بهعنوان «نقشه راه» برنامههای
كارشناس بورس عملیاتی پیش رو ،وجود ندارد.
بدون شــک ،برخی از طرحها
بدوندرنظرگرفتنجنبههایکالنواستراتژیک،صرفاًبه
رفع مقطعی پارهای از مشکالت خواهند انجامید و ساختار
بیمار و ناقص ،بهبود نخواهد یافت ،بلکه چهبسا ،مشکالت
بعدی ،بسیار حادتر و غیرقابلحلتر بروز نماید .با نگاهی
به شــرایط روزهای اخیر بازار سرمایه و همچنین تغییر
مدیریتی متولی بازار سرمایه ،انتظارات مختلفی نسبت به
 - :خروج هرچه سریعتر از بحران فعلی و  -2تدوین طرح
راهبردی بازار ســرمایه جهت ایفای نقش مؤثر بر آینده
اقتصادی و اجتماعی کشور ،ایجاد شده است.
البته شاید در صورت ارائه هرچه سریعتر طرح جامع بازار
سرمایه ایران ،بحران عدم اعتماد سرمایهگذاران ،رفتهرفته
رو به افول گذارد و امید به آینده نســبت به ایفای نقش
مفید و حضور چشمگیر و گسترده بازار سرمایه در جامعه
اقتصادی کشور ،خود منجر به حل انتظار اول یعنی خروج
از بحران گردد .بحران عدم اعتماد سرمایهگذاران که این
روزهاگریبانبازارسرمایهراگرفتهومنجربهتصمیمآنهابه
خروج از بازار شده ،نهتنها به دلیل اُفت مؤلفههای اقتصادی
و قطعینشدن نتیجه پرونده هستهای است بلکه به دلیل
اتفاقات غیرمعمول ،تصمیمگیریهای اشتباه متولیان
بورس و بهخصوص کماهمیت انگاشتهشدن نقش بورس
در مالحظات سیاستگذاریهای اقتصادی و مشورتی
دولت ،تشدید شده است.
علیرغم شعار همیشگی مسئوالن و متولیان بورس که
یدانندوذاتبازارسرمایهراصرفاً
نوسانراطبیعتبورسم 
ریسکتعریفمیکنند،رونداتفاقاتوحرکتبازار،معمول
و عادی به نظر نمیرسد .همین امر باعث بیاعتمادی و
ایجاد جو بدبینی در بین فعاالن بازار نســبت به برخی از
تصمیمهای مسئوالن اقتصادی و متولیان بازار سرمایه ،و
بروز و پخش گمانههایی در رسانههای رسمی و غیررسمی
شده اســت .نگارنده به دلیل عدم دسترسی به اطالعات
قابلاتکا ،قصد تأیید یا رد هیچیک از گمانهها را ندارد لیکن

بهعنوان یک فعال بازار ،به دنبال پرداختن به موضوع روز
بازار جهت کمک به خروج از وضعیت فعلی ،جلوگیری
از اشتباهات مکرر و همچنین تأکید بر نقش کمنظیر بازار
سرمایه در صورت اجرای صحیح مأموریتهای آن ،است.
خواستهیاناخواسته،دانستهیانادانسته،اوضاعاینروزهای
بورس به ضرر منافع ملی و تهدیدی برای آینده درخشان
اقتصادی اســت و اگرچه نقش و جایگاه بازار سرمایه نزد
دولتهای مختلف ،چندان درخــور توجه نبوده و این را
میتوان از رویکــرد تصمیمگیریهای کالن اقتصادی و
جایگاه آن در ساختار تشکیالتی دولتها فهمید ،لیکن
ترمیم این نگاه دولتمردان به بازار ســرمایه ،قطعاً توسط
سازمانبورسوفعاالنبازاروقلمبهدستانقابلانجاماست.
سازمان بورس و اوراق بهادار باید بتواند با تدوین برنامهای
درخور و قابل دفاع ،نقش کمنظیر و اثرگذار این بازار را برای
اجرای عدالت اقتصادی و کمک به توسعه اقتصادی در بدنه
دولت و شخص ریاست محترم جمهوری تشریح و تبیین
نمایدتاازحمایتسیاستگذاریهایکالندولتبهرهمند
گردد.بزرگترینمأموریتسازمانبورس،مقدمبرنظارتبر
شرکتهایبورس،تبییننقشبورسدرهرسیاستگذاری
اقتصادی  -اجتماعی خواهد بــود و این مهم صرفاً ابتدا با
شناخت متولی بورس از نقش خود و در مرحله بعد تدوین
برنامه استراتژیک مبتنی بر اسناد باالدستی محقق خواهد
شد .ازاینرو،باتأکیدبرنقشکمنظیربازارسرمایهدراقتصاد
کشور ،بهخصوص در اوضاعواحوال اقتصادی کنونی ،که از
طرفی بنگاههای اقتصادی با بحران جدی نقدینگی مواجه
هستندوجملگیب هواسطهتأمینمالیطرحهایبلندمدت
ازمحلتسهیالتکوتاهمدتباسودهایبسیارباال،دراجرای
طرحهابه مشکلبرخوردهاند و از طرفی بانکهانیزبه دلیل
عدم توانایی بنگاهها در بازپرداخت بدهیهایشان با مشکل
افزایش معوقات و بحران نقدینگی مواجه شدهاند ،میتوان
از بازار سرمایه بهعنوان ابزار بسیار کارآمدی برای به حرکت
درآوردن چرخ اقتصاد ،استفاده کرد.
در بازار سرمایه ایران قوانین مترقی و حتی زیرساختهای
مناسبیجهتایفاینقشبازارسرمایهدراقتصادوجوددارد
لیکن پایبندی و اجرای صحیح و کامل دو مأموریت اصلی
بازار یعنی تالش در جهت ایجاد امنیت سرمایهگذاری و
تســهیل در تأمین مالی بنگاههای اقتصادی ،بهدرستی
صورت نگرفته اســت .بنابراین با توجه به مطالب فوق،
اقدامات زیر در جهت افزایش نقــش و جایگاه کمبدیل

بازار سرمایه در اقتصاد بهخصوص نزد تصمیمگیرندگان و
مسئوالن اقتصادی الزم به نظر میرسد:
-1ارتقاء نقش رییس سازمان بورس در دولت بهطوریکه
بتواند همانند رییس کل بانک مرکزی ،کرسی دائمی در
هیئتدولتداشتهباشد.
-2تدوین طرح جامع بازار سرمایه ایران با افق دهساله:
-2-1بیانیهمأموریت
 -2-2تعیینچشماندازجدیدبازارسرمایه
 -2-3تعیین اهداف بلندمدت ،میانمدت و کوتاهمدت
 -2-4طراحی راهبردهای متناسب با اهداف و شرایط
 - 2-1محتوا و معیارهای بهوجود آورنده بیانیه مأموریت،
شامل:
الف-افزایــش میزان جــذب ســرمایهگذاران داخلی و
بینالمللی :افزایش میزان جذب سرمایهگذاران صرفاً با
فراهمآوردنبستری امن،پاکوکارا امکانپذیر خواهدبود.
راهبردی که بتواند «امنیت سرمایهگذاری» که بهعنوان
اصلیترین معیار جذب و جلب تقاضــا برای اوراق بهادار
محسوب میشود را از جنبههای :امنیت تقارن اطالعاتی،
امنیت شفافیت اطالعاتی ،امنیت نقدشوندگی مناسب،
امنیت ثبات در قوانین و تصمیمگیریها ،و امنیت طراحی
ابزارهایمدیریتریسک،عملیاتینماید.
ب -افزایش میزان ســهم بازار تأمیــن مالی بنگاههای
اقتصادی :مأموریت تسهیل فرآیند تأمین مالی بنگاهها،
از طریق راهبرد تســهیل در پذیرش و عرضه اولیه سهام
شرکتها در بورس و همچنین افزایش سرمایه و استفاده
از ابزارهای تأمین مالی همچون اوراق مشــارکتی (اوراق
صکوک،مرابحه،استصناع)،محققخواهدشد.
-3تدوین ،تصویــب و اجرای قوانیــن الزماالجرا و بدون
هرگونهمصلحتاندیشیومسامحهدرجهتاجراییشدن
طرح جامع بورس اوراق بهادار
سازمان بورس و اوراق بهادار باید متناسب با افق چشمانداز،
برنامه استراتژیکی تدوین کند تا یکی از بالهای اساسی
تأمین مالی بنگاههای اقتصادی در راه رســیدن به تولید
ناخالص داخلی ( 1500)GDPمیلیارد دالری در چشمانداز
سال 1404باشد.دغدغهسازمانبورسبایدارائهراهبردهای
منسجموایجادبسترهایالزمبرایکمکبهتحققاهداف
واالیاقتصادیباشد.سهمتأمینمالیبنگاههایاقتصادی
از طریق بازار ســرمایه چقدر باشــد؟ ابزارها و تسهیالت
موردنیاز برای کسب ســهم بازار تأمین مالی کداماند؟ آیا
هر عرضه اولیهای و با هر هدفی باید صورت گیرد؟ چگونه
امنیت سرمایهگذاری فراهم شود؟ چگونه سرانه پسانداز
داخلی به سمت بازار سرمایه جهتدهی شود؟ نحوه جذب
وبسترهایموردنیازبرایسرمایهگذارانخارجیکداماند؟و
سؤاالتبسیارزیادیکهپاسخمناسببهآندرقالب«طرح
جامع بازار سرمایه» ،عالوه بر تأمین نظر ملموس و ک ّمی
تصمیمگیرندگاناقتصادی،باعثخوشبینیوبرنامهریزی
فعاالن بازار بر اساس آن خواهد شد.
امید است که با تدوین مناسب طرح جامع بازار سرمایه
ایران و تبیین آثار مثبت اجرای آن بر اقتصاد کشور ،گامی
مثبت در جهت خروج از شرایط اقتصادی فعلی و تحقق
اهداف سند متعالی چشمانداز  1404جمهوری اسالمی
ایران ،برداشته شود.

بازار سرمایه در تعلیق

چه عواملی اُفتوخیزهای بیسابقه د ر شاخص بورس تهران را رقم زد؟
یدرپــی
اُفتهــای پ 
شــاخص بــورس در
ماههای گذشته که به
ضرر و زیان گروه کثیری از
ســرمایهگذاران منجر شد،
حسن قالیباف چندین عامل اصلی داشته
اصل کــه اولیــن آن کمبــود
مدیرعامل بورس نقدینگی است که موجب
اوراق بهادار تهران شــد ســودآوری صنایــع
کاهش یابد و بازار سرمایه کارکرد مطلوب خود را از
دست بدهد .عامل دوم ،رکود حاکم بر کشور است؛
رکودی که در بازار ســرمایه و اقتصاد وجود دارد و
نقش بسزایی در شــرایط فعلی بازار داشته است.
شــرایطی بغرنج که اگر سیاســتهای دولت در
بوکار،
بخشهای خروج از رکود و بهبود فضای کس 
همانطــور که اعالمشــده اجرایی شــده و به ثمر
بنشیند ،مطمئناً تغییر خواهد کرد .عامل سوم ،به
شرایط فعلی اقتصاد و نتایج مذاکرات ژنو در تیرماه
ارتبــاط پیدا میکنــد که به خــودی خود نقش
تعیینکنندهای در وضعیت بازار سرمایه و اُفتهای
اخیر شاخص داشته اما نکته مهم این است که آن
زمان وضعیت بازار با نوســاناتی همراه خواهد بود.
عامل چهارم ،این است که هماکنون فصل برگزاری
مجامع است و ســهامداران دست نگه داشتهاند تا
فصل مجامع پایان یابد.

بازار سرمایه و بخش واقعی اقتصاد کاهش نرخ سود
بانکی از اهمیت بسزایی برخوردار است .اما هرچند
در بخش صنعت ،کاهش سود بانکی موجب کاهش
هزینه پول میشود ،اما این موضوع تاثیر چندانی بر
بازار ســرمایه نداشت .با این حال ،در عمل؛ بحث
نظــارت بر بازار پول و بانک بســیار مهم اســت،
بنابراین کاهش نرخ ســود بانکــی باید به صورت
واقعی صورت گیرد .از ســوی دیگر ســرمایه در
گردش باید ارزانتر در اختیار بخش صنعت و تولید
قرار گیرد و نرخ سود در واقعیت کاهش یابد تا بازار
ســرمایه عکسالعملی مثبت نشــان دهد .بازار
سرمایه بازاری است که به هر خبری واکنش نشان
میدهد؛ چنانکه بهعنوان مثال شاخص بورس به
اخبار مثبت درز کرده از مذاکرات و رفتوآمدهای
سرمایهگذاران خارجی به کشور واکنش نشان داد.
از سوی دیگر ،بازار سرمایه بازار پُرپتانسیلی است
اما برای بهبود وضعیت این بازار باید دوره «گذار»
فعلی را سپری کنیم .بازار سرمایه ریسک و نوسان
زیــادی دارد و ســهامداران در این بازار باید دقت
بیشتری به خرج دهند چنانکه کسی که وارد بازار
سرمایه میشــود ،باید اخبار کلی کشور در مورد
مقــررات دولت در بحث خــروج از رکود ،فضای
کسبوکار و اخبار هستهای را نیز پیگیر باشد و با
حوصله در فضای شفاف بازار بر اساس اخبار دقیق
و نهاییشده تصمیمگیری کند.

بازار سرمایه بازار
پُرپتانسیلیاست
اما برای بهبود
وضعیت این
بازار باید دوره
«گذار» فعلی را
سپری کنیم .بازار
سرمایهریسک 
و نوسان زیادی
دارد و سهامداران
در این بازار باید
دقت بیشتری به
خرج دهند.

در کنار عوامل مطرحشده ،اخبار خوب و
بد نیز در بازار سرمایه بیتاثیر نیست .بازار
سرمایه به همه عوامل کوچک و بزرگ در
اقتصاد کالن عکسالعمل نشان میدهد چنانکه با
ورود اخبار مثبت ،روندی مثبت درپیش میگیرد و
با دریافت اخبار منفی ،رو به ســوی منفی حرکت
میکند .موضوع مهم و تاثیرگذار دیگر آن است که
فضای اقتصادی مــا از شــفافیت الزم برخوردار
نیســت ،خصوصاً که ما در دوره گذار هســتیم،
بنابراین ،خبرهای سیاسی و بینالمللی حتی اگر در
حد شنیدهها یا اظهار نظر یک مقام درجه چندم
کشورهای مختلف باشــد ،هریک به نوبه خود بر
وضعیت شــاخص بورس اثرگذار میشــوند .این
درحالی است که در محدوده زمانی توافق لوزان و
پس از آن شاخص بورس مثبت شد اما پس از آن
به علت مجموعهای از خریــد و فروشها،دوباره
عقبگرد شاخص را شاهد بودیم.
کاهش نرخ سود بانکی از عوامل دیگری
است که شاید در تحلیل چرایی نوسانات
شاخص بورس مطرح شود ،چراکه برای
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جهان
شدر
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های ماه
گذاری و گزار
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گزارش
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آیندهنگر منتشر می کند

سرمایههای مولد
در پنج قاره

گزارش مرکز پژوهشهای فایننشال تایمز
درباره سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جهان
ترجمة بابک واحدی
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گزارش سرمایهگذاری مستقیم خارجی فایننشال
تایمز هرســال به بررســی وضعیــت و روندهای
سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کسبوکارهای
جدید در جهان میپردازد .در گزارش امسال برای
نخســتین بار به جای تمرکز بــر تعداد پروژههای
سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،توجه گزارش به
میزان سرمایه سرمایهگذاریشدهای معطوف شده
که ســرمایهگذاران خارجی اطالعــات آن را ارائه
کردهاند .تمرکز بر میزان سرمایه سرمایهگذاریشده
شــاخصی بســیار مهم از نحوه واکنــش و رفتار
سرمایهگذاران خارجی در برابر روند احیاء اقتصاد
جهان به دست میدهد.
اصلیتریــن یافتــه این گــزارش این اســت که
سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کسبوکارهای
جدید کشــور میزبان در ســال  2013با رشــدی
 10.94درصدی وارد روند احیاء شــده اســت ،و از
 557.58میلیارد دالر در ســال  2012به 618.62
میلیارد دالر رســیده است .رشد ســرمایهگذاری
ســرمایهگذاران خارجی در کسبوکارهای جدید
در سال  2013با میزان رسمی رشد سرمایهگذاری
خارجی ،که کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل
آن را اعالم کرده اســت ،همخوانی دارد .کنفرانس
تجارت و توســعه سازمان ملل از رشد  11درصدی
در جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جهان
در سال  2013خبر داده است ،که میزان آن 1460
میلیارد دالر بــوده .هرچند که دادههای مربوط به
سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کسبوکارهای
جدید و ســرمایهگذاری مستقیم خارجی عمومی
(که شامل سرمایهگذاری در کسبوکارهای موجود
کشــور میزبان و انواع دیگر ســرمایهگذاری است)
بهلحاظ روششناختی متفاوت از هم هستند ،رشد
 11درصدی که در هردوی آنها مشاهده شده است
نشاندهنده سطح باالیی از اعتماد است که هم به
رشد جریان بلندمدت سرمایه انجامیده است و هم
سرمایهگذاری مولّد از سوی سرمایهگذاران خارجی.
بااینحال رشــد ســرمایهگذاری خارجی در سال
 2013توزیــع برابــری در مناطق مختلف جهان
نداشته اســت .آمریکای التین و حوزه کارائیب در
رشد ســرمایهگذاری خارجی بهترین عملکرد را
میان مناطق جهان داشــتهاند ،بهطوری که میزان
ســرمایهگذاری خارجی در آنها در ســال 2013
دو برابر شــده و به  139.81میلیارد دالر رســیده
اســت .پس از این دو ،خاورمیانه در زمینه رشــد
ســرمایهگذاری خارجی رتبه دوم را داشته است،
و در ســال  2013ســرمایهگذاری خارجــی در
کســبوکارهای جدید این منطقه  46.8میلیارد
دالر رشد داشته ،که  43.68درصد باالتر از میزان
ســال  2012بوده است .آفریقا هم شاهد رشد در
ســرمایهگذاری خارجی بوده ،بــا  10.76درصد
که میزان ســرمایهگذاری خارجــی آن منطقه را
در ســال  2013به  51.98میلیارد دالر رســانده
اســت .آمریکای شــمالی در ســال  2013شاهد

افتی اندک در ســرمایهگذاری مســتقیم خارجی
بوده اســت (کاهشــی  1.36درصدی) درحالیکه
سرمایهگذاری مستقیم خارجی در منطقه آسیا و
اقیانوسیه کاهشی  4.67درصدی داشته است و در
اروپا  12.08درصد افت کرده .در کل ،منطقههای
آسیا و اقیانوسیه و آمریکای التین و حوزه کارائیب
بیشترین میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی را
در سال  2013جذب کردهاند.
چین ،و آمریکا در زمینه ســرمایهگذاری مستقیم
خارجی همچنان در صدر فهرســت هستند ،که
در یک دهه گذشــته همواره چنین بوده اســت.
بااینهمه ،ســرمایهگذاری مســتقیم خارجی در
چین و آمریکا در سال  2013اندکی کاهش یافته،
همانطور که در بیشتر اقتصادهای بزرگ جهان
چنین شده است .رشد ســرمایهگذاری مستقیم
خارجی در سال  2013عمدتاً در بازارهای نوظهور
و پیشرو کوچک و متوســط بوده است ،و از همه
مهمتر در نیکاراگوئه ،میانمار ،ویتنام ،عراق ،اردن،
کلمبیا ،پرو و موزامبیک.
یک شاخص نشــاندهنده احیاء اقتصادی جهان
این است که ســرمایهگذاری مستقیم خارجی در
هتلها و صنعت توریســم در سال  2013بهمیزان
 36.3درصد افزایش یافته درحالیکه سرمایهگذاری
مســتقیم خارجی در صنعت ساختمان و مصالح
ســاختمانی  88.39درصد کاهش یافته است .در
کل ،بخش زغالسنگ ،نفت و گاز طبیعی همچنان
بزرگترین بخش در زمینه جذب ســرمایهگذاری
مســتقیم خارجی بوده است ،و پس از آن صنعت
ارتباطات ،که ســریعترین رشد ســرمایهگذاری
مســتقیم خارجی را در ســال  2013داشته ،قرار
گرفته است.
در مورد آینــده ،این گزارش انتظــار دارد که در
سالهای اخیر رشــد بازار سرمایهگذاری مستقیم
خارجی شتاب بیشتر بگیرد .و انتظار بر این است
که کشورهایی که در حال حاضر از پیشبینیهای
رشــد اقتصادی جلو زدهاند و بنیانهای اقتصادی
قرص و محکم و ثبات سیاســی دارند در سالهای
آینده بیشترین و سریعترین رشد سرمایهگذاری
مستقیم خارجی را تجربه کنند.
تصویر ک ّلی جهان

مقاصد اصلی سرمایهگذاری مستقیم خارجی

آسیا و اقیانوسیه در سال  2013هم مقصد اصلی
سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جهان باقی ماند،
و پروژههای سرمایهگذاری مستقیم خارجی در این
منطقه سرمایهای برابر با  184.67میلیارد دالر را به
این منطقه آوردند.
سرمایهگذاری مســتقیم خارجی در اروپا در سال
 2013کاهــش یافت ،و با افتــی  12.08درصدی
به  137.26میلیارد دالر رســید ،تعداد پروژههای
ســرمایهگذاری مستقیم خارجی هم با کاهشی 6
درصدی به  4166پروژه رســید .بریتانیا همچنان
مقصد اصلی ســرمایهگذاری مســتقیم خارجی
در اروپا اســت ،با  796پروژه ثبتشــده که ارزش
کلشــان برابر با  26.51میلیارد دالر است ،یعنی
تقریباً  20درصد سرمایهگذاری مستقیم خارجی
در این منطقه .ترکیه همچنان ســهم خود از بازار
سرمایهگذاری مستقیم خارجی را افزایش میدهد،
و در ســال  2013در مجموع  6.69درصد از کل
سرمایهگذاری مســتقیم خارجی اروپا را با 9.19
میلیــارد دالر از آن خود کرده .این افزایش ترکیه
را در فهرســت رتبهبندی کشورهای اروپایی از پلّه
هفتم در سال  2012به پلّه چهارم در سال بعد از
آن رسانده است.
هــم خاورمیانه و هــم آمریکای التیــن و حوزه
کارائیب شاهد رشــد قدرتمند در سرمایهگذاری
مستقیم خارجی در کسبوکارهای جدید بودهاند.
سرمایهگذاری مستقیم خارجی ورودی به خاورمیانه
در سال  2013بهمیزان  43.68درصد افزایش یافته
اســت ،که بیشترین رشــد در عراق و اردن بوده.
نیکاراگوئه بزرگترین پروژه سرمایهگذاری مستقیم
خارجی جهان در سال  2013را جذب کرده است؛
یک آبراه  40میلیارد دالری که به دو برابر کردن

یک شاخص
نشاندهندهاحیاء
اقتصادیجهان
این است که
سرمایهگذاری
مستقیمخارجی
در هتلها و
صنعتتوریسم
در سال 2013
بهمیزان 36.3
درصد افزایش
یافتهدرحالیکه
سرمایهگذاری
مستقیم خارجی در
صنعت ساختمان و
مصالحساختمانی
 88.39درصد
کاهش یافته است.

اصلیترین مبدأهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی

غرب اروپا اصلیترین منبع سرمایهگذاری مستقیم
خارجی در ســال  2013بود .این منطقه 34.94
درصد از کل ســرمایهگذاری مســتقیم خارجی
خروجی آن سال را به خود اختصاص داد و در سال
 2012هم  10.38درصد افزایش داشت .بااین حال
تعداد پروژههای سرمایهگذاری مستقیم خارجی این
منطقه در سال  2013کاهش یافت ،و با افت 3.48
درصدی به  5269پروژه رسید .کل سرمایهگذاری
مســتقیم خارجی تخمینی خارج شــده از غرب
اروپا ،سوای جریان داخلی سرمایهگذاری مستقیم
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در ســال  2013سرمایهگذاری مستقیم خارجی در
کســبوکارهای جدید آثاری از احیاء و بهبود نشان
داد ،و با رشدی  10.94درصدی ،از  557.58میلیارد
دالر در سال  ،2012به  618.62میلیارد دالر رسید.
تعداد پروژههای سرمایهگذاری مستقیم خارجی در
سال  2013اندکی افت داشــت ،و با کاهشی 6.36
درصدی به  11691پروژه رسید .میزان اشتغالآفرینی
پروژههای سرمایهگذاری مستقیم خارجی نیز کاهش
یافت ،و با افتی  3.84درصدی به  1532602شــغل
رســید .چین با  64.14میلیارد دالر سرمایهگذاری
مستقیم خارجی در سال  2013باالترین مقام را در

بین کشورهای جهان از آن خود کرده است.

سرمایهگذاری مستقیم خارجی منطقه تا 139.81
میلیارد دالر کمک شایانی کرده است .مکزیک هم
شاهد رشد قدرتمندی در سرمایهگذاری مستقیم
خارجی در کسبوکارهای جدید بوده است ،گرچه
آمار مربوط به ســرمایهگذاری مســتقیم خارجی
برزیل تغییری نکرده است.
تعداد پروژهها و به تبع آن سرمایهگذاری در امریکای
شمالی بهترتیب  0.77درصد و  1.36درصد کاهش
یافتهانــد .اونتاریو باالترین رشــد ســرمایهگذاری
مســتقیم خارجی را در این منطقه داشته است ،با
 7.23میلیارد دالر در سال  .2013کبک و کارولینای
شمالی هم رشد زیادی داشتهاند ،و بهترتیب  3.93و
 1.88میلیارد دالر سرمایه جذب کردهاند.
آفریقا در سال  2013عملکرد خوبی داشته است ،و
 51.98میلیارد دالر سرمایه جذب کرده ،در مقایسه
با  46.92میلیارد دالر ســال  .2012این افزایش
 10.76درصدی رویداد خوبی برای افریقا است ،که
بهنظر میرسد دارد از جریان نزولی پیشین بیرون
میآید .آفریقا که در سال  2011بهمیزان 70.92
میلیارد دالر ســرمایهگذاری مســتقیم خارجی
جــذب کرده بود ،در ســال  2012با کاهش ورود
سرمایهگذاری مستقیم خارجی روبهرو بوده است.

39

سرمایه گذاری مستقیم در جهان

گزارش راهبردی

جریان ورودی
سرمایهگذاری
مستقیمخارجی
به منطقه آسیا و
اقیانوسیه در سال
 2013به میزان
 4.67درصد
کاهش یافت،
و طبق آمارهای
رسمی رقم کل
سرمایهگذاری
مستقیمخارجی
ورودی به
 184.67میلیارد
دالر رسید.
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خارجی در غرب اروپا 13 ،درصد در ســال 2012
افزایش یافت و به  176.4میلیارد دالر رسید.
آســیا و اقیانوسیه همچنان منبعی قدرتمند برای
سرمایهگذاری مســتقیم خارجی خروجی است،
گرچه با افتــی  1.9درصدی در ســرمایهگذاری
مســتقیم خارجی خروجی مواجه شــده اســت.
در ســال  2012این منطقــه  32.5درصد از کل
سرمایهگذاری مستقیم خارجی خروجی جهان را،
که  557.58میلیارد دالر بود ،به خود اختصاص داد.
با این حال ،در سال  2013این منطقه  28.7درصد
از کل  618.5میلیارد دالر سرمایهگذاری مستقیم
خارجی خروجی جهان را مال خود کرده است ،که
 3.73درصد کمتر از سال پیش از آن بود.
میزان تخمینی ســرمایهگذاری مســتقیم خارجی
آمریکای شمالی در سال  2013به میزان  9.57درصد
افزایش یافت و این منطقه سهم 20درصدی خود از
بازار جهانی را حفظ کرد .با این حال ،این منطقه شاهد
کاهــش  10.22درصدی بهعنــوان منبع پروژههای
سرمایهگذاری مستقیم خارجی بود ،و تعداد پروژههای
خروجی در ســال  2013به  2951پروژه رســید که
کمتر از  3287پروژه سال پیش از آن بود.
سرمایهگذاری مستقیم خارجی خروجی از آفریقا
در سال  2013بیش از دو برابر شد .تعداد پروژههای
خروجــی از منطقه هم در ســال  2013به میزان
 20.47درصــد افزایش یافــت ،از  171پروژه در
ســال  2012به  206پروژه در سال  .2013تعداد
پروژههــای خروجی از افریقا هم از ســال 2003
تاکنون باالترین میزان بوده است.

پروژههای ورودی سرمایهگذاری
مستقیم خارجی به منطقه
آسیا و اقیانوسیه

زغالسنگ ،نفت و گاز طبیعی؛ ارتباطات؛ خدمات
کســبوکار؛ انرژیهای تجدیدپذیــر؛ و امالک و
مستغالت ،پنج بخش اصلی سرمایهگذاری خارجی
در ســال  2013بودنــد ،و  47.26درصــد از کل
ســرمایهگذاری مستقیم خارجی جهان را به خود
اختصــاص دادند .از میان ایــن پنج بخش اصلی،
امالک تنها بخشی بود که با کاهش مواجه شد ،به
میزان  27.03درصد تا  46.74میلیارد دالر.
فعالیت سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بخش
ساختمان افزایش یافته است ،و سرمایهگذاری در
ســاخت هتلها و صنعت گردشگری  36.3درصد
افزایش یافته و در ســال  2013به  18.98میلیارد
دالر رسیده است ،و مصالح ساختمانی هم 88.39
درصد افزایش یافته و به  9.69میلیارد دالر رسید.
در ســال  2013بازارهای سرمایهگذاری مستقیم
خارجــی  762مــورد ســرمایهگذاری در بخش
ارتباطات را ثبت کردهاند که ارزش کل آنها 61.59
میلیارد دالر بوده اســت .این میزان سرمایهگذاری
نشاندهنده رشدی  82.2درصدی نسبت به سال
 2012بوده است و از ســال  2003که فایننشال
تایمز انتشار گزارش سرمایهگذاری مستقیم خارجی
خود را آغاز کرد بیسابقه بوده است.

جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی به
منطقه آســیا و اقیانوسیه در سال  2013به میزان
 4.67درصد کاهش یافت ،و طبق آمارهای رسمی
رقم کل سرمایهگذاری مستقیم خارجی ورودی به
 184.67میلیارد دالر رسید .با این که چین در این
منطقه همچنان در صدر فهرست نشسته است ،با
ارزش کل سرمایهگذاری مستقیم خارجی معادل
 64.14میلیــارد دالر و  34.73درصد از کل بازار،
سرمایهگذاری مستقیم خارجی ورودی اعالمشده
برای این کشور اندکی کاهش یافته است ،هرچند
چندین کشــور دیگر منطقه رشــد قدرتمندی
را تجربــه کردهاند .ویتنام میزان ســرمایهگذاری
مســتقیم خارجی خود را در ســال  2013تقریباً
سه برابر کرد ،از  5.34میلیارد دالر در سال 2012
به  15.31میلیارد دالر در ســال  .2013همچنان
که این کشور ادغام خود در اقتصاد جهان را پیش
میبرد ،سیاستهای آزادســازی بازارها در جذب
ســرمایهگذاران بینالمللی بســیار مؤثر بودهاند.
سرمایهگذاری مستقیم خارجی در میانمار از 1.54
میلیارد دالر در سال  2012به  13.22میلیارد دالر
در ســال  2013افزایش یافته اســت ،که موجب
شده اســت  7.16درصد از کل سرمایهگذاری در
منطقه آســیا و اقیانوســیه از آن این کشور شود.

شها
تحلیلبخ 

آسیـــــا
واقیانوسیه

میانمار همچنان از اصالحات سیاسی و اقتصادی در
کشور سود میبرد ،اصالحاتی که پس از انتخابات
دموکراتیک سال  2010آغاز شدند.
ســرمایهگذاری ورودی به هند در ســال 2013
تقریباً نصف شــد .در عوض ،در سال  ،2013ژاپن
شاهد رشد چشمگیری در سرمایهگذاری مستقیم
خارجی بود ،از  3.84میلیارد دالر به  8.91میلیارد
دالر ،که  4.83درصد از کل سرمایهگذاری مستقیم
خارجی منطقه را شامل میشود .یکی از مهمترین
عوامل رشد سرمایهگذاری مستقیم خارجی ورودی
ژاپن طرح ساندیســک امریکا و توشــیبای ژاپن
برای ســرمایهگذاری  4میلیارد دالری در ساخت
یک کارخانه جدید تولید ریزتراشــه در مجموعه
صنعتیشان در شهر یوکائیچی بوده است.
پروژههای خروجی سرمایهگذاری مستقیم خارجی
از آسیا و اقیانوسیه
بسیاری از کشورهای آسیا و اقیانوسیه شاهد کاهش
جریان خروجی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در
سال  2013بودند ،و این منطقه در کل افتی 1.94
درصدی را در ســرمایهگذاری مســتقیم خارجی
تجربــه کرد و به رقــم کل  177.91میلیارد دالر
رسید .هند ،کره جنوبی و مالزی ،که پیشتر در این
زمینه عملکرد بسیار قدرتمندی داشتند ،همه در
سال  2012شاهد کاهش بودند .درحالی که هند
شاهد افت سهم خود از کل سرمایهگذاری مستقیم
خارجی خروجی از منطقه آســیا و اقیانوسیه بود،
از  12.93درصد به  7.6درصد ،ســهم این کشور
در تعــداد پروژههای خروجی همچنــان در رقم
مگیر  12.2درصد باقی مانده است ،که در میان
چش 
همسایگان آن کشور رتبه سوم را به این کشور داده.
تایلند میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی خود
در خارج از کشــور را در ســال  2013بیش از دو
برابر کرد ،از  1.95میلیارد دالر در ســال  2012به
 4.27میلیارد دالر در سال  .2013تعداد پروژههای
خروجی ســرمایهگذاری مستقیم خارجی 32.43
درصد افزایش یافته است و اشتغالزایی هم تقریباً
سه برابر شده و به  15هزار شغل رسیده است .سهم
این کشور از بازار سرمایهگذاری مستقیم خارجی
خروجی همچنان اندک اســت ،و  1.08درصد به
 2.4درصد افزایش یافته.
چین و اســترالیا توانســتهاند جریــان خروجی
سرمایهگذاری مستقیم خارجی خود را مستحکم
نگه دارند ،و به ترتیب  4.29درصد و  5.77درصد
در این زمینه رشــد داشتهاند .درحالی که ژاپن در
کنار جریان قدرتمند جذب ســرمایهاش در سال
 ،2013جریــان خروجی را هــم افزایش داده و از
 41.51میلیارد دالر به  50.04میلیارد دالر رسانده
است .ناگفته نماند که ارقام نجومی هنگکنگ در
جریان خروجی سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،که
معادل  48.18میلیارد دالر بوده ،بیشتر ناشــی از
پروژه عظیــم  40میلیارد دالری آن در نیکاراگوئه
حاصل آمده است.
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)ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ(

ﻛﺸﻮﺭ

ﺳﻬﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭ

ﭼﻴﻦ

 34,73ﺩﺭﺻﺪ

ﻫﻨﺪ

 8,57ﺩﺭﺻﺪ

ژﺍﭘﻦ
8,9
ﻫﻨﺪ
15,8

 60ﺗﺎ  70ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ
 50ﺗﺎ  60ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ
 40ﺗﺎ  50ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ

ﭼﻴﻦ
64,1

 30ﺗﺎ  40ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ
 20ﺗﺎ  30ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ
ﻣﺎﻟﺰﻯ
5,2

 10ﺗﺎ  20ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ
 0ﺗﺎ  10ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ

ﺍﻧﺪﻭﻧﺰﻯ
9,6

ﻫﻨﮓﻛﻨﮓ
7,5
ﻣﻴﺎﻧﻤﺎﺭ
13,2

ﻭﻳﺘﻨﺎﻡ
15,3

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻭﺭﻭﺩﻯ ﺑﻪ ﺁﺳﻴﺎ ﻭ ﺍﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﻪ
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ﻫﻨﺪ
15,8

ﻭ ﺍﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﻪ
ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ(

ﻛﺸﻮﺭ

ﺳﻬﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭ

ﭼﻴﻦ

 34,73ﺩﺭﺻﺪ

ﻫﻨﺪ

 8,57ﺩﺭﺻﺪ

ﻭﻳﺘﻨﺎﻡ

 8,29ﺩﺭﺻﺪ

ﻣﻴﺎﻧﻤﺎﺭ

 7,16ﺩﺭﺻﺪ

ﺍﻧﺪﻭﻧﺰﻯ

 5,21ﺩﺭﺻﺪ

ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ

 5,01ﺩﺭﺻﺪ

ژﺍﭘﻦ

 4,83ﺩﺭﺻﺪ

ﺳﻨﮕﺎﭘﻮﺭ

 4,07ﺩﺭﺻﺪ

ﻣﺎﻟﺰﻯ

 2,80ﺩﺭﺻﺪ

ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ

 2,78ﺩﺭﺻﺪ

ﺳﺎﻳﺮ

 16,55ﺩﺭﺻﺪ

ﻛﻞ

 100ﺩﺭﺻﺪ
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ﺑﻪﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﻬﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭ 2013
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ

ﻛﺸﻮﺭ

ﻫﻨﮓﻛﻨﮓ

48,18

ﭼﻴﻦ

18,97

ﺳﻨﮕﺎﭘﻮﺭ

12,48

ﻛﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﻰ

8,59

ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ

8,35

ﺗﺎﻳﻮﺍﻥ

5,14

ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ

4,27

ﻣﺎﻟﺰﻯ

2,56

ﺳﺎﻳﺮ

5,82
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177,91

 27,08ﺩﺭﺻﺪ
10,67ﺩﺭﺻﺪ
 7,60ﺩﺭﺻﺪ
7,01ﺩﺭﺻﺪ
 4,83ﺩﺭﺻﺪ
 4,69ﺩﺭﺻﺪ
 2,89ﺩﺭﺻﺪ
 2,40ﺩﺭﺻﺪ
 1,44ﺩﺭﺻﺪ
 3,26ﺩﺭﺻﺪ
 100ﺩﺭﺻﺪ

ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ

 5,01ﺩﺭﺻﺪ

ژﺍﭘﻦ

 4,83ﺩﺭﺻﺪ

ﺳﻨﮕﺎﭘﻮﺭ

 4,07ﺩﺭﺻﺪ

ﻣﺎﻟﺰﻯ

 2,80ﺩﺭﺻﺪ

ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ

 2,78ﺩﺭﺻﺪ

ﺳﺎﻳﺮ

 16,55ﺩﺭﺻﺪ

ﻛﻞ

 100ﺩﺭﺻﺪ

اروپــــا

ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ
5,1

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻭﺭﻭﺩﻯ ﺑﻪ ﺁﺳﻴﺎ ﻭ ﺍﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﻪ
ﺑﻪﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﺨﺶﻫﺎ )2011ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ(

ﺯﻏﺎﻝﺳﻨﮓ ،ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻃﺒﻴﻌﻰ 24,9
ﺍﻣﻼﻙ ،ﻫﺘﻞﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﺭﻳﺴﻢ

24

ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻛﺴﺐﻭﻛﺎﺭ ﻭ ﻣﺎﻟﻰ 19,3
ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ 18,4
ﻣﻮﺍﺩ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ ،ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻭ ﭼﺮﻡ 17,1
ﺳﺎﻳﺮ 80,9

سرمایهگذاری مســتقیم خارجی ورودی به اروپا
در ســال  2013کاهش یافت .این منطقه در کل
 137.26میلیــارد دالر ســرمایهگذاری خارجی
جذب کرد ،که  12.08درصد کمتر از سال 2012
بود .در ســال  ،2013ده کشــور برتــر در جذب
سرمایهگذاری مستقیم خارجی  72.64درصد از
اروپا را
ورودی به
گذاری
سرمایه
ﺍﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﻪ
خارجیﺁﺳﻴﺎ ﻭ
مستقیم ﺧﺮﻭﺟﻰ ﺍﺯ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﺎﺭﺟﻰ
ﮔﺬﺍﺭﻯ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
2013
خود ﺳﻬﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭ
بهﺗﻔﻜﻴﻚ
ﺑﻪ
دادند.
اختصاص
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ
بریتانیاﺩﻻﺭدر این میان پیشتاز بود و با  26.51میلیارد
ﺳﻬﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭ
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ
ﻛﺸﻮﺭ
دالر سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سال 2013
 28,13ﺩﺭﺻﺪ
50,04
ژﺍﭘﻦ
سهم
باالتر از دیگر کشورهای اروپا ایستاده است.
 27,08ﺩﺭﺻﺪ
ﻫﻨﮓﻛﻨﮓ
48,18
خارجی
این کشور از بازار سرمایهگذاری مستقیم
10,67ﺩﺭﺻﺪ
ﭼﻴﻦ
18,97
درصد
19.31
ازﻫﻨﺪ 26.31درصد در سال
 2012به  7,60ﺩﺭﺻﺪ
13,52
های
این حال ،تعداد پروژه
سال  2013رسید .با
در
7,01ﺩﺭﺻﺪ
12,48
ﺳﻨﮕﺎﭘﻮﺭ
ﺩﺭﺻﺪاین
خارجی به
مســتقیم
گذاری
ه
ســرمای
ورودی
4,83
8,59
ﻛﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﻰ
رشد
شاهد
است .هلند هم
ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎنسبتاً ثابت مانده
کشور
ﺩﺭﺻﺪ
4,69
8,35
خارجی از 2,893.7
ﺩﺭﺻﺪدالر
میلیارد
سرمایهگذاری مستقیم
5,14
ﺗﺎﻳﻮﺍﻥ
 2,40ﺩﺭﺻﺪ
کشــور
بود ،و در میان ده
ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ 6.87میلیارد دالر
بــه
4,27
ﺩﺭﺻﺪ
2,56مستقیم 1,44
اروپا
خارجی در
ﻣﺎﻟﺰﻯجذب سرمایهگذاری
برتر
ﺩﺭﺻﺪ
3,26
ﺳﺎﻳﺮ
5,82این اتفاق در پی کاهش
جای صربستان را گرفت.
مستقیم ﺩﺭﺻﺪ
100
177,91
ﻛﻞ
خارجی
گذاری
 23.34درصدی سرمایه
صربســتان از  4.13میلیارد دالر به  3.17میلیارد
دالر رخ داده است.
در مورد پروژههای سرمایهگذاری مستقیم خارجی،
هیچیک از ده کشــور برتر اروپا شاهد رشد تعداد
پروژهها در ســال  2013نبودند ،بهجز ایرلند که
رشدی  0.68درصدی را تجربه کرده است .آلمان
سه پله صعود کرد و به مقام پنجم در زمینه تعداد
مشاغل ایجاد شده از طریق سرمایهگذاری مستقیم
خارجی رسید ،زیرا که ســرمایهگذاری مستقیم
خارجی در ســال  2013تعداد  23836شغل در
این کشور ایجاد کرده است ،که  33.62درصد رشد
داشته است.

در مورد
پروژههای
سرمایهگذاری
مستقیم خارجی،
هیچیک از ده
کشور برتر اروپا
شاهد رشد تعداد
پروژهها در سال
 2013نبودند،
بهجز ایرلند که
رشدی 0.68
درصدی را تجربه
کرده است.

ی و هفتم  /اردیبهشت 1394
شماره س 

ﻫﻨﺪ

13,52

 28,13ﺩﺭﺻﺪ

ﺍﻧﺪﻭﻧﺰﻯ

 5,21ﺩﺭﺻﺪ

نگر
آینده

ژﺍﭘﻦ

50,04

ﻛﻞ
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ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ

ﺳﻬﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭ

ﻣﻴﺎﻧﻤﺎﺭ

 7,16ﺩﺭﺻﺪ

پروژههای ورودی سرمایهگذاری
مستقیم خارجی به منطقه اروپا

ﺳﻨﮕﺎﭘﻮﺭ
7,5

ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ
9,3

ﻭﻳﺘﻨﺎﻡ

 8,29ﺩﺭﺻﺪ
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سرمایه گذاری مستقیم در جهان

گزارش راهبردی

42

ﺑﻪﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ) 2013ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ(

پروژههای خروجی سرمایهگذاری مستقیم
خارجی از اروپا

میزان خروجی ســرمایهگذاری مستقیم خارجی
از اروپــا در ســال  2013افزایــش یافــت .کل
ســرمایهگذاری مســتقیم خارجی خروجی ثبت
شده در این منطقه  246.99میلیارد دالر بود ،که
 16.79درصد نســبت به سال پیش از آن افزایش
داشته است .در ســال  ،2013ده کشور برتر این
منطقه در زمینه سرمایهگذاری مستقیم خارجی
خروجــی  81.27درصد از کل ســرمایهگذاری
مســتقیم خارجی خروجــی از اروپــا را به خود
اختصاص دادند.
آلمان ،بریتانیا و فرانســه همچنان سه منبع برتر
جریان خروجی سرمایهگذاری مستقیم خارجی
باقی ماندند و به رشدی که در سال  2012اتفاق
افتاده بــود ادامه دادند .آلمان در مجموع 42.59
آلمان ،بریتانیا و میلیارد دالر در سرمایهگذاری مستقیم خارجی
فرانسههمچنان هزینه کرده اســت ،که آن را در رتبه اول منابع
سه منبع برتر ســرمایهگذاری مســتقیم خارجی در اروپا قرار
جریان خروجی میدهد .ایتالیا و اســپانیا ،که در ســال 2012
سرمایهگذاری بهترتیــب در جایگاه چهارم و پنجــم بودند ،در
ســال  2013جایگاه خود را با هم عوض کردند،
مستقیمخارجی
و اسپانیا که  20.98میلیارد دالر در سال 2013
باقی ماندند و
سرمایهگذاری مستقیم خارجی کرده بود به جایگاه
به رشدی که در چهارم رفت .ایتالیا که به جایگاه پنجم نزول کرد،
سال  2012اتفاق در بین ده کشور برتر این منطقه تنها کشوری بود
ﻭﺭﻭﺩﻯ ﺑﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ
افتادهﮔﺬﺍﺭﻯ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
جریان خروجی سرمایهگذاری مستقیم
ﺧﺎﺭﺟﻰ افت
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ که
بود ادامه
تجربهﺩﻻﺭ(
2013را)ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ
ﺑﻪﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ
کرده اســت ،و با کاهشی 6.83
خارجی
دادند.
دانمارک و ایرلند از جمع ده
 30شــد.
مواجه
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ
درصد 20ﺗﺎ
گذاری مســتقیم خارجی
کشــور منبع سرمایه
 10ﺗﺎ  20ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ
خارج شدند ،و بهترتیب کاهش  14.15و 45.09
 0ﺗﺎ  10ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ
درصــدی را تجربه کردند .تــازهواردان به جمع
ده کشور برتر ســرمایهگذاری مستقیم خارجی
ترکیه بودند .سرمایهگذاری
خروجی روســیه و
ﺍﻳﺮﻟﻨﺪ
مســتقیم خارجی 4,2
ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
خروجی از روســیه در سال
26,5
ﻟﻬﺴﺘﺎﻥ
 2013تقریباً چهار برابر شد و به  16.11میلیارد
ﻫﻠﻨﺪ
6,2
6,9
دالر رسید.
ﺁﻟﻤﺎﻥ ایســلند هم شــاهد افزایش در جریان خروجی
9,2
سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،از  43.9میلیارد
دالر به  4.21میلیارد دالر در سال  2013بود ،که
میلیارد دالری
افزایش را
انرژیﺑﻪ4ﺍﺭﻭﭘﺎ
پروژهﻭﺭﻭﺩﻯ
مدیون ﺧﺎﺭﺟﻰ
ﮔﺬﺍﺭﻯ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
اینﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ژئوترمال در اتیوپی بوده است.
ریکیاویک
شرکت
2011
ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﺨﺶﻫﺎ
ﺑﻪ
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ
ﮔﺬﺍﺭﻯ ﺑﻪ
ﻣﻴﺰﺍﻥ
پروژه سرمایهگذاری مستقیم
ترین
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪبزرگ
پروژه
این
خارجی خروجی این کشــور اســت .تمام دیگر
پروژههای سرمایهگذاری مستقیم خارجی ایسلند
در خارج از مرزهای آن کشــور سرمایهای کمتر از
 100میلیون دالر دارند.
رتبــه نخســت در تعــداد پروژههــای خارجی
سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سال  2013از
آن بریتانیــا بود ،با  1224پروژه .و در زمینه ایجاد
ﻓﺮﺍﻧﺴﻪخارج از کشور ،آلمان با  126812شغل
شغل در
6,6
در سال  2013پیشتاز بوده است.

نگر
ی و هشتـم  /خــرداد 1394
ه شماره س 
آیند

ﺭﻭﻣﺎﻧﻰ
8,4

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻭﺭﻭﺩﻯ ﺑﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ

ﺳﺮﻣﺎﻳ

ﺑﻪﺗﻔﻜ

ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎ
12

ﻓﻦﺁﻭﺭﻯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ

2,48

ﺍﻧﺮژﻯﻫﺎﻯ ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ

19,3

ﻛﺸﻮ

 20ﺗﺎ  30ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ

ﺑﺮﻳﺘﺎ

 10ﺗﺎ  20ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ

ﺍﺳﭙﺎﻧ

 0ﺗﺎ  10ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ

ﺭﻭﺳﻴ

ﺗﺮﻛﻴﻪ

ﺁﻟﻤﺎﻥ

ﺭﻭﺳﻴﻪ
10,6
ﻟﻬﺴﺘﺎﻥ
6,2

ﻫﻠﻨﺪ
6,9

ﺍﻳﺮﻟﻨﺪ
4,2

ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
26,5

ﺭﻭﻣﺎﻧ

ﻫﻠﻨﺪ

ﻓﺮﺍﻧﺴ

ﻟﻬﺴﺘ

ﺁﻟﻤﺎﻥ
9,2

ﺍﻳﺮﻟﻨ

ﺳﺎﻳﺮ
ﻛﻞ

ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ
6,6
ﺭﻭﻣﺎﻧﻰ
8,4

ﺗﺮﻛﻴﻪ
9,2

ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎ
12

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻭﺭﻭﺩﻯ ﺑﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ
ﺑﻪﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﻬﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭ 2013

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻭﺭﻭﺩﻯ ﺑﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻣﺴ

ﺑﻪﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﺨﺶﻫﺎ 2011

ﺑﻪﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﻬﻢ ﺑﺎ

ﻛﺸﻮﺭ

ﺳﻬﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭ

ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

 19,31ﺩﺭﺻﺪ

ﻛﺸﻮﺭ

ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎ

 8,74ﺩﺭﺻﺪ

ﺁﻟﻤﺎﻥ

ﺭﻭﺳﻴﻪ

 7,72ﺩﺭﺻﺪ

ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

ﺗﺮﻛﻴﻪ

 6,69ﺩﺭﺻﺪ

ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ
ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎ

)ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ(

ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ

ﺁﻟﻤﺎﻥ

 6,69ﺩﺭﺻﺪ

ﺭﻭﻣﺎﻧﻰ

 6,13ﺩﺭﺻﺪ

ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ
ﺳﻮﺋﻴﺲ

ﻫﻠﻨﺪ

 5,01ﺩﺭﺻﺪ

ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ

 4,78ﺩﺭﺻﺪ

ﺭﻭﺳﻴﻪ

ﻟﻬﺴﺘﺎﻥ

 4,49ﺩﺭﺻﺪ

ﻫﻠﻨﺪ

ﺍﻳﺮﻟﻨﺪ

 3,08ﺩﺭﺻﺪ

ﺳﻮﺋﺪ

ﺳﺎﻳﺮ

 27,36ﺩﺭﺻﺪ

ﺗﺮﻛﻴﻪ

ﻛﻞ

 100ﺩﺭﺻﺪ

ﺳﺎﻳﺮ
ﻛﻞ

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺧﺮﻭﺟﻰ ﺍﺯ ﺍﺭﻭﭘﺎ
ﺑﻪﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﻬﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭ 2013
)ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ(

ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ

ﺳﻬﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭ

ﺁﻟﻤﺎﻥ

42,59

 17,24ﺩﺭﺻﺪ

ﻛﺸﻮﺭ
ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

34,90

 14,13ﺩﺭﺻﺪ

ﻓﻦﺁﻭﺭﻯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ

2,48

ﺍﻧﺮژﻯﻫﺎﻯ ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ

19,3

ﺍﻣﻼﻙ ،ﻫﺘﻞﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﺭﻳﺴﻢ

17,4

ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ

23,83

 9,65ﺩﺭﺻﺪ

ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻛﺴﺐﻭﻛﺎﺭ ﻭ ﻣﺎﻟﻰ

13,3

ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎ

20,98

 8,50ﺩﺭﺻﺪ

ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ

17,63

 7,14ﺩﺭﺻﺪ

ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ ،ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭﻯ

10,8

ﺳﻮﺋﻴﺲ

16,49

 6,68ﺩﺭﺻﺪ

ﺳﺎﻳﺮ

51,6

ﺭﻭﺳﻴﻪ

16,11

 6,52ﺩﺭﺻﺪ

ﻫﻠﻨﺪ

13,17

 5,33ﺩﺭﺻﺪ

ﺳﻮﺋﺪ

8,33

 3,37ﺩﺭﺻﺪ

ﺗﺮﻛﻴﻪ

6,69

 2,71ﺩﺭﺻﺪ

ﺳﺎﻳﺮ

46,27

 18,73ﺩﺭﺻﺪ

ﻛﻞ

246,99

 100ﺩﺭﺻﺪ

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻭﺭﻭﺩﻯ ﺑﻪ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻯ ﻻﺗﻴﻦ

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻭﺭﻭﺩﻯ

ﻭ ﺣﻮﺯﻩ ﻛﺎﺭﺍﺋﻴﺐ ،ﺑﻪﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ

ﺑﻪ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻯ ﻻﺗﻴﻦ ﻭ ﺣﻮﺯﻩ ﻛﺎﺭﺍﺋﻴﺐ

) 2013ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ(

ﺑﻪﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﻬﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭ 2013

ﻧﻴﻜﺎﺭﺍﮔﻮﺋﻪ
40,5

ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺩﻭﻣﻴﻨﻴﻜﻦ
2,6
ﭘﻮﺭﺗﻮﺭﻳﻜﻮ
2,4
ﻭﻧﺰﻭﺋﻼ
1,9
ﺑﺮﺯﻳﻞ
27,3

ﻣﻜﺰﻳﻚ
22,5

آمریکایالتیـن
وحوزهکارائیب

 40ﺗﺎ  50ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ
 30ﺗﺎ  40ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ

ﻮﺭﺗﻮﺭﻳﻜﻮ
2,4

ﻛﻠﻤﺒﻴﺎ
10,6

ﻛﻠﻤﺒﻴﺎ

7,57

ﺷﻴﻠﻰ

6,94

ﭘﺮﻭ

4,34

ﺁﺭژﺍﻧﺘﻴﻦ

2,98

ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺩﻭﻣﻴﻨﻴﻜﻦ

1,85

ﭘﻮﺭﺗﻮﺭﻳﻜﻮ

1,74

ﻭﻧﺰﻭﺋﻼ

1,35

ﺳﺎﻳﺮ

8,65

ﻛﻞ

100

ﺷﻴﻠﻰ
9,7
ﭘﺮﻭ
6,1

ﺁﺭژﺍﻧﺘﻴﻦ
4,2

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻭﺭﻭﺩﻯ

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻭﺭﻭﺩﻯ ﺑﻪ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻯ ﻻﺗﻴﻦ

ﺑﻪ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻯ ﻻﺗﻴﻦ ﻭ ﺣﻮﺯﻩ ﻛﺎﺭﺍﺋﻴﺐ

ﻭ ﺣﻮﺯﻩ ﻛﺎﺭﺍﺋﻴﺐ ،ﺑﻪﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﺨﺶﻫﺎ 2011
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ

در سال 2013
سرمایهگذاری
مستقیم خارجی
ورودی به
آمریکای التین
و کارائیب بیش
از دو برابر شد
و از 69.37
میلیارد دالر در
سال  2012به
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺧﺮﻭﺟﻰ
 139.81میلیارد
ﺍﺯ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻯ ﻻﺗﻴﻦ ﻭ ﺣﻮﺯﻩ ﻛﺎﺭﺍﺋﻴﺐ ﺑﻪﺗﻔﻜﻴﻚ
رسید.
دالر
)ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ(

ﻛﺸﻮﺭ

ﺳﻬﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭ

ﻛﺸﻮﺭ

ﻧﻴﻜﺎﺭﺍﮔﻮﺋﻪ

 28,97ﺩﺭﺻﺪ

ﺑﺮﺯﻳﻞ

6,38

ﺑﺮﺯﻳﻞ

 19,54ﺩﺭﺻﺪ

ﻣﻜﺰﻳﻚ

4,29

ﻣﻜﺰﻳﻚ

 16,07ﺩﺭﺻﺪ

ﺑﺮﻣﻮﺩﺍ

1,94

ﻛﻠﻤﺒﻴﺎ

 7,57ﺩﺭﺻﺪ

ﺁﺭژﺍﻧﺘﻴﻦ

1,37

ﺷﻴﻠﻰ

 6,94ﺩﺭﺻﺪ

ﺷﻴﻠﻰ

1,09

ﭘﺮﻭ

 4,34ﺩﺭﺻﺪ

ﺁﺭژﺍﻧﺘﻴﻦ

 2,98ﺩﺭﺻﺪ

ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺩﻭﻣﻴﻨﻴﻜﻦ

 1,85ﺩﺭﺻﺪ

ﭘﻮﺭﺗﻮﺭﻳﻜﻮ

 1,74ﺩﺭﺻﺪ

ﻭﻧﺰﻭﺋﻼ

 1,35ﺩﺭﺻﺪ

ﺳﺎﻳﺮ

 8,65ﺩﺭﺻﺪ

ﻛﻞ

 100ﺩﺭﺻﺪ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻛﺴﺐﻭﻛﺎﺭ ﻭ ﻣﺎﻟﻰ

48,2

ﻓﻦﺁﻭﺭﻯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ

17

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺧﺮﻭﺟﻰ
ﺍﺯ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻯ ﻻﺗﻴﻦ ﻭ ﺣﻮﺯﻩ ﻛﺎﺭﺍﺋﻴﺐ ﺑﻪﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﻬﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭ 2013
)ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ(

ﻛﺸﻮﺭ

ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ

ﺳﻬﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭ

ﺑﺮﺯﻳﻞ

6,38

 36,41ﺩﺭﺻﺪ

ﻣﻜﺰﻳﻚ

4,29

 24,47ﺩﺭﺻﺪ

ﺑﺮﻣﻮﺩﺍ

1,94

 11,08ﺩﺭﺻﺪ

ﺁﺭژﺍﻧﺘﻴﻦ

1,37

 7,84ﺩﺭﺻﺪ

ﺷﻴﻠﻰ

1,09

 6,21ﺩﺭﺻﺪ

ﻛﻠﻤﺒﻴﺎ

1,09

 6,19ﺩﺭﺻﺪ

ﺟﺎﻣﺎﺋﻴﻜﺎ

0,44

 2,54ﺩﺭﺻﺪ

ﻫﻨﺪﻭﺭﺍﺱ

0,37

 2,10ﺩﺭﺻﺪ

ﮔﻮﺍﺗﻤﺎﻻ

0,19

 1,10ﺩﺭﺻﺪ

ﺑﺎﻫﺎﻣﺎﺱ

0,10

 0,55ﺩﺭﺻﺪ

ﺳﺎﻳﺮ

0,26

 1,51ﺩﺭﺻﺪ

ﻛﻞ

17,53

 100ﺩﺭﺻﺪ

ﺍﻧﺮژﻯﻫﺎﻯ ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ

ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ

ﻛﻠﻤﺒﻴﺎ

1,09

ﺟﺎﻣﺎﺋﻴﻜﺎ

0,44

ﻫﻨﺪﻭﺭﺍﺱ

0,37

ﮔﻮﺍﺗﻤﺎﻻ

0,19

ﺑﺎﻫﺎﻣﺎﺱ

0,10

ﺳﺎﻳﺮ

0,26

ﻛﻞ

17,53

13,3

ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ ،ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭﻯ

11,7

ﺯﻏﺎﻝﺳﻨﮓ ،ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻃﺒﻴﻌﻰ

11,5

نگر
آینده

ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻛﺴﺐﻭﻛﺎﺭ ﻭ ﻣﺎﻟﻰ

48,2

ﻣﻜﺰﻳﻚ

6,07

 10ﺗﺎ  20ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ
 0ﺗﺎ  10ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ

ﺑﻪﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﻬﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭ 2013

ﺑﺮﺯﻳﻞ

9,54

38,1

ی و هشتـم  /خــرداد 1394
شماره س 

در سال  2013سرمایهگذاری مستقیم خارجی ورودی
بــه آمریکای التین و کارائیب بیش از دو برابر شــد و
از  69.37میلیــارد دالر در ســال  2012به 139.81
میلیارد دالر رســید .تعداد پروژههای سرمایهگذاری
مســتقیم خارجی نیز با رشــدی  10.18درصدی از
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اشتغالزایی پروژههای سرمایهگذاری مستقیم خارجی
بوده است.
ﻧﻴﻜﺎﺭﺍﮔﻮﺋﻪ
40,5تخمین زده میشــود  40.51میلیارد
نیکاراگوئه ،که
دالر سرمایهگذاری مستقیم خارجی به کشورش جذب
کرده ،در ســال  2013در صدر فهرســت کشورهای
آمریکای التین و حوزه کارائیب ایســتاده اســت ،و
جــای برزیل را که پیشتر در صدر بــود گرفته .این
رشد سرمایهگذاری مســتقیم خارجی در نیکاراگوئه
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سرمایهگذاری مستقیم خارجی بوده است ،پروژههایی
که در سال  2013تعدادشــان به  327پروژه کاهش
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در زمینه سرمایهگذاری – یعنی نیکاراگوئه ،برزیل ،و
مکزیک – جمعاً حــدود  65درصد از جریان ورودی
سرمایهگذاری مستقیم خارجی به این منطقه را از آن
خود کرد هاند.
کلمبیا میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی ورودی
خود را پنج برابر کرده و به  10.58میلیارد دالر رسانده
اســت ،و تعداد پروژههای ســرمایهگذاری مستقیم
خارجی در این کشور هم  12.38درصد افزایش یافته
و به  118پروژه رسیده است .در مقابل ،جریان ورودی
ســرمایهگذاری مستقیم خارجی به شیلی و آرژانتین
بهترتیب  1.84درصــد و  29.64درصد کاهش یافته
است ،و به  9.7میلیارد دالر و  4.16میلیارد دالر رسیده
اســت .از میان ده کشــور برتر این منطقه ،در زمینه
میزان ســرمایهگذاری ،شش کشور سهم خود از بازار
سرمایهگذاری مستقیم خارجی در منطقه را افزایش
دادهانــد ،و نیکاراگوئه  28.97درصد از جریان ورودی
ســرمایهگذاری مستقیم خارجی به آمریکای التین و
کارائیب را از آن خود کرده اســت .پس از نیکاراگوئه،
کلمبیا با  7.57درصد ،پرو با  4.34درصد ،جمهوری
دومینیکن با  1.85درصد ،پورتوریکو با  1.74درصد،
و ونزوئال با  1.35درصد ،در جایگاههای بعدی هستند.
پروژههای خروجی سرمایهگذاری مستقیم خارجی از
آمریکای التین و حوزه کارائیب
جریان خروجی ســرمایهگذاری مستقیم خارجی از
شــرکتهای منطقه آمریکای التین و حوزه کارائیب
در ســال  2013حدودا ً دو برابر شد و از  9.05میلیارد
دالر در سال  2012به  17.53میلیارد دالر رسید .در
مقایسه با سال  ،2012تعداد پروژههای سرمایهگذاری
مستقیم خارجی ثبتشده هم افزایش یافته است ،و
با افزایش  16.92درصدی به  228مورد رســیده ،که
میزان اشــتغالزایی این پروژهها در خارج از کشور با
ادامــه روند صعودی پیشــین  35.88درصد افزایش
یافته و به  40842شــغل رســیده اســت .برزیل در
زمینــه جریان خروجی ســرمایهگذاری مســتقیم
خارجی همچنان پیشــتاز است ،و در سال  2013در
مجمــوع  6.38میلیارد دالر در خارج از مرزهای خود
سرمایهگذاری کرده ،که یک سوم از کل سرمایهگذاری
خارجی منطقه است.
سه کشور اصلی مبدأ سرمایهگذاری در منطقه ،یعنی
برزیل ،مکزیک و برمودا ،همگی سرمایهگذاری خارجی
خود را در ســال  2013بیــش از دو برابر کردهاند ،و
در مجموع  70درصد از کل ســرمایهگذاری مستقیم
خارجی خروجی از منطق ه آمریــکای التین و حوزه
کارائیب را به خود اختصاص دادهاند .در میان ده کشور
برتر این منطقه ،آرژانتین و گوآتماال تنها دو کشوری
بودند که شاهد کاهش جریان خروجی سرمایهگذاری
مستقیم خارجی بودهاند ،و بهترتیب با سرمایهگذاری
 1.37میلیارد و  190میلیون دالر شاهد کاهشی 1.53
درصدی و  2.03درصدی بودند.
جریان خروجی ســرمایهگذاری مستقیم خارجی از
شیلی و کلمبیا در ســال  2013تقریباً دو برابر شد و
در هرکدام از این کشورها به  1.09میلیارد دالر رسید.

خاورمیــانه
و آفریـقا

پروژههای ورودی سرمایهگذاری
مستقیم خارجی به منطقه
خاورمیانه و آفریقا

جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی به
منطقه خاورمیانه و آفریقا در سال  2013به میزان
 24.27درصــد افزایش یافته اســت .اما با وجود
ایــن افزایش تعداد پروژههای ایــن منطقه 8.59
درصد کاهش یافته و اشــتغالزایی این پروژههای
سرمایهگذاری مستقیم خارجی نیز  12.98درصد
افت کرده است.
عراق بیشترین میزان ســرمایهگذاری مســتقیم
خارجی را در سال  2013جذب کرده بود ،بهطوری
که میزان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی از
 960میلیون دالر در سال  2012به  14.96میلیارد
دالر در ســال  2013رسید .در سال  2012سهم
این کشور از بازار سرمایهگذاری مستقیم خارجی
ورودی  1.21درصد بود ،اما این ســهم در ســال
 2013به  15.14درصد رســید ،تا این کشور را در
رده نخست جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی
در منطقــه خاورمیانه و آفریقا قرار دهد .شــرکت
امالک عمار که در امارات متحده عربی مستقر است
قصد دارد یک پروژه توریستی  3میلیارد دالری در
آن کشور اجرا کند ،و همین طرح موجب افزایش
ورودی ســرمایهگذاری مستقیم خارجی به عراق
شده است .اردن هم شــاهد افزایش چشمگیری
در میزان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی
در ســال  2013بود ،که بیش از هم مدیون پروژه

نیروگاه برق هســتهای  10میلیارد دالریای است
که قرار است در این کشــور احداث شود .جریان
ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی به اردن از
 1.26میلیــارد دالر به  10.9میلیارد دالر افزایش
یافته است .سهم اردن از بازار ورودی سرمایهگذاری
مستقیم خارجی هم در سال  2013افزایش یافته ،و
از  1.58درصد سال  2012به  11.03درصد رسیده
اســت ،اگرچه که تعداد پروژههای سرمایهگذاری
مســتقیم خارجی در این کشــور  35.29درصد
کاهش یافته است.
بهســبب بیثباتی سیاسی و اقتصادی گسترده در
مصر ،میزان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی
به این کشور در سال  2013افت شدیدی را تجربه
کرده است ،که از  9.66میلیارد دالر در سال 2012
به  2.93میلیارد دالر رسید ،یعنی کاهشی 69.65
درصدی .این افت جریان ورودی ســرمایهگذاری
مســتقیم خارجی بر تعداد مشاغل ایجاد شده هم
تأثیری منفی گذاشته است ،و آن را  65.45درصد
کاهش داده است.
پروژههای خروجی سرمایهگذاری مستقیم خارجی
از منطقه خاورمیانه و آفریقا
در ســال  2013شــاهد افزایش جریان خروجی
سرمایهگذاری مستقیم خارجی از منطقه خاورمیانه
و آفریقا بودیم .میزان ثبتشــده ســرمایهگذاری
مستقیم خارجی خروجی  21.81درصد در مقایسه
با ســال  2012افزایش یافته اســت و به مجموع
 48.02میلیــارد دالر رســیده اســت .بااینحال،
تعداد پروژههــا و میزان اشــتغالزایی پروژههای
سرمایهگذاری مستقیم خارجی در خارج از کشورها
بهترتیب  11.54درصــد و  26.41درصد کاهش
یافته.
امــارات متحده عربی در زمینــه جریان خروجی
سرمایهگذاری مستقیم خارجی در منطقه خاورمیانه
و آفریقا پیشتاز است ،اگرچه که در مقایسه با سال
 2012شاهد افت اندک  1.05درصدی بوده است.
در سال  ،2013امارات متحده عربی  14.68میلیارد
دالر در خارج از کشور سرمایهگذاری کرده است ،که
 30.56درصد از کل جریان خروجی سرمایهگذاری
مستقیم خارجی این منطقه است .کویت هم شاهد
افزایش چشمگیر در جریان خروجی سرمایهگذاری
مســتقیم خارجی بوده اســت ،و در سال 2013
ب همیــزان  10.73میلیارد دالر در خارج از کشــور
سرمایهگذاری کرده که در مقایسه با  1.1میلیارد
دالر سال  2012رشد قابلمالحظهای است.
چهار کشور از پنج کشور برتر مبدأ سرمایهگذاری
مســتقیم خارجی در منطقه خاورمیانه و آفریقا،
در ســال  2013شــاهد تغییر جایگاه بودهاند .در
حالی که جایگاه امارات متحده ثابت مانده اســت،
آفریقای جنوبی از رده پنجم به رده ســوم رسیده
و ســرزمینهای اشغالی دو پله سقوط کرده است.
قطر و مصر هم هردو از جمع پنج کشور برتر بیرون
افتاد هاند.
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ﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ

ﻋﺮﺍﻕ

 15,14ﺩﺭﺻﺪ

ﺍﺭﺩﻥ

 11,03ﺩﺭﺻﺪ

ﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ

ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺳﻌﻮﺩﻯ

 6,31ﺩﺭﺻﺪ

ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻋﺮﺑﻰ

 6,31ﺩﺭﺻﺪ

ﻣﻮﺯﺍﻣﺒﻴﻚ

 6,09ﺩﺭﺻﺪ

ﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ

ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ

 5,83ﺩﺭﺻﺪ

ﺁﻓﺮﻳﻘﺎﻯ ﺟﻨﻮﺑﻰ

 5,52ﺩﺭﺻﺪ

ﺍﺗﻴﻮﭘﻰ

 4,56ﺩﺭﺻﺪ

ﺍﻟﺠﺰﺍﻳﺮ

 4,32ﺩﺭﺻﺪ

ﻛﻨﻴﺎ

 3,61ﺩﺭﺻﺪ

ﺳﺎﻳﺮ

 31,28ﺩﺭﺻﺪ

ﻛﻞ

 100ﺩﺭﺻﺪ

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺧﺮﻭﺟﻰ

2

ﺍﺯ ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ ﻭ ﺁﻓﺮﻳﻘﺎ
ﺑﻪﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﻬﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭ 2013

ﻛﺸﻮﺭ

ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ

ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻋﺮﺑﻰ
ﻛﻮﻳﺖ

10,73

 22,35ﺩﺭﺻﺪ

ﺍﻓﺮﻳﻘﺎﻯ ﺟﻨﻮﺑﻰ

5,45

 11,36ﺩﺭﺻﺪ

ﺟﺰﻳﺮﻩ ﻣﻮﺭﻳﺲ

3,25

 6,77ﺩﺭﺻﺪ

ﺳﺮﺯﻣﻴﻦﻫﺎﻯ ﺍﺷﻐﺎﻟﻰ

3,12

 6,49ﺩﺭﺻﺪ

ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ

3,06

 6,37ﺩﺭﺻﺪ

ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺳﻌﻮﺩﻯ

1,50

 3,13ﺩﺭﺻﺪ

ﻗﻄﺮ

1,46

 3,04ﺩﺭﺻﺪ

ﻣﺼﺮ

1,12

 2,33ﺩﺭﺻﺪ

ﺑﺤﺮﻳﻦ

0,56

 1,17ﺩﺭﺻﺪ

ﺳﺎﻳﺮ

3,09

 6,43ﺩﺭﺻﺪ

ﻛﻞ

48,02

 100ﺩﺭﺻﺪ

ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻋﺮﺑﻰ

 6,31ﺩﺭﺻﺪ

ﻣﻮﺯﺍﻣﺒﻴﻚ

 6,09ﺩﺭﺻﺪ

ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ

 5,83ﺩﺭﺻﺪ

ﺁﻓﺮﻳﻘﺎﻯ ﺟﻨﻮﺑﻰ

 5,52ﺩﺭﺻﺪ

ﺍﺗﻴﻮﭘﻰ

 4,56ﺩﺭﺻﺪ

ﺍﻟﺠﺰﺍﻳﺮ

 4,32ﺩﺭﺻﺪ

ﻛﻨﻴﺎ

 3,61ﺩﺭﺻﺪ

ﺳﺎﻳﺮ

 31,28ﺩﺭﺻﺪ

ﻛﻞ

 100ﺩﺭﺻﺪ

ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ

ﺯﻏﺎﻝﺳﻨﮓ ،ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻃﺒﻴﻌﻰ

29,1

ﺍﻣﻼﻙ ،ﻫﺘﻞﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﺭﻳﺴﻢ

14,9

ﻓﻦﺁﻭﺭﻯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ

13,5

ﺍﻧﺮژﻯﻫﺎﻯ ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ

7,9

ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻛﺴﺐﻭﻛﺎﺭ ﻭ ﻣﺎﻟﻰ

6,3

ﺳﺎﻳﺮ

27,1

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺧﺮﻭﺟﻰ
گذاری در کشورهای
اول :روند سرمایه
ﺍﺯ ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ ﻭ ﺁﻓﺮﻳﻘﺎ
توسعه و کشورهای فقیر
در حال
ﺑﻪﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﻬﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭ 2013
گذاری
فضای سرمایه
محتاطانه
خو
ﺳﻬﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭ
بهﮔﺬﺍﺭﻯ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
شبینیای ﻣﻴﺰﺍﻥ
ﻛﺸﻮﺭ
رکود
 3056از
14,68بازمیگردد .پس
خارجی جهان
مستقیم
ﺩﺭﺻﺪ
ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻋﺮﺑﻰ
ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ
 22,35ﺩﺭﺻﺪ
10,73
ﻛﻮﻳﺖ
خارجی
گذاری مســتقیم
ســال  ،2012سرمایه
ﺩﺭﺻﺪ
جهانیﺟﻨﻮﺑﻰ
ﺍﻓﺮﻳﻘﺎﻯ
سال
11,36در
 5,45گرفته اســت ،و
رشــد را از ســر
 6,77ﺩﺭﺻﺪ
جریان ورودی3,25
ﻣﻮﺭﻳﺲ
ﺟﺰﻳﺮﻩ
مســتقیم
ســرمایهگذاری
2013
ﺩﺭﺻﺪ
6,49
3,12
ﺍﺷﻐﺎﻟﻰ
ﻫﺎﻯ
ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ
خارجــی  9درصد افزایش یافته اســت ،و به رقم
6,37
3,06
ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ
ﺩﺭﺻﺪرود
انتظار می
رســیده است.
 1.45تریلیون دالر
 3,13ﺩﺭﺻﺪ
1,50
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺳﻌﻮﺩﻯ
که جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سال
 3,04ﺩﺭﺻﺪ
1,46
ﻗﻄﺮ
 2014به  1.6تریلیون دالر ،و در ســال  2015به
 2,33ﺩﺭﺻﺪ
1,12
ﻣﺼﺮ
 1.7تریلیون دالر برســد .در سال  2016این رقم
 1,17ﺩﺭﺻﺪ
0,56
ﺑﺤﺮﻳﻦ
میزان
خواهد رسید ،و افزایش
ﺳﺎﻳﺮ 1.8تریلیون دالر
به
 6,43ﺩﺭﺻﺪ
3,09
کشورهای
در
خارجی
مســتقیم
گذاری
ه
ســرمای
 100ﺩﺭﺻﺪ
48,02
ﻛﻞ
توسعهیافته نسبتاً بیشتر خواهد شد .شکنندگی
بعضی بازارهای نوظهور و ریســکهای مربوط به
عدم قطعیت سیاست و بیثباتی منطقهای شاید
بر این پیشبینیها و رشد انتظاری سرمایهگذاری
مستقیم خارجی تأثیر منفی بگذارد .اقتصادهای
درحال توســعه در سال  2013هم پیشتاز بودند.
جریانهای ورود سرمایهگذاری مستقیم خارجی
به کشورهای توسعهیافته  9درصد افزایش یافته و
به  566میلیارد دالر رسیده است ،تا  39درصد از
سهم جهانی جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی
را نصیب این کشورها سازد ،درحالیکه کشورهای
درحالتوسعه به رکورد جدید  778میلیارد دالر،

نگر
آینده

14

14,68

ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺳﻌﻮﺩﻯ

 6,31ﺩﺭﺻﺪ

ی و هشتـم  /خــرداد 1394
شماره س 
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ﺳﻬﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭ
 3056ﺩﺭﺻﺪ

ﺍﺭﺩﻥ

 11,03ﺩﺭﺻﺪ

تکلمه ای بر گزارش رون د
سرمایهگذاری در مناطق مختلف جهان
به نقل از کنفرانس تجارت و توسعه
سازمان ملل متحد (یونکتاد)

ﺁﻓﺮﻳﻘﺎﻯ ﺟﻨﻮﺑﻰ
5,4
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻭﺭﻭﺩﻯ

ﻋﺮﺍﻕ

سرمایهگذاری
درجهان امروز

ﻛﻨﻴﺎ
3,6

ﻣﻮﺯﺍﻣﺒﻴﻚ
6

ﻛﺸﻮﺭ

ﺳﻬﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭ
 15,14ﺩﺭﺻﺪ

45

سرمایه گذاری مستقیم در جهان

گزارش راهبردی

جریانهای ورودی
سرمایهگذاری
مستقیمخارجی
به کشورهای
درحال گذار به
رکوردهاییجدید
رسیده است ،اما
دورنمای این روند
قطعیتیندارد.
جریانهای ورودی
سرمایهگذاری
مستقیم خارجی به
اقتصادهایدرحال
گذار  28درصد
افزایش یافت تا
در سال  2013به
 108میلیارد دالر
برسد.

نگر
ی و هشتـم  /خــرداد 1394
ه شماره س 
آیند
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یا  54درصد از کل جهان ،دســت یافتهاند108 .
میلیــارد دالر هم بــه اقتصادهــای درحال گذار
ســرازیر شده اســت .اقتصادهای درحالتوسعه و
درحال گذار در حال حاضر نیمی از بیست کشور
نخســت فهرســت ردهبندی جریانهای ورودی
سرمایهگذاری مستقیم خارجی جهان را تشکیل
نهای خروجی ســرمای هگذاری
یدهنــد .جریا 
م 
مستقیم خارجی از کشورهای درحالتوسعه هم به
رکوردی جدید رسیده است.
چندملیتی کشورهای درحالتوسعه
شرکتهای
ّ
بیــش از پیش از همــکاران خارجــی حاضر در
یگیرنــد .اقتصادهای
منطقههایشــان کمک م 
درحال توســعه و در حال گــذار در مجموع 533
میلیــارد دالر ســرمایهگذاری کردهانــد ،یــا به
عبــارت دیگر  39درصــد از کل جریان خروجی
سرمایهگذاری مســتقیم خارجی جهان .این را با
ســهم  12درصدی آنها در ابتــدای دهه 2000
مقایسه کنید .کشــورهای فقیرتر جهان روزبهروز
وابستگیشان به سرمایهگذاری در صنعت استخراج
و معدن را کاهش میدهند .در یک دهه گذشــته
سهم صنعت استخراج و معدن در ارزش پروژههای
جدیداالحداث در آفریقا  23درصد و در کشورهای
متر توسع هیافته 36درصد بود .این سهم اما بهشدت
ک 
در حال کاهش است؛ تولید صنعتی و خدمات در
حال حاضر حــدود  90درصد از ارزش پروژههای
اعالمشده هم در آفریقا و هم در کشورهای کمتر
توســعهیافته را متعلق به خود کرده است .در این
میان آن دسته از اقتصادهای جهان که ساختار و
زیرساختهای ضعیفی دارند وضعیتهای متفاوتی
راتجربه کردهاند .سرمایهگذاری مستقیم خارجی
در کشــورهای کمتر توســعهیافته افزایش یافته
است ،وســرمایهگذاریهای اعالمشده در بخش
سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کسبوکارهای
جدید کشــور میزبانخبر از رشــد چشمگیر در
زیرساختهای اولیه و پروژههای انرژی میدهند.
کشورهای درحالتوسعه اسیر درخشکی در کل
شاهد افت سرمایهگذاری مستقیم خارجی بودهاند.
در این کشــورها سرمایهگذاری مستقیمخارجی،
بســته به بزرگی اقتصادهای آنها ،و نیز ساختار
سرمایهایشان ،منبعی بسیار مهم برای تأمین مالی
است .جریانهای ورودی سرمایهگذاری مستقیم
خارجی به کشــورهای درحال توســعه کوچک
جزیرهای کاهشیافته اســت .توریســم و صنایع
استخراجی ســرمایهگذاران خارجی بیشتری را
جذب خود میکنند ،درحالیکهتولید صنعتی از
ازبین رفتن ترجیحات تجاری ضربه خورده است.
جریانهای ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی
به کشورهای درحالتوسعه به رشد ادامه میدهند
امــا راهدرازی در پیش دارنــد .احیاء جریانهای
ورودی ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی در
کشــورهای درحال توسعه به 566میلیارد دالر ،و
جریانهــای خروجی که تغییر نکردهاند ،در 857

میلیــارد دالر ،هر دوی آنها را در ســطحنصف
 2007نگه داشته است .اروپا ،که طبق

رکورد سال
تکننده سرمای هگذاری
گترین دریاف 
ســ ّنت بزر 
مســتقیم خارجی در جهان بوده اســت ،در حال
حاضر در ســطح پایینتر از یکسوم سطح سال
2007جریانهای ورودی و یکچهارم جریانهای
خروجی آن سال ،قرار دارد .امریکا و اتحادیه اروپا
هم شــاهد افتمجموع سهمشان در جریانهای
ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،از بیش از
 50درصد پیش از بحرانبه  30درصد در ســال
 ،2013بودند .
جریانهای ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی
به کشــورهای درحال گذار به رکوردهایی جدید
رسیده است،اما دورنمای این روند قطعیتی ندارد.
جریانهای ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی
بــه اقتصادهای درحالگــذار  28درصد افزایش
یافــت تا در ســال  2013بــه  108میلیارد دالر
برسد .جریانهای خروجی سرمایهگذاریمستقیم
خارجی از ایــن مناطق هــم  84درصد افزایش
یافــت ،و به رکورد باورنکردنــی  99میلیارد دالر
رسید.دورنمای جریانهای ورودی سرمایهگذاری
مســتقیم خارجی به اقتصادهــای درحال گذار
احتماالً تحت تأثیربیثباتی و عدم قطعیتی قرار
خواهــد گرفت که از بیثباتی منطقهای نشــأت
یگیرد .
م 
دوم :چندملیتیها؛ سنگینوزنهای
سرمایهگذاری خارجی
سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بخش مالکیت
خصوصــی هم وضعیت قدرتمنــدی دارد ،گرچه
در حالت آمادهباش هستند .سرمایههای هنگفت
بنگاههای دارایی خصوصی به رکورد بیش از یک
تریلیون دالر رســید .ســرمایهگذاری برونمرزی
نها  171میلیارد دالر بود ،که  11درصد کاهش
آ 
نشان داده است ،و  21درصد از کل ارزش خریدها
و ادغامهــای برونمرزی را از آن خــود کردهاند،
که  10درصد کمتر از رکورد پیشینشــان است.
ســرمایههای در دسترس برای ســرمایه گذاری
نها
شیافته آ 
(آمادهباش) و فعالیتهای نسبتاً کاه 
در سالهای اخیر ،موجب شده است که پتانسیل
افزایش سرمایهگذاری مستقیم خارجی بنگاههای
دارایی خصوصی چشــمگیر باشــد .شرکتهای
چندملیتــی دولتــی ،ســنگینوزنهای عرصه
ّ
سرمایهگذاری مستقیم خارجی هستند.
تخمینهــا حاکــی از آن اســت که دســتکم
چندملیتی دولتی ،در کشــورهای
 550شــرکت
ّ
توســعهیافته و درحالتوسعه ،مشــغول فعالیت
هســتند ،که بیش از  15هزار شــریک خارجی
دارند و داراییهای خارجیشان بیش از  2تریلیون
دالر است .ســرمایهگذاری مستقیم خارجی این
چندملیتی دولتی در ســال 2013
شــرکتهای
ّ
بیش از  160میلیارد دالر بوده است .در این سطح،

اگرچه تعداد آنها بــه زحمت به یک درصد کل
چندملیتی جهان میرسد ،سهمشان
شرکتهای
ّ
از جریانهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی جان
بیش از  11درصد است .از سوی دیگر جریانهای
سرمایهگذاری مســتقیم خارجی ورودی به تمام
مناطق درحالتوســعه افزایش یافته است .آفریقا
شاهد افزایش جریانهای سرمایهگذاری مستقیم
خارجی بوده است ( 4درصد) روند صعودیای که
بهموجب جریانهای داخل آفریقا و بین کشورهای
این منطقه بیش از پیش تقویت و تثبیت شــده
اســت .این جریانهای ســرمایهگذاری مستقیم
ش رهبران کشورهای این منطقه در
خارجی با تال 
جهت ایجــاد روابط نزدیکتر منطقهای هماهنگ
بوده است ،اگرچه اثر بیشتر برنامههای همکاری
اقتصادی منطقهای در آفریقا بر ســرمایهگذاری
مســتقیم خارجی داخل منطقهای محدود بوده
است.
آســیای درحال توسعه (با رشــدی  3درصدی)
همچنان نخستین مقصد ســرمایهگذاری جهان
است .مقرهای مدیریتی منطقهای برای شرکتهای
چندملیتی ،و همکاریهــای منطقهای در زمینه
ّ
سرمایهگذاری ،عواملی هستند که بر شدت افزایش
جریانهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی داخل
منطقه میافزایند .آمریکای التین و حوزه کارائیب
(که رشدی  6درصدی را تجربه کرده است) شاهد
رشد کلی ســرمایهگذاری مستقیم خارجی بوده
است اما بدین صورت که سرمایهگذاری مستقیم
خارجــی این منطقــه در کل به ســبب افزایش
ســرمایهگذاری مســتقیم خارجی در آمریکای
مرکزی رشد کرده است ،اما در آمریکای جنوبی 6
درصد کاهش یافته .لیکن دورنمای این منطقه از
این هم روشنتر است ،زیرا که فرصتهای جدیدی
در بخــش نفت و گاز پدیــد میآیند و طرحهای
چندملیتی در تولید
سرمایهگذاری شــرکتهای
ّ
صنعتی بسیارند.
سوم :سیاستهای توسعه و روند
سرمایهگذاری خارجی
مســأله مهم دیگر در این میان سیاستگذاریها
و روندهای سیاســتی است .بیشتر سیاستهای
سرمایهای جهان همچنان به تشویق سرمایهگذاری
و آزادســازی اقتصاد و ســرمایهگذاری معطوف
بودهاند .همزمان ســهم سیاستهای تنظیمی یا
محدودکننده سرمایهگذاری هم افزایش یافته است،
که در ســال  2013به  27درصد میرسد .بعضی
کشورهای میزبان سرمایهگذاری مستقیم خارجی
به دنبــال آن بودهاند که از خروج ســرمایههای
سرمایهگذاران خارجی جلوگیری کنند .و بعضی
کشورهای مبدأ ســرمایهگذاری مستقیم خارجی
هم تشویق به بازگشــت سرمایههای شرکتهای
چندملیتیشان از بیرون مرزها میکنند.
ّ
مشوقهای سرمایهگذاری عمدتاً بر اهداف مربوط

به عملکرد اقتصادی متمرکز میشوند ،و کمتر به
توسعه پایدار میاندیشند .این مش ّوقها و انگیزهها
را دولتهای جهان بهعنوان ابزارهای سیاستی برای
جذب سرمایهگذاری به کار میگیرند ،علیرغم این
انتقاد همیشگی که این انگیزهها و مشوقها بهلحاظ
اقتصادی کافی نیســتند و به تخصیص نادرست
سرمایههای عمومی میانجامند .برای فرونشاندن
این نگرانیها ،طرحهای تشویق سرمایهگذاری بهتر
است با اهداف توسعه پایدار هماهنگ شوند.
نالمللی
یهای سرمای هگذاری بی 
مگیر 
فضای تصمی 
روندهــای واگرایی را تجربه میکند :از یک ســو،
جدا شــدن از نظام ،که از طرفی به خاطر توسعه
تصمیمگیری در سرمایهگذاریهاست؛ و در سوی
دیگر ،تشــدید و توسعه گفتوگوها .گفتگوهای
پیمانهــای فرامنطقهای عظیم در حال حاضر در
جریان هســتند .بهمحض آن که این گفتوگوها
به توافقی دست یابند ،تأثیری سیستمی بر نظام
توافقات سرمایهگذاری بینالملل خواهند گذاشت.
نگرانیهای شایع درباره عملکرد و تأثیر نظام توافق
سرمایهگذاری بینالمللی به درخواست اصالحات
میانجامنــد .چهار مســیر در این میان آشــکار
هستند )1 :حفظ وضعیت موجود )2 ،خارج شدن
از نظام )3 ،ایجاد تغییرات و تعدیلهای گزینشی،
و  )4ایجاد اصالحات سیســتماتیک .یک رویکرد
چندجانبه میتواند در این میان بسیار مفید واقع
شود.
جامعه بینالملل ،در مواجهه با چالشهای متداول
اقتصادی ،اجتماعی و محیطزیستی جهان ،سرگرم
تعریف کردن مجموعهای از اهداف توســعه پایدار
است .اهداف توسعه پایدار ،که سازمان ملل متحد
با همکاری طیفی گســترده از طرفهای ذینفع
مشــغول تعریف آنها اســت ،قصد آن دارند که
فعالیتها در سراســر جهــان را در جهت نیل به
اهداف سفتوســختی برای دوره 2015-2030
پیش ببرند ،کــه در آن فقر کاهش یابد ،و امنیت
غذایی و ســامت و آموزش انســان بهبود یابد ،و
تغییرات محیطزیســتی مهار شــوند ،و مجموعه
وســیعی از اهداف دیگر اقتصــادی ،اجتماعی و
محیطزیستی حاصل آیند.

سیاستگذاران
باید بتوانند موازنه
مناسب میان ایجاد
یک فضای مناسب
سرمایهگذاری
و حذف موانع
سرمایهگذاری را
بیابند ،و در سوی
دیگر منافع عمومی
را از طریق نظارت
و قانونگذاری
حفظ کنند.
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چهارم :بخش دولتی،
سرمایهگذاری و توسعه پایدار
در ایــن میان نقش بخش دولتی بســیار حیاتی
و بنیادین اســت ،درحالیکــه کمکهای بخش
خصوصــی را هم نمیتوان نادیــده گرفت .بخش
دولتی میتوانــد دو رویکــرد را در پیش بگیرد:
حکمرانی خوب در فعالیتهای کســبوکارانه و
سرمایهگذاری در توسعه پایدار .انسجام سیاستها
در تشــویق همکاری و کمک بخش خصوصی در
جهت رسیدن به اهداف توسعه پایدار بسیار الزم و
ضروری است .اهداف توسعه پایدار تأثیرات عمیقی
در زمینه مدیریت منابع در جهان درحالتوسعه و

توسعهیافته خواهند داشت .سرمایهگذاری جهانی
مورد نیاز برای رسیدن به این اهداف ،ساالنه  5تا 7
تریلیون دالر است .تخمینهای سرمایهگذاری الزم
برای جهان درحالتوسعه بهتنهایی ساالنه حدود
 3.3تا  4.5تریلیون دالر هســتند ،که بیشترش
باید صرف زیرساختهای اولیه (جادهها ،خط آهن
و بنادر؛ نیروگاههــای برق؛ آب و فاضالب) امنیت
غذایی (کشاورزی و توسعه روستایی) مهار تغییرات
محیطزیستی و تطبیق ،درمان و آموزش شود.
رســیدن به اهداف توســعه پایدار جهان مستلزم
تغییر در سطح سرمایهگذاری ،هم در بخش دولتی
و هــم در بخش خصوصی ،در همه کشــورهای
جهان خواهد بود .در سطح کنونی سرمایهگذاری
گ کشورهای درحالتوسعه به
در بخشهای هماهن 
تنهایی با  2.5تریلیون دالر شکاف سرمایهگذاری
ساالنه مواجه هستند .در کشورهای درحالتوسعه،
بهویــژه در کشــورهای کمتــر توســعه یافته و
اقتصادهای آســیبپذیر دیگر ،منابع مالی دولتی
نقش بسیار مهمی در ســرمایهگذاری در اهداف
توسعه پایدار ایفا میکنند .با این حال ،این منابع
نمیتوانند با تقاضای برخاســته از اهداف توسعه
پایدار همراه شــوند و از پس آن برآیند .از این رو
نقش سرمایهگذاری بخش خصوصی در این حوزه
بسیار مهم و صرفنظر نکردنی است.
امروزه ،همکاری و مشــارکت بخش خصوصی در
ســرمایهگذاری در بخشهای همخوان با اهداف
توســعه پایــدار بســیار اندک اســت .فقط جزء
کوچکــی از داراییهایی که بانکها ،صندوقهای
بازنشستگی ،بیمهها ،سازمانها و موقوفهها ،و نیز
چندملیتی ،سرمایهگذاری میکنند به
شرکتهای
ّ
بخشهای مرتبط با اهداف توسعه پایدار میرسد.

در کشورهای درحالتوسعه مشارکت آنها از این
هم کمتر اســت ،بهویژه در کشورهایی که فقیرتر
هستند.
در کشورهای کمتر توســعهیافته ،سرمایهگذاری
بخش خصوصی اگر دوبرابر شــود مطلوب خواهد
بود .کشورهای درحالتوســعه هم باید بکوشند
ســرمایهگذاریهای بخش خصوصی را تقریباً با
همین نرخ رشــد کنونی افزایش دهند .لیکن با
این ســناریو با یک شکاف ســاالنه  1.6تریلیون
دالری مواجه خواهند شــد .در کشورهای کمتر
توسعهیافته ،که نیاز به سرمایهگذاری بسیار بیشتر
اســت و ظرفیت تأمین مالی بالنسبه کمتر است،
دو برابر نرخ رشــد کنونی ســرمایهگذاری بخش
خصوصی الزم است تا بتوانند به آن نقش مکمل
کهای توسع های
یهای دولتی و کم 
سرمای هگذار 
خارجی دست یابند.
افزایش مشارکت سرمایهگذاران بخش خصوصی
در بخشهای همخوان با اهداف توســعه پایدار،
که بســیاری از آنها حســاس هستند یا ماهیت
خدمــات دولتی دارنــد ،به یک مســأله بغرنج
سیاســتی میانجامد .سیاستگذاران باید بتوانند
موازنه مناســب میان ایجاد یک فضای مناســب
ســرمایهگذاری و حــذف موانع ســرمایهگذاری
را بیابند ،و در ســوی دیگر منافــع عمومی را از
طریق نظارت و قانونگــذاری حفظ کنند .آنها
بایــد مکانیزمهایی برای ایجاد ســودهای ّ
جذاب
برای ســرمایهگذاران خصوصی بیابند ،و در عین
حال دسترســی و ارزانی خدمات بــرای همه را
تضمین کنند .و تشویق ســرمایهگذاری بیشتر
بخش خصوصی باید مکملی باشــد برای تشویق
سرمایهگذاری بیشتر بخش عمومی.
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صنعت کفش
روی
پیش
سناریوهای
گزارشهای ماه
ها و
تحلیل

نگرانه
پژوهش
آیندوه نظرها
خبرها

در جستوجوی

فیـلهایپرنـده

پژوهش آیندهنگرانه اتاق بازرگانی تهران
دربارۀ سناریوهای پیش روی صنعت کفش ایران
آیندهنگر :كفش در اساس يك كاالي جدید و وارداتي محسوب نميشود ،چون
يكي از نيازهاي اوليه بشر است و از آغاز تمدن ،بشر از اين كاال استفاده كرده و در
هر جامعه از جمله تولید میشده است .ولي توليد فردي و پينهدوزي آن از وقتي
كه به صورت تولید صنعتي کفش آمد ،به كلي منقرض شد ضمن این که تولید
کفش در ایران نسبت به ساير كاالها رشد و روند خوبي را طي كرد و ديري نپاييد
كه چند برند معتبر آن مثل كفش ملي و ّبل و وین و  ...شكل گرفت و ميرفت كه
در كنار برخي ديگر از صنايع ،صنعت كفش نيز معتبر شود .ولي تحوالت بعدي در

مروری بر پیشینه تحقیق و اسناد باالدستی

در این پژوهش ،گزارش تفصیلی تمامی اسناد کلیدی
صنعت کفش ایران در دهههای گذشته مورد بررسی
و تحلیل قرار گرفته است .بررسی گزارشها ،مقاالت و
تحلیلهای صورت گرفته در دهههای گذشته صنعت
کفش ایران با نگاهی آیندهپژوهانه دو طیف از تحلیلها
را نمایان کرد:
 ۱طیفی از تحلیلها که توسط متخصصان صنعت به
صورتگاهشماردرزمانهایمتفاوتنگارشیافتهاند؛
 ۲تحلیلهایمنسجموپیوستهمنتشرشدهدرماهنامه

صنعتكشورموجببهحاشيهرفتناينصنعتشد.صنعتيكهروزيصادركننده
مهميبودواردكنندهشد.مطالعهحاضرنسبتبهاينصنعتنشانميدهدكهچه
سناريوهايي براي صنعت کفش ممكن و مطلوب است و در هر حال این صنعت چه
ويژگيهايي بايد داشته باشند تا سناريوهاي مطلوب شكل بگيرند .تركيب دو
ويژگي رقابتپذيري در كالس جهاني و اندازه بنگاه موجب چهار سناريو ميشوند
كه در مطالعه حاضر تحليل شدهاند و اميدواريم كه مورد توجه سياستگذاران
صنعت قرار گيرد.

تخصصیصنعتکفش
ً
از آنجاییکه تحلیلهــای طیف دوم تقریبا یک دهه
گذشته را پوشش داده و بهصورتی پیوسته ،منسجم
و ســاختارمند و با رویکردی آیندهپژوهانه به عنوان
چشماندازهای صنعت کفش ایران در ابتدای هرسال
منتشر شده است و در عین حال با نگاهی کلگرایانه
بهصورتــی جامع تحلیلهای طیــف اول را نیز دربر
گرفتهاند ،در ذیل مهمترین نکات چشماندازهای هر
سال استخراج شدهاند تا در تحلیلهای آتی بهعنوان
یکی از مهمترین سندهای صنعت کفش برای تدوین
سناریوها مورد استفاده قرار گیرند.
زنجیره تأمین و زنجیره صنعت کفش
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زنجیره تأمین شــامل تمام فعالیتهــای مرتبط با
جریان کاال و خدمــات ،از مرحله
مادهخام اولیه تا محصول نهایی
قابلمصرف توســط مشتری
اســت .ایــن نقلوانتقالها
عالوه بر جریان مواد ،شــامل
جریان اطالعــات و مباحث مالی
نیز میشود .همانطور که از تعریف ارائهشده مشخص
میشود ،زنجیره تأمین ،عالوه بر جریان کاال و خدمات،
دربرگیرنده جریان اطالعــات میان عناصر مختلف
است .بهعبارتدیگر ،یکی از اساسیترین مباحث در
زنجیره تأمین ،توجه به پویایی اطالعات میان شرکت
تولیدکننده با تأمینکنندگان و مشــتریان شرکت
است .در نتیجه ،زنجیره تأمین بهعنوان یک اصل مهم
مورد توجه مدیران شرکتها قرار گرفته است و مدیران
عالی عالوه بر تمرکز بر فعالیتهای داخلی شــرکت
خود ،به ارتباطها و تعاملهای مناسب و بههنگام ،با
تأمینکنندگان و مشتریان خود توجه خاصی مبذول
ینمایند.
م 
زنجیره ارزش مجموعهای از عملیاتهایی است که

در یک صنعت به صورت زنجیرگونه انجام میپذیرد
تا به خلق ارزش منجر شود .محصوالت از حلقههای
این زنجیره عبور میکنند و در هر حلقه ،ارزشــی به
محصول نهایی افزوده میگردد .این مجموعه ،کلیه
فعالیتها ،از زمانی که محصول به شکل ماده خام است
تا زمانی که محصول نهایی به دست مشتری میرسد
را دربردارد .نقشهبرداری زنجیره ارزش ،ابزاری جهت
بهبود تشکیالت اقتصادی به حساب میآید که موجب
به نمایش درآمدن فرآیند کامل تولید میشود .هدف
در این روش ،شناسایی تمامی اتالفهای موجود در
جریانارزشوبرداشتنگامهاییجهتحذفآنهاست.
زنجیرهارزشهمچنینبهعنوانابزاریارزشمندجهت
برنامهریزی راهبردی مطرح شده که به شناسایی نقاط
قوت و ضعف فرآیند و جریان تولید کمک کرده است.
متوسط دوره اعتبار در صنعت کفش

دوره اعتبار ،مدتزمانی است که به مشتریان اجازه داده
میشود تا وجه نقد کاالی خریداریشده را در آینده
پرداخت نمایند .دوره اعتبار از یک صنعت به صنعت
دیگر تفاوت بسیاری دارد ولی در کشور کانادا تقریباً
همواره بین  ۳۰تا  ۱۲۰روز است .متوسط دوره اعتبار
درصنعتکفش ایرانحدود ۶ماهاستکهدر مقایسهبا
سایر صنایع از جایگاه مطلوبی برخوردار نیست.
البته باال بودن متوســط دوره وصــول مطالبات یک
بنگاه بهتنهایی نمیتواند نشانه ناکارآمدی آن بنگاه
باشد ،چراکه ممکن است باال بودن این دوره ناشی از
سیاســتهای اعتباری آن بنگاه برای افزایش فروش
باشد .برای نتیجهگیری بهتر باید دوره وصول مطالبات
یک بنگاه را با میانگین صنعت مقایسه کرد .ما در اینجا
بهدنبالبررسیسیاستهایاعتباریبنگاههانیستیم،
کمااینکهدرصنعتکفشبنگاههاییچهدرحوزهتولید
و چه در حوزه توزیع وجود دارند که از سیستم نقدی
برای انجام معامالت خود استفاده میکنند .اما اصوالً

اعطای اعتبار بسیار رایج است .شواهد نشان میدهد
در اغلب موارد دوره اعتبار تابع رویههای صنعت است.
در مورد مدت دوره اعتبار در صنعت کفش ایران با سه
مسئلهاساسیروبروهستیم.
-۱نخست ،باال بودن دوره اعتبار در صنعت کفش در
مقایسه با سایر صنایع داخلی و همچنین در مقایسه
با صنعت کفش سایر کشــورها .دوره اعتبار در اغلب
کشورهای دنیا عموماً بین یک تا چهار ماه است.
-۲امامسئلهمهمتر،میزانسهمصنعتدرتأمینمالی
خارجیبنگاههاست.متأسفانهتکفروشانمابالغبر۶۰
درصد خرید خود را بهصورت غیرنقدی انجام میدهند
(تأمین مالی از صنعــت) .در حالیکه همانطور که
بیان کردیم این درصد در سایر کشورها  ۱۹٫۷درصد
میباشد.سیاستاعتباریسهمبسیارباالییدرگردش
مالی صنعت کفش ایران دارد.
-۳مشــاهدات میدانی نشــاندهنده این است که
عمدهفروشانوتولیدکنندگاننیزحجمباالییازتأمین
مالی خود را از صنعت انجام میدهند .بدینصورت که
چکهایی را که از تکفروشان دریافت نمودهاند را به
همان ترتیب به سمت انتهای زنجیره هدایت میکنند.
این عمل موجب میشــود تا متوســط دوره وصول
مطالبات برای تولیدکنندگان چرم تا میزان یکسال
افزایش یابد.
مسائلی که ذکر شد نشاندهنده آن است که صنعت
کفش از لحاظ گردش مالی معیوب و ناکارآمد است و
باید تمهیداتی برای بهبود گردش مالی صنعت صورت
پذیرد.
همگرایی تشکلهای چرم ،کیف و کفش

تشکیل شورای مشورتی تشــکلهای چرم ،کیف و
کفش و صنایع وابسته را شاید بتوان بهعنوان یکی از
پیشگامیهای این حوزه از صنعت برشمرد .شورایی
که در راستای چالشهای بیان شده در زنجیره تأمین
و زنجیره ارزش صنعت که در بخشهای قبلی به آن
پرداخته شد تشکیل گردیده است .ازجمله مهمترین
اهداف این شورا میتوان به دوری جستن از ساختارهای
سنتی،کاهشنقشکارکردیدولتدراقتصادوتقویت
اقتصاد تشکلگرا و مردممحور اشاره کرد.
روندهای گذشته صنعت کفش ایران

واردات کفش در ایران به دلیل باال بودن تعرفه واردات
این کاال بیشتر از آنکه قانونی باشد غیرقانونی است.
بررســی روند واردات کفش در طی  ۱۲سال گذشته
( )۱۳۸۰-۱۳۹۲نشــان از رونــدی افزایشــی دارد.
بیشترین میزان واردات کفش در سال  ،1390با رقم
 ۲۰۷۹۴هزار دالر و کمترین میزان واردات مربوط به
سال  ،۱۳۸۰با رقم  ۳۹۳هزار دالر بوده و میانگین نرخ
رشد ارزش واردات در طی این ۱۲سال ۶۷،درصد بوده
اســت .عمده واردات کفش ایران از کشورهای چین،
امارات متحده عربی ،ایتالیا ،ترکیه و ...صورت میگیرد.

عوامل تعیینکننده ساختار شدت رقابت

واردات کفش ایران

صادرات کفش ایران

ایران صادرات چندانی به بازارهای بینالمللی ندارد.
وجود تحریمهای بینالمللی یکی از عواملی است که
روند صادرات محصوالت را بــه بازارهای بینالمللی
با مشکل مواجه کرده اســت .طی  ۱۲سال گذشته
( )۱۳۸۰-۱۳۹۲بیشــترین میزان صادرات ایران در
سال ۱۳۹۰با رقم ۱۴۶۴۰۸هزار دالر و مقدار۱۷/۳۸۴
هزار تن و کمترین میزان صادرات در ســال  ۱۳۸۳با
رقم  ۴۶۵۹۴هزار دالر و مقــدار  ۱۵/۰۱۵هزارتن به
ثبت رسیده است .در حالیکه میانگین نرخ رشد ارزش
صادراتدر طی این ۱۲سالگذشته ۶درصدبوده است.
صادرات عمده ایران به کشورهای عراق ،آذربایجان،
افغانستان ،ترکمنستان ،عربستان سعودی و ...بوده و
همانطور که مشخص است عمده صادرات ایران به
کشورهای همسایه صورت گرفته است.
تراز تجاری کفش ایران

فاکتورهای محیط خرد و کالن صنعت کفش
ایران

ماهیت تدوین استراتژی ،عبارت است از مرتبطکردن
یک شرکت به محیط اطرافش .اگرچه محیط مربوطه
خیلی گسترده است و عوامل اجتماعی و اقتصادی را

نگر
آینده

میانگین رشــد ارزش (دالر) تراز تجاری کفش ایران
طی سالهای  ۱۳۸۰تا  ۱۳۹۲برابر  ۷درصد است که
بیشترین میزان آن در سال ۱۳۹۰با رقم ۱۲۵۶۱۴هزار
دالر و کمترین میزان آن در سال ۱۳۸۳با رقم۳۷۲۲۲
هزار دالر بوده است.

این پنج عامل رقابتی -ورود ســرمایه گذاران جدید،
تهدید جایگزینی ،قدرت چانهزنی خریداران ،قدرت
چانهزنی تأمینکنندگان و رقابت در بین رقبای موجود
 منعکسکننده این واقعیت است که رقابت در یکصنعتبهمراتبازسطحبازیگرانجاافتادهدرآنصنعت
فراتر میرود .مشتریان ،تأمینکنندگان ،جایگزینها
و واردشوندگان بالقوه همگی رقبایی برای بنگاههای
موجود در یک صنعت محسوب میشوند ،که ممکن
استبستهبهشرایطخاص،ازاهمیتباالتریاپایینتری
برخوردار باشند .رقابت در این حالت را میتوان رقابت
گستردهنامید.همهپنجعاملمذکورباهم،شدترقابت
در صنعت و سودآوری آن را تعیین کرده و قویترین
نیرو یــا نیروها در تدوین اســتراتژی آن نقشآفرین
هستند .بهعنوان مثال حتی اگر یک شرکت از موقعیت
عالی بازار یــک صنعت برخوردار باشــد و هیچگونه
تهدیدیازجانبرقبایبالقوهاحساسنکند،درصورتی
که با محصول جایگزین برتر و کمهزینهتر روبرو شود،
بازدهی سرمایه پایینی خواهد داشت .حتی اگر هیچ
جایگزینی وجود نداشته باشد و هیچ رقیب جدیدی
وارد نشود ،رقابت شدید بین رقبای موجود سود بالقوه را
محدودمیکند.بهزعماقتصادداناننهایتشدترقابت
دریکصنعترقابتیزمانیاستکهورودسرمایهبهآن
آزاد باشد؛ در این صورت ،بنگاههای موجود هیچگونه
توان چانهزنی در مقابل تأمینکنندگان و مشــتریان
ندارند و بهواسطه وجود شرکتهای متعدد شبیه بههم
و محصوالت مشابه ،رقابت غیرقابلکنترل میشود.
یافتههــای پژوهــش نشــان میدهــد از دیدگاه
پاسخدهندگان« ،شدت رقابت در بین رقبای موجود»
بیشترین تأثیر را بر شدت رقابت و در نتیجه سودآوری
صنعتداشتهاست.برایسنجشمیزان«شدترقابت
در بین رقبای موجود» از شــش شاخص تعداد رقبا،
میزان رشد صنعت ،همترازی رقبا ،هزینههای ثابت،
موانع ورود و خروج و هزینه تبدیل استفاده شده است.
همچنین «تهدید تازهواردین» بهعنوان دومین عامل
تأثیرگذار بر شــدت رقابت در صنعت معرفی شده
است .عدم توسعه برندینگ به میزان کافی در صنعت،
موجب ورود آســان تازهواردین به صنعت در نتیجه
افزایش شدت رقابت میشود .همچنین نیاز به سرمایه

فیلهایپرنده
استعارهای از
بهکارگیری
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ناشی از
بزرگبودن بر
پایهمزیتهایی
مانند توان ایجاد
شبکههای
توزیعگسترده
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انعطافپذیریو
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سناریو  بنگاههای
بزرگ با توانایی
رقابت در کالس
جهانیامکان
ی
سرمایهگذار 
خارجی را هم
فراهممیسازند.

ی و هشتـم  /خــرداد 1394
شماره س 

صنعت کفــش ایران بــا چالشهای متعــددی در
چنددهه گذشته مواجه بوده اســت .روند تغییرات
نرخ ارز بهخصوص دالر و همچنین وجود تحریمهای
بینالمللی و افزایش واردات کفش بهصورت غیرقانونی
و وجود شــرایط رکــود در اقتصاد ازجملــه عوامل
تأثیرگذار بر تولیدات این صنعت در ایران بوده است.
بررسی روندهای اصلی صنعت کفش طی سالهای
 ۱۳۸۷تا  ۱۳۹۳نشــان میدهد تنها شاخص قیمت
خردهفروشی از  ۱۹درصد به  ۴۸/۸درصد رشد داشته
و سایر شاخصهای سرانه مصرف (عدد) از  ۲/۸به  ۲و
میزان مصرف (میلیون زوج) از  ۲۰۰به  ۱۵۵کاهش
یافتهاند .ساختار صنعت کفش ایران بهواسطه سابقه

تاریخی طوالنی و ســنتی ،اشتغال قابلتوجهی برابر
 ۵۰۰هزار نفر بهصورت مســتقیم و غیرمستقیم را
به خود اختصاص داده اســت .تولیــد کفش داخلی
بهطور میانگین  ۱۷۰میلیون جفت کفش در ســال
 ۱۳۹۲بوده که بــا میزان مصرف  ۱۵۵میلیون جفت
کفش در ســال  ۱۳۹۳حدود  ۳۲درصد از سهم بازار
مصرف کفش در بین کشورهای خاورمیانه را به خود
اختصاص میدهــد .ظرفیت داخلی تولید کفش ۹۰
درصد تقاضای بازار داخلی را پاسخگو است ،اما واردات
بیرویه علیالخصوص واردات غیرقانونی موجب افت
داخلی صنعت کفش ایران شده است.

دربرمیگیرد،جنبههایکلیدیمحیطشرکت،صنعت
یا صنایعی است که شــرکت در آنها رقابت میکند.
ساختار صنعت نقش عمدهای در تعیین قواعد رقابت و
استراتژیهاییکهبهطوربالقوهدردسترسشرکتقرار
دارند ،ایفا میکند .اهمیت نیروهای بیرون از صنعت،
اساساً به شکلی نسبی است .از آنجایی که نیروهای
بیرونی معموالً تمام شرکتهای موجود در یک صنعت
را تحتتأثیر قرار میدهند ،عامل اصلی در تواناییهای
متفاوت شرکتها در برخورد با آنهاست .در این بخش
به دنبال تعیین شدت رقابت در صنعت کفش بر مبنای
نیروهای پیشبرنده رقابت در صنعت هستیم که به
مدل پورتر نیز معروف است.
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سناریوهای پیش روی صنعت کفش

پژوهش آیندهنگرانه

مطلوبترین
سناریویصنعت
کفش ایران
در افق ۱۴۰۴
سناریویفیلهای
پرنده است،
سناریویی که در
آن،بنگاههایی
با سایز بزرگ و
خوشههایصنعتی
با توانایی باال در
رقابتجهانی
شکلگرفتهاند.

کم برای ورود به صنعت میتواند ورود تازهواردین را
تسهیلنماید.
سومین عامل مؤثر بر شدت رقابت در صنعت «قدرت
چانهزنی خریداران» است .عدم توسعه برندینگ ،تعدد
عمدهفروشان و تکفروشان ،همچنین رقابت منفی
موجود در صنعت از مهمترین عوامل افزایش قدرت
چانهزنی خریداران عنوان شده است.
چهارمین عامل تأثیرگذار بر شــدت رقابت «قدرت
چانهزنی تأمینکنندگان» بیان شده است .با توجه به
اینکه صنعت کفش مواد اولیه زیادی را مصرف میکند
و صنعت بسیار مهمی برای تأمینکنندگان مواد اولیه
ازقبیلچرمطبیعیومصنوعی،منسوجاتو....بهشمار
میآید لذا قدرت چانهزنی تأمینکنندگان در مواجهه
با صنعت پایین است .از طرفی عدم توسعه برندینگ در
بینتولیدوتأمینکنندگانمواداولیه،کیفیتنامناسب
محصوالتوهمچنینتعددآنهاموجب«کاهشقدرت
چانهزنی تأمینکنندگان» شده است.
پنجمینعاملموجودبرایبررسیمیزانشدترقابت
یک صنعت «کاالی جانشین» است که به علت عدم
وجود کاالی جانشین برای کفش ،تاثیری بر میزان
شدت رقابت در صنعت نداشته است و در پرسشنامه
آورده نشده اســت .الزم به ذکر است که تعدادی از
فعاالن صنعت ،وجود کاالهای خارجی و بهویژه چینی
را بهعنوان یک کاالی جانشین برای محصوالت داخلی
مطرح میکنند .منظور از «کاالی جانشین» کاالیی
است که بهجای محصول پایپوش مورد استفاده قرار
میگیرد و چنین جانشینی عم ً
ال برای پایپوش وجود
ندارد .چگونگی تأثیر رقبای خارجی بر وضعیت رقابتی
صنعت در عوامل «شدت رقابت بین رقبای موجود» و
«تهدید تازهواردین» آورده شده است.
متغیرهای کلیدی اثرگذار بر صنعت کفش
ایران

در این مرحله از تحقیق ،تمامی متغیرهای حاصل از
مطالعات کتابخانهای ،نظرات خبرگان و الگوبرداریها
جمعبندی و بعد از پایش اولیه  ۳۸متغیر در دو دسته
کلی متغیرهای درونــی و برونی صنعت طبقهبندی
شدند ،در مرحله بعد بهمنظور ایجاد طبقههایی شامل
متغیرهای بااهمیت و عدم قطعیت باال پرسشنامهای
طراحی شــد که نتایج حاصل از آن به همراه نظرات
خبرگان در همپوشانی و قابلیت ادغام برخی متغیرها
با یکدیگر درنهایت به  ۱۱متغیر کلیدی به شرح ذیل
ختم گردید:
سناریوهای صنعت کفش ایران
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سناریوها اغلب ،دستاورد نهایی پروژه آیندهپژوهی
محســوب میشــوند .بســیاری بر این باورند که
سناریوها موجب وحدتبخشی به تمامی روشهای
استفادهشــده در یک بررسی آیندهپژوهانه هستند.
ســناریوها بهخوبی کل فضای عدم قطعیت و ابهام
پیش روی تصمیمگیران را پوشش داده وبصیرتهایی
را جهت یاریرســاندن به مدیــران بهمنظور درک

احتماالت آینده فراهم میسازند .در مطالعه سناریوها
بایستی متوجه این مخاطره بود که سناریوها و اساساً
آیندهپژوهی مدعی پیشبینی نیست؛ به این معنا که
آیندهپژوهان نمیخواهند بگویند چه چیزی بهطور
قطع اتفاق خواهد افتاد چراکــه اثبات مینمایند با
توجه به تغییرات شــتابان ،عدم قطعیت و ماهیت
پیچیده و آشــوبناک جهان کنونی اساساً هرگونه
پیشبینیغیرممکن،نادرستوناتماماست،بلکهمراد
از سناریونگاری ،ایجاد گزینههای بدیل و انعطافپذیر
و موفق برای تصمیمگیران در چنین فضاهایی خواهد
بود .سناریوها در گزارش تفصیلی در سه سطح روایت
مختصر سناریوها ،ساختار سناریوها و روایت مشروح
سناریوها بهصورت مشروح تبیین شدهاند ،لذا در این
خالصهمدیریتی،بهصورتیموجز،گذریبرمهمترین
نکات سناریوها خواهیم داشــت .با توجه به انتخاب
منطق سناریوپردازی ماتریسی ،دو فاکتور کلیدی
توان رقابت در صنعت کفش و اندازه بنگاه در دو سر
طیف یک محور قرار گرفته و چهار سناریوی فیلهای
پرنده،گیوهبابانوئل،آلاستارکدخداوعصردایناسورها
را تشکیل میدهند .در ادامه مروری بر هر سناریو به
همراه تبیین ساختار و شاخصهای راهنمای هریک
از آنها خواهیم داشت.
سناریوی فیلهای پرنده

در این سناریو عالوه بر آنکه بنگاههای بزرگ موفقی
در صنعت کفش ایران ظهــور یافتهاند؛ توان رقابتی
بهویژه در کالس جهانی نیز پدید آمده است .تعداد
و حجم تولیدات ،تولیدکنندگان بزرگ و خوشههای
صنعتی در این سناریو قابلمالحظه است ،بهطوریکه
عالوه بر تصاحب اکثریت سهم بازار داخلی به بازارهای
جهانی نیز نفوذ کردهاند .در این زمان تنوع تولیدات
و برندهای ایرانی شــکل گرفتهاند و مــردم نهتنها
برای خرید کفشهای پرســتیژی ،برندهای ایرانی
را خریداری مینمایند بلکه ســایر تولیدات نیز در
طیف درآمدی مردم مورد اســتقبال قرار میگیرد.
فیلهایپرندهاستعارهایازبهکارگیریتوانمندیهای
ناشی از بزرگبودن بر پایه مزیتهایی مانند صرفه به
مقیاس ،ریسکپذیری و توان ایجاد شبکههای توزیع
گسترده و بهروز ،همراه با تواناییهای انعطافپذیری
و چابکی اســت که با رهبری بازار ،سایر بنگاههای
متوسط و کوچک را نیز به تحرک واداشتهاند .در این
ســناریو بنگاههای بزرگ با توانایی رقابت در کالس
جهانی امکان ســرمایهگذاریهای خارجی و انعقاد
قراردادهای همکاری با برندهای معتبر جهانی را نیز
فراهم ساختهاند.
سناریوی گیوه بابانوئل

در این ســناریو ،ســاختار بنگاههای ایران به شکل
بنگاههای متوســط و کوچک اســت .از مهمترین
ویژگیهای این ســاختار ،چابکی و انعطافپذیری
باالی آن اســت .بنگاههای کوچک با الگوبرداری از
کشورهای پیشرو بر پایه smsها به مزیتهای
رقابتی قابلتوجهی دســتیافتهاند،

بهطوری که در سطح جهانی البته به شکلی محدود به
رقابت میپردازند .گیوه بابانوئل نماد این سناریو نشان
میدهد که گیوه ،بهعنوان یکی از پایپوشهای ایرانی
قابلتولید در بنگاههای کوچک به قدری توانمند شده
است که در سایر کشورها نیز برای آن تقاضا وجود دارد.
توان باالی تغییر و تطابق با ُمد و سالیق مشتریان و
استفادهبهینهازمزیتهایزنجیرهتأمین(مانندچرم)
منجر به تولید پایپوشهایی با برندهای ایرانی شده
است،بهطوریکهنهتنهابازارکشورهایثروتمندعربی
را تسخیر نموده ،بازاری در کشورهای توسعهیافته نیز
برای خود ایجاد کرده است .ثبات مالکیت معنوی ،و
ایجاد برندهای ایرانی در بنگاههای متوسط و کوچک
ازجمله مسائلی است که توانایی رقابت در حوزههایی
محدود و خاص را برای ساختار صنعت کفش در این
سناریو فراهم ساخته است.
سناریوی آلاستار کدخدا

در این سناریو ،از یکسو توان رقابتی بهویژه در کالس
جهانی پایین ،و از ســوی دیگر انــدازه بنگاههای ما
کوچک اســت .این فضا نمایانگر عدم شکلگیری
ساختار جامع صنعت کفش ایران است و کارگاههای
کوچک متنوع ،متعدد و پراکنده در برخی قطبهای
تولید کفش مانند تهران ،قم ،تبریز و مشهد با مقیاس
تولید پایین مشغول فعالیتاند؛ این کارگاهها تنها به
بازارهای محدود ســنتی خود چشم دارند .آلاستار
کدخدا نماد بازارهای ازدسترفته ملی است که توسط
واردات و تولیدات سایر کشورها تسخیر شده است .در
اینروزگار،صنعتکفش از نداشتن ساختار بنگاههای
بزرگ رنج برده و عالوه بر نداشتن رهبری توانمند در
داخل ،از مزیتهای صرفه به مقیاس نیز بیبهره است.
بنگاههای متوســط و کوچک باقیمانده در صنعت
کفشنیز اکثرا ًباکپیبرداری از برندها و مدهای جامعه
به گذران محدود کسبوکار خود مشغول هستند.
همچنین موفقیت در این فضــا منوط به باال ماندن
قیمت دالر و غیررقابتی شــدن واردات کفش است؛
هرچند ظهور کارگاههای کفش حاشیهای مهاجران
غیرایرانی نیز زنگ خطری محسوب میشود.
سناریوی عصر دایناسورها

در این ســناریو بنگاههای بزرگ و
خوشههای صنعتی در صنعت
کفــش ایران توســعهیافته
و تعداد و تنــوع باالیی از

ســاختار صنعت را به خود اختصاص دادهاند .در این
فضا ،برخی فعاالن صنعت کفش ،اصناف و اتحادیهها
توانســتهاند با ایجاد یک مدیریت واحدsms ،های
پراکنده موجود در بازار تولید کفش کشور را زیر چتر
یک مدیریت واحد یکپارچه کنند و هزینههای تولید
و بازاریابی و پخش را کاهش دهند ،اما نتوانســتهاند
بهدرســتی از مزیتهای موجود در زنجیره تأمین
و ارزش صنعــت بهرهبرداری کننــد و درنتیجه ،از
توان رقابتی پایینی در مقایسه با رقبای جهانی خود
برخوردارهستند.حجمباالیسرمایهگذاریواشتغال
باال در این ساختار ،بدون توجه به افزایش رقابتپذیری
جهانی ،این صنعت را در ایران با چالشهای بزرگی
مواجه ساخته اســت .عصر دایناسورها نمادی است
نشاندهندهبنگاههایبزرگیکهتواناییانعطافپذیری
و چاالکی موردنیاز عصر نوین را ندارند ،عصری که بر
پایه ُمد ،سبک زندگی و تنوع ،بسیار پویا و سریع تغییر
میکند .در این روزگار ،احتمال فروپاشی بنگاههای
بزرگ بسیار زیاد است ،بنگاههایی که با فروپاشی خود
عالوه بر ایجاد موجی از بیکاری و ناامیدی ،صنعت را از
مزیتهای صرفه به مقیاس ،داشتن رهبر و تحقیق و
توسعه بیبهره خواهند کرد.
جمعبندی

میل به دانستن آینده خواستهای ذاتی و طبیعی برای
تمامی انسانها است ،تمایلی که هنگام بهمیان آمدن
منافع اقتصادی پررنگتر نیز میشود .ورشکستگی و
انحالل تولیدکنندگان بزرگ و کوچک ،چالشهای
مالی ،منابع انسانی ،فناوری و ...همگی معضالتی بودند
که نیاز به ترســیم آیندههای بدیل صنعت کفش را
ضروری ساخت .پژوهش حاضر که به دنبال پاسخ به
نیاز شناخت آینده این صنعت صورت پذیرفت سعی
کرد با بررسی روندهای گذشته صنعت ،محیط خرد،
محیط کالن ،الگوبرداری از بهترینها و بهرهگیری از
نظرات خبرگان ،سناریوهای اکتشافی صنعت کفش
ایران را روایت کند .با جمــعآوری  ۳۸فاکتور اولیه
از مطالعات کتابخانهای به همــراه نظرات خبرگان
و فعاالن صنعت ۱۱ ،فاکتور کلیدی شــامل اندازه
بنگاه ،نوع تولیدات ،رقابت در کالس جهانی ،توانایی
مدیریت،هزینهمالی،توانمندیهایفناوری،آموزش،
طراحی و نوآوری ،برند و هویت ســازمانی ،نرخ
تورم و شبکه توزیع انتخاب شدند .در گام
بعدی با تحلیــل فاکتورهای کلیدی،
دو فاکتور تعیینکنندۀ رقابت در

هدف اصلی
سناریوهاایجاد
افق دیدی
بلندمدت،
مشارکت
دیدگاههایمتنوع
در تصمیمگیری و
تفکر از بیرون به
درون برای اتخاذ
تصمیمات کوتاه،
میان و بلندمدت
است و میبایست
برای تدوین
استراتژیهای
بنگاههابهصورت
جدیبهکارگرفته
شوند.
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کالس جهانی و اندازه بنگاه که بیشترین اثر را بر روی
سیستم صنعت کفش ایران داشتند برگزیده و چهار
سناریوی پیش روی صنعت به نامهای فیلهای پرنده،
گیوهبابانوئل،آلاستارکدخداوعصردایناسورهاتدوین
گردید.تعیینشاخصهایراهنمابرایتشخیصوقوع
هرکدام از سناریوها و پیشرانهای تغییر در هر سناریو
از ویژگیهای سناریوهای روایت شده است.
مطلوبترین ســناریوی صنعت کفش ایران در افق
 ۱۴۰۴سناریوی فیلهای پرنده است ،سناریویی که
در آن ،بنگاههایی با اندازه بزرگ و خوشههای صنعتی
با توانایی باال در رقابت جهانی شکل گرفتهاند .در این
سناریو،فعاالنصنعتکفشازداراییهاوظرفیتهای
درون و برون صنعت بهنحوی مطلوب استفاده کرده،
توانایی رقابت بــا برندهای دنیــا را در خود نهادینه
ســاختهاند ،وجود برندهای ایرانی ،مدیرانی کارآمد،
وجود واحدهای تحقیق و توسعه ،گردش مالی باال و
کارا ازجمله نشانههای این سناریو هستند.
ّ
معرف فضای خاکستری
ســناریوی گیوه بابانوئل،
صنعت کفش ایران اســت .در این سناریو بنگاههای
کوچک و متوســط با توانمندی رقابت در بازارهای
جهانی شکل گرفتهاند ،بنگاههایی که باوجود توانایی
رقابــت در کالس جهانی به دلیل بیبهــره بودن از
مزیت های بنگاههای بزرگ مانند صرفه به مقیاس،
توانایی سرمایه گذاری بر واحدهای تحقیق و توسعه
و هزینههای بازاریابی در معرض تهدیدهای گسترده
قرار دارند .هرچند که بنگاههای کوچک و متوسط در
این سناریو بخش خاصی از بازار را هدف قرار دادهاند و
گاهیباایجادبرندمشتریانیبرایخودجذبنمودهاند
اما همواره از خطر نابودی رنج خواهند برد.
سناریوهای آلاستار کدخدا و عصر دایناسورها هر دو
سناریوهای تاریک صنعت کفش ایران هستند ،چراکه
در هر دو ســناریو توانایی رقابت در بازارهای جهانی
پایین است .هرچند حمایتهای دولت ،محدودکردن
واردات ،قدرت خرید مردم و شاخصهایی اینچنینی
میتواند حاشیه سودی را برای بنگاههای فعال در این
ســناریوها ایجاد نماید ولی در نمایی کلی ،جذابیت
صنعت در این سناریوها برای فعاالن بسیار پایین بوده،
بهدلیل شکل نگرفتن ساختار صنعت کفش ،خروج از
صنعت نیز آسان بوده و صنعت کفش ایران به سمت
افول و اضمحالل حرکت خواهد کرد.
همانطور که در آغاز اشاره شــد ،یکی از مهمترین
اهداف سناریوها ،جلوگیری از غافلگیرشدن مدیران
کسبوکارها در محیط پیچیده و متغیر است .محیط
پرتالطمیکهدرسالهایاخیرصنعتکفشایراننیز
همانند سایر صنایع با آن مواجه بوده است .اما یکی از
تفاوتهایمهمیکهساختارصنعتکفشدرمقایسه
با ساختار صنعت کفش در سایر کشورهای پیشرو دارد
مدیریت سنتی حاکم بر صنعت است .الگوبرداریهای
انجامشده در سایر کشورهای پیشرو نشان میدهد
که اندازه بازار داخلی یکی از مهمترین عوامل رشــد
صنعت کفش در این کشورها بوده است ،فرصتی که
در تمامی سناریوهای ترسیمشده برای فعاالن صنعت

کفشایراننیزنهفتهاست.عاملمهمدیگر،دسترسی
به نیروی کار ارزان در مقایسه با کشورهای منطقه و
پیشرو است که میتوان ایران را دارای مزیت رقابتی
در این عامل نیز دانست ،اما عواملی مانند حمایتهای
هدفمند دولت از صنعت کفش در کشوری مانند چین
را تنها در سناریوی فیلهای پرنده میتوان بهخوبی
مشاهده کرد ،هرچند در سه سناریوی دیگر نیز دولت
میتواند از صنعت کفش ایران حمایتهایی داشته
باشد اما به دلیل عدم انسجام ،دورنگری و همسویی
نیازهای کلیدی صنعت را برآورده نخواهد کرد .یکی از
فرصتهایگرانبهاوپرسودبهخصوصدرسناریوهای
فیلهایپرندهوگیوهبابانوئلتوجهبهتوسعهبرنداست.
در این سناریوها بنگاههای بزرگ و کوچک که صاحب
برند هســتند و از اکنون بر موضوعات مدیریت بازار
خود بهصورت متمرکز و هدفمند عمل کردهاند ،سود
سرشاری خواهند کرد.
تحول در ســبک خرید مردم نیز یکی از فرصتهای
نهفته در سناریوهایی است که بنگاهها توان رقابتی
در سطح جهانی را کسب نمودهاند ،چراکه در این فضا
تقاضاهای پنهان مردم همچون دسترسی ،تسهیل و
سفارشیسازی محصوالت آشکار شده و بنگاههایی
که در زمینههایی همچون فروش آنالین برنامهریزی
و اقدام کردهاند ،میتوانند به رهبران این بازارهای بکر
تبدیلشوند.
مطالعات جهانی و بررسی کشوری همچون روسیه
نشاندادکه ماشینآالتقدیمی،تفکرمدیریت سنی،
فقدان اجزا و مواد مناسب ،به همراه واردات غیرقانونی
شرایط بسیار سختی را برای این کشور فراهم ساخته
اســت .چالشهایی که بروز آنها نشــان از رخدادن
سناریوهای آلاستار کدخدا و عصر دایناسورها برای
صنعت کفش ایران است.
بررسیکشورهایمنطقهبهخصوصکشورهاییمانند
عراق ،سوریه و افغانستان که بعد از جنگ و تنشهای
داخلی بازاری جذاب را در خود خواهند داشت ،فرصتی
مناسب را در اختیار بنگاههای موجود در سناریوهای
فیلهای پرنده و آلاستار کدخدا قرار میدهند ،چراکه
این بنگاهها امکان بهرهمندی از آن را خواهند داشت.
در انتها خاطرنشان میشود که سناریوها ،آیندههایی
قطعی و منجمــد نبوده و میبایســت در طی زمان
بهصورتی مداوم بازنگری و بهروزرسانی شوند .هدف
اصلی سناریوها ایجاد افق دیدی بلندمدت ،مشارکت
دیدگاههای متنوع در تصمیمگیری و تفکر از بیرون به
درون برای اتخاذ تصمیمات کوتاه ،میان و بلندمدت
است و میبایست برای تدوین استراتژیهای بنگاهها
بهصورت جدی بهکارگرفته شــوند .در این راســتا
پیشنهاد میشود ضمن تدوین استراتژیهای سطح
صنعت ،واحدی برای رصد مستمر تغییرات محیط
و بهروزرسانی سناریوها در تشکلهای مربوطه ایجاد
شده و بنگاهایی که توانایی تدوین سناریوها و ایجاد
دیدهبانیهای محیط خرد ،کالن و بینالمللی را دارند
طی اقدامی هوشمندانه و پیشدستانه اقدام به این
کارنمایند.
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شــاید توافــق نهایی در مــورد برنامه
هســتهای ایران و برداشــتن تحریمها
ماهها به طول انجامد ،اماسرمایهگذاران
خارجی منتظر نمیمانند .مدیران مالی
شرکتهای انگلیسی شارلمان و فرست
فرانتیــر انگلســتان در حــال تجمیع
ســرمایههای خود هســتند تا بتوانند
پیش از رقابت ســختی که احتماالً بعد از توافق
نهایی شــکل میگیرد،سهام شرکتهای ایرانی
را بخرند .
علیرغم نهایی نشــدن توافق با ایــران ،مدیران
مالی اروپایی بهطورکلی ترجیح میدهند در بازار
سهام  110میلیارد دالری تهران غائب نباشند.
دومینیک بوکراینگرام،مشــاور ســبد سهام از
شرکت شــارلمان ،میگوید رهایی از تحریمها
موانع صــادرات نفت ایران را از بین میبردو به
انــزوای بانکهای ایرانــی در نظام مالی جهانی
پایان میدهد و در نتیجه ،میتواند نرخ رشــد
این کشــور راســه برابر کند .وی میگوید« :ما
باید مطمئن شویم شرکتهایی که از این رشد
اقتصادی بهره خواهند برد،در سبد ما گنجانده
میشــوند .ما امیدواریم در چند هفت ه آینده در
این بازار حرفی برای گفتن داشته باشیم .»
شارلمان پیشبینی میکند اقتصاد ایران بدون
وجود تحریمها  6تا  8درصد به طور ساالنه رشد
کند ،کهدر مقایســه با برآورد یک تا  3درصدی
در ســال  2014رقم قابل توجهی است .رئیس
گــروه بازارهای در حالظهــور تمپلتن ،مارک
موبیوس ،که ســالها پیشتاز سرمایهگذاری در
کشورهای درحالتوســعه بوده است ،میگوید
بازار سهام روبهرشد تهران فرصتهای بسیاری
را برای سرمایهگذاران خارجی فراهم میکند.
شــارلمان و فرســت فرانتیر از طریق شراکت با
شرکتهای سرمایهگذاری محلی دسترسی خود
رابه بازار ایران آسانتر میکنند .فرستفرانتیر با
گروه آگاه در تهران کار میکند تا ســرمایهای را
شامل سهام 26شرکت و دستکم  10میلیون
دالر دارایی ایجاد نماید .الکسی یازیکوف ،مدیر
پژوهش فرستفرانتیر،میگوید این پروژه شامل
سرمایهگذاران حرفهای و افراد با خالص دارایی
باال در انگلســتان و دیگر نقاطجهان است ،اما
سرمایهگذاران آمریکایی را در بر نمیگیرد ،زیرا
«آنها محدودیتهای شــدیدی برایهمکاری
در رابطه با ایران دارند ».به گفته یازیکوف ،این
پروژه بر روی شــرکتهایی مانند گروه صنعتی
ایرانخودرو ،بزرگتریــن تولی دکننده خودروی
ایران ،بانک ملت و شرکت ملی صنایع مس ایران
یکند .رئیس فرستفرانتیر،
ســرمایهگذاری م 
نیکوالس بانتســکی ،میگوید« :ما خیلی تالش
کردیم و زمانزیادی صــرف نمودیم تا ببینیم
چگونه بایــد پروژه را عملی کنیم .باید ســهام
شــرکتهایی را که از اساستحریم شدهاند ،از

زمان رویاپردازی امریکا به پایان رسیده؛ پوتین سرجایش باقی خواهد ماند
شــش ماه پیش ،قیمت نفت ،شــریان حیات
اقتصــادی روســیه ،رو به کاهش گذاشــت و
تحریمهــای جهانی بهرهبــریآمریکا در پی
انضمام شبهجزیره کریمه در اوکراین به روسیه
اجرا شــد .ارزش پول ملی روسیه،یعنی روبل،
کاهش یافتو شــهروندان ثروتمند اما نگران
روســیه پولهای خود را بیشتر و بیشتر از این
کشور خارج کردند و خروج سرمایه سرعتگرفت .در
آن زمان ،این پرسش مطرح بود که آیا جایگاهوالدیمیر
پوتین دچار تزلزل شــده اســت؟ آیا فشارهای شدید
اقتصادی برای ســربهراه کردن او و یا حتیسقوط او
کافی است؟
پاسخ ،امروز روشن است ،اما پاسخی نیست که غرب به
آن امید داشــت .نه تنها پوتین همچنان در جایخود
باقیمانده است ،اقتصاد روسیه نیز برخالف انتظارات در
حال بازیابی است .بازار بورس این کشوریکی از بهترین
عملکردهارا در سال گذشته در جهان داشت؛ روبل که
طی یک سال نزدیک به نیمی ازارزش خود را در برابر
دالر از دست دادهبود ،بار دیگر در حال احیا است؛ نرخ
بهره در این کشور ازبیشترین حد خود بعد از تحریمها
فاصله میگیرد؛ درآمددولت از پیشبینی خودش نیز
فراتر رفته است؛و صندوق ذخیره ارزی از پایینترین حد
خود بعد از بحران 10 ،میلیارددالر بیشتر شده است.
قیمت پایین نفت همچنان به اثرات منفی خود ادامه
میدهد .اقتصاددانان سیتیکورپس برآورد میکنندکه
بــه ازای هر 10دالر کاهش قیمت نفت خام برنت ،دو
درصد از تولید ناخالص داخلی روســیه از دستبرود.
با توجه به این کهعربســتان ســعودی ،بزرگترین
تولیدکننده نفت در جهان،همچنان به تولید بیسابقه
نفت خام ادامه میدهد ،کاهشبیشتر در قیمت نفت
دور از انتظار نیســت وبیش از پیش مانع رشد روسیه
خواهد بود .اما اقتصاددانان ســیتیکورپسهمچنین
پیشبینی میکنند کهتولیــد ناخالص داخلی بعد از
افول  18ماهه خود ،اکنون میتواند رشد خود را تا 3/5
درصد در سال ازسر بگیرد ،حتی اگر قیمت نفت خام
افزایش نیابد .
دلیل این انعطافپذیری چیســت؟ برای مثال ،شهر

چرپووت را با  300هزار نفر جمعیت در منطقهولوگدا
در شمال غربروسیه در نظر بگیرید .این شهر تصویری
نسبتاً کلیشــه از شــهرهای صنعتی دارد وبیروح و
افســرده است .کارفرمایبزرگ این شهر یک کارخانه
تولیدکننده فوالد به نام سورســتال استکه در زمان
شوروی تأسیس شد .با وضع تحریمهاو کاهش قیمت
نفت ،چرپووت یکی از شهرهای صنعتیدر جهان است
که انتظار پیشرفت چندانی برایش نمیتوانمتصور بود.
اما این شهر در حال پیشرفت است .در سهماهه چهارم
ســال  ،2014کارخانه سورستال با ثبت رکوردتولید،
بیشترینحاشیه سود خود را در شش سال گذشته به
دســت آورد .نهم آوریل ،این کارخانهقراردادی را برای
تولید نورد فوالد باکارخانه خودروســازی رنو ـ نیسان
امضا کرد .این کارخانه قصــد داردصادرات خود را از
روسیه به جمهوریهای سابقشــوروی ،خاورمیانه و
آفریقا افزایش دهد.
سورســتال اگرچه نسبت به بســیاری از شرکتهای
روسیهای عملکرد بهتری داشته است ،به طورکلیتافته
جدابافتهایاز دیگر شــرکتهای این کشور نیست .بر
اساس دادههای بلومبرگ ،حدود  78درصد شرکتهای
روسیهای بیش ازرقبای خود در دیگر نقاط جهان رشد
درآمدداشتهاند .شرکتهای روسیهای همچنین به طور
کلی بیش از رقبای خود درشاخص بازارهای در حال
ظهور سودآوری داشتهاند .چه چیزی باعث بقای مسکو
شده است؟ روسیه برای دومین بار طی دو دهه گذشته
نشان داده است کهاگرچه افتارزش پول ملی خسارات
مالی به همراه دارد و قیمت کاالهای وارداتی را افزایش
میدهد وبدهیهای خارجی دولت یاشرکتهای این
کشور را برای روبل سنگینتر میکند اما در نهایت منافع
اقتصادی قابل توجهی نیز در پی خواهدداشت .کاهش
ارزش روبل باعث افزایش قیمت واردات شده استو در
نتیجه راه را برای پدیده «جایگزین واردات»هموار کرده
است؛ یعنی مصرفکنندگان به جایکاالهای وارداتی،
به خرید محصوالت ارزانقیمتتر روی میآورند کهدر
کشور تولید شده است.
برای شــرکتهایی مانند سورســتال که حدود 30
درصد تولید خود را صادر میکند ،کاهش بهای پول

نه تنها پوتین
همچنان در جای
خود باقی مانده
است ،اقتصاد
روسیه نیز برخالف
انتظارات در حال
بازیابی است .بازار
بورس این کشور
یکی از بهترین
عملکردها را در
سال گذشته در
جهان داشت.
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بین گزین هها خط میزدیم».
شارلمان بر روی بانکها ،شرکتهای مخابراتی
و تولیدکنندگان سیمان سرمایهگذاری میکند.
این شرکتبا داشتن سرمایه  2/3میلیارد دالری
در بازارهــای در حال ظهور ،با شــرکت ایرانی
شــرکای فیروزه همکاری میکند تا سرمایهای
معــادل  70میلیــون دالر را مدیریــت نماید.
نماینده این شــرکت میگویــد« :هر کاری که
انجام میدهیم ،چه قبل و چه بعد از برداشــته
شدن تحریمها ،با نظام جهانیسازگار است .ما
میخواهیم به محض این که تحریمها برداشته
شد ،آماده باشــیم ،نه این که کار را تازه درآن
زمان آغاز کنیم .»
در بازار بورس  47ســاله تهران که سهام 315
شــرکت در آن معاملــه میشــود ،هماکنون
نشانههای آغازرقابت دیده میشود.
شــاخص اصلی بورس تهران در  20روز اول ماه
آوریل  2درصد رشــد داشت .اینجهش بعد از
یک افــت 17درصدی طی  12مــاه منتهی به
مارس ایجاد شــد که گفتوگوها به طور مکرر
متوقف میشد و این امید وجود داشت که حسن
روحانی بتواند پس از یک دهه به تحریمها پایان
دهــد.حتی با وجود تحریمها ،شــاخص بورس
تهران طی یک دوره پنجســاله تا سال ،2013
به میزان 300درصد برحسب دالر رشد داشت.
با وجود افزایش اخیر قیمتها ،ارزشگذاری در
بورس تهران نســبتاً پایین است .به گفته گروه
آگاه،شــاخص اصلی با قیمتی حدودا  5/5برابر
درآمد معامله میشــود .این رقم در مقایســه با
ضریب  11/2شــاخص بازارهای سرحد شامل
کشــورهایی چون ویتنــام ،کویــت و اکوادور،
پایین اســت اما آینده پیشرو حکایت از ارقام
امیدوارکننده است.
در حالی که برخــی از مدیران مالی لندن خبر
از ســفر به ایران برای کسب اطالعات میدهند،
برخی دیگرمحتاطانهتر عمل مینمایند.
هانس هنریک اسکوف ،مدیر مالی سرمایهگذاری
در بازارهای سرحد شرکت کوییل ،میگوید هر
گونه هیجان درباره ایران ،نشان از «شتابزدگی»
است .وی میگویدبا وجود منافع مختلف دخیل
در ایــن امر« ،واقعاً فکر میکنــم مدیران مالی
به هیچ وجه نمیداننــد چهاتفاقاتی در جریان
است .»
رامی سیدانی ،مدیر بازارهای سرحد در شرکت
مدیریت سرمایهگذاری شرودر ،نیز میگوید فع ً
ال
عجلهایندارد .وی میگوید« :ما به دقت اوضاع
را تحت نظر داریم .بازار ایران قطعاً میتواند برای
ما جذاب باشد .اماباید راجع به تحریمها کام ً
ال
مطمئن شــویم تا بتوانیم گام برداریم .» آینده
نزدیک مشخص خواهد کرد که کدام یک از این
دو گروه منافع اقتصادی شرکتهایشان را بهتر
در نظر گرفتهاند :خوشبینها یا محتاطها؟

کدام تحریم؟
اقتصاد روسیه سر پا است
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گزارشهایی از روندهای اقتصادی جهان

دهکده جهانی

امارات امروزه
با اختالف زیاد از
رقبا،بزرگترین
شرکتهواپیمایی
جهان است.
خطوط هوایی ملی
اروپا ،مانند لوفتانزا
و ایر فرانس ،جزء
اولینشرکتهایی
بودند که سهم
بازار خود را به این
ابرپیونددهندهها
واگذار کردند.
لوفتانزامیگوید
پایانهفرانکفورت
این شرکت حدود
یکسوم سهم
بازار خود را در
مسیرهایاروپا
به آسیا از سال
 2005تاکنون از
دست داده است.

نگر
ی و هشتـم  /خــرداد 1394
ه شماره س 
آیند

54

ملیمنافعی نیز دربر دارد :تمام هزینههای تولید فوالد
در روسیه ( سنگ آهن ،منگنز ،نیکل ،نیروی کار و
برق) به روبل پرداخت میشود.این یعنی هزینههای
این شرکت در برابر رقبای بینالمللی کمتر شده است.
همچنین قیمت فوالد این شرکت در خارجاز کشور
به دالر یا یورو تعیین میشود که ارزش هر دو دربرابر
روبل افزایش داشته است .دالرهایی که این شرکتها
وارد کشور میکنند ،نســبت به سالهای گذشته،
ارزش بسیار بیشتری نسبت به روبل دارد.
همین امر نیز در مقیاس وسیعتر در مورد بخش انرژی
روسیه صادق است .مسکو حجم عظیمی از نفت وگاز
خود راصادر میکنــد و دالرهای حاصل از فروش آن
را به کشور خود وارد میکند .به همین دلیلاست که
طبق گزارششــرکت روزنف ،تولیدکننده بزرگ نفت
و نزدیک به دولت پوتین ،افزایش درآمداین شــرکت
در سال گذشــته  18درصدبوده است که در مقایسه
با رقم کمتر از یک درصدی برای رقبایبینالمللی آن
بر اســاس دادههای بلومبرگ ،رقم قابلتوجهی است.
بخش بزرگی از علت عدم کاهش درآمدمالیاتی روسیه
و در نتیجه کاهش اثرات بحران ســال گذشته،همین
امر است .تولید نفت روسیه همچناننزدیک به میزان
رکورد اســت و در کنار تولید حداکثری و با تمام توان
عربستان منجر به پایین ماندنقیمت نفت شده است.
آن چه تاکنون شاهدش بودیم ،مایه شگفتی نیست.
همین اتفاقات در ســال  1998نیــز افتاد که بحران
اقتصادی آسیا بهروسیه کشــیده شد و مسکو ،هم
از پرداخــت بدهیهای بینالمللی خود بازماند و هم
باکاهش ارزش روبل مواجه شــد.این بحران شوک
اقتصــادی کوتاهمدتی به همراه داشــت و پس از آن
بازیابیاقتصادی در نتیجه جایگزینی واردات ،بسیار
تأثیرگذارتــر از حــدی بود که بیشــتر اقتصاددانان
بینالمللــیپیشبینی میکردند .ایــوان چاکاروف،
یکی از اقتصاددانانسیتیکورپس ،میگوید« :بازیابی
اقتصادی فعلینیز حتی اگر اندازهای تفاوت با ســال
 1998داشته باشد ،ماهیتییکسان با آن دارد .»
امروز ،بعد از گذشــت نزدیک بــه دو دهه ،پوتین در
رأس دولت کرملین ،با برنامهای بهظاهر انتقامجویانه،
خصومت خود را با آمریکا آشکارا ابراز میکند و ازاین
جهت به آهستگی شــباهت خود را با اتحادجماهیر
شوروی سابق بیشتر نمایان میکند .دولتهای غربی
امیــدوار بودند کاری را که تحریمها هنوز موفق به آن
نشــدهاند ،افت قیمت نفت انجام دهدو روسیه راوادار
به عقبنشینی از موضع خود در مسئله اوکراین کند
و شاید پوتین را به مشکالتداخلی کشورش مشغول
کند .این پیشبینیها شــاید خیالی بوده باشــند؛ در
هر صورت ،جــای بحث فراوان دارد .اقتصاد روســیه
انعطافپذیری زیادی ازخود نشان داده است و بعید به
نطر میرسد رفتار پوتین را در خارج از کشور تغییردهد.
طبق نظرســنجیهای افکارعمومی ،به نظر نمیرسد
مردم این کشــور به سیاســتهای او معترضباشند.
زمان آرزوپردازی برای واشنگتن وهمپیمانانش به پایان
رسیده است .والدیمیر پوتین سر جایشخواهند ماند.

استانبولودوبی
قطبهای هوانوردی جهان

علیرغم سنگاندازی غرب
شرکتهای ترکی و اماراتی همچنان پرمشتری خواهند بود
دولتهــای خلیج فــارس از دهه 1930
تاکنــون در حوزه خطــوط هوایی جهان
فعال بودهانــد .در آن زمــاندوبی ،بندر
صید مروارید در خلیج فارس ،محل توقف
قایقهای پرنده خطوط هوایی ســلطنتی
بریتانیا(سلف بریتیش ایرویز امروزی) در مسیر لندن
و نقاط دور مســتعمرات بریتانیا بود .بریتیش ایرویز
همچنانبه دبی پرواز میکند ،اما بیشــتر هواپیماها
در فرودگاه اصلی این شــهر ،که در ســالهای اخیر
گوی ســبقت رااز فرودگاه هیتروی لندن به عنوان
پررفتوآمدترین فرودگاه جهان ربوده اســت ،لوگوی
هواپیمایی امارات راحمل میکنند که متعلق به دولت
محلی اســت .توازن قدرت در میــان خطوط هوایی
دنیــا در حال بر همخوردن اســت .یک دهه پیش،
امارات ،قطر ایرویــز و اتحاد ایرویز ابوظبی مهمترین
شرکتها بودند .اما در سالهای اخیرترکیش ایرالینز
نیز به این ســه «ابرپیونددهنده» ملحق شده است و
بیش از گذشته پروازهای طوالنی بیناروپا و آسیا را
انجام میدهد .در حالی که خطوط هوایی بینالمللی
بیش از همه متکی به پروازهایورودی و خروجی به
کشور خود هستند ،مسافران ابرپیونددهندهها بیشتر
اوقات تنها برای تعویض هواپیمادر فرودگاههای پایانه
کشورهای خود توقف میکنند .سال گذشته این چهار
شرکت هواپیمایی بزرگحدود  115میلیون نفر را به
پایانههای خود در خلیج فارس یا استانبول وارد یا از
آن خارج کردند ،که اینرقم در سال  2008معادل50
میلیون نفر بود .ناوگان آنها در مجموع شامل بیش از
 700هواپیما میشودو بیش از  900هواپیمای دیگر
نیز در مرحله سفارش هستند.
خطــوط هوایی ســابقهدار غــرب باید نگــران این
ابرپیونددهندهها باشند .این شرکتها با سرعت قابل
توجهیرشد کردهاند .امارات امروزه با اختالف زیاد از
رقبا ،بزرگترین شرکت هواپیمایی جهان است .خطوط
هوایی ملی اروپــا ،مانند لوفتانزا و ایــر فرانس ،جزء

اولین شرکتهایی بودند که سهمبازار خود را به این
ابرپیونددهندهها واگذار کردند .لوفتانزا میگوید پایانه
فرانکفورت این شرکت حدود یکسومسهم بازار خود
را در مسیرهای اروپا به آسیا از سال  2005تاکنون از
دست داده است و امروز بیش از 3میلیون نفر ساالنه با
خطوط هواپیمایی خلیج فارس از آلمان به دیگر نقاط
یکنند.
جهان سفر م 
اکنون صدای اعتراضها بلندتر شده است و شرکتهای
آمریکایی نیز احســاس خطر کردهانــد .چند هفته
گذشته ،یک گروه البیگری تحت حمایت شرکتهای
هوایی دلتا ،امریکن ایرالینز و یونایتد ایرالینز سندی
را منتشر کردند که سه شرکت خلیج فارس را متهم
به دریافت کمکدولتــی  42میلیارد دالری در دهه
گذشــته میکند .شــرکت امارات تمام اسناد خود را
منتشر کرده است ،اما اتحاد و قطر هنوز چنین کاری
نکردهاند .بازرساناین شــرکتهای آمریکایی اسناد
نهادهای نظارتی کشــورهای مختلــف ،از بلژیک تا
اســترالیا ،را بررسی کردهاندکه در برخی موارد شامل
اسناد ســالها قبل نیز میباشد .برخی از منافعی که
گفته میشــود خطــوط هواییخلیج فــارس از آن
بهره بردهاند ـ ماننــد وامهای بدون بهره و فاقد التزام
بازپرداخت و اهدای زمین ـ درصورت اثبات نیز ذیل
یارانههای دولتی قلمداد خواهد شد.
منافع دیگر ،مانند هزینه پایین نیروی کار که تا حدودی
به دلیل ممنوعیت تشکیل اتحادیه درکشورهای خلیج
فارس اســت ،و نرخ مالیات پایین به نظر راهکارهای
بوکار میرســند.میزان اسناد
مشروع توســعه کس 
موجود بــه اندازهای اســت که وکال ،حســابداران و
اقتصاددانان را سالها مشغول میکند ،اما سهشرکت
خلیج فــارس باید برای اثبات ادعــای خود مبنی بر
استقالل ،توضیحاتی ارائه کنند .شرکتهای قدیمی
اروپایی و آمریکایی همچنیــن در مورد فرودگاههای
بزرگ بــا هزینه فرود اندک کهدولتهایشــان برای
خطوط هوایی خلیج فارس ساختهاند ،معترض هستند.

تعداد مسافران خطوط هوایی بینالمللی در دهه گذشته
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آمریکایی ،ائتالف بیزنس تراول متشکل ازآژانسهای
مســافرتی و شــرکتهای دیگر ،توجه عمــوم را به
حمایتهای دولت آمریکا از صنعت هوانوردیخود طی
سالهای متمادی جلب کرده است.
شــرکتهای قدیمی غربی تالش زیــادی کردهاند تا
دغدغههای خود را به سیاستمداران منتقل کنند .اما
شانس زیادی وجود ندارد که دولتهای آمریکا و اروپا
از تعهدات خود در معاهدات آسمان باز دستبکشند و
مانعتوسعهابرپیونددهندههاشوند.سازندگانآمریکایی
و اروپایــی هواپیماها و موتورها که ازتوســعه ناوگان
ابرپیونددهندهها ســود هنگفتی به دست میآروند،
نیز البی قدرتمندی را تشــکیل میدهند.همچنین
مســافران عامل تأثیرگذار بزرگی هستند که تاکنون
همراهی چندانی با خطوط هوایی ملی خودنداشتند
و از منافع نرخهای ارزانتر رقبای آنها بهره بردهاند.
اوضــاع برای شــرکتهای غربی بدتر خواهد شــد.
شــرکتهایهواپیمایی بزرگ و دولتی چین نیز به
طور قطع قصد دارند ســهم بازار خود را در مسیرهای
آسیا به آمریکاارتقا دهند .سود زیادی که شرکتهای
آمریکایی در سالهای اخیر در داخل به دست آوردهاند،
توجهشرکتهای هوایی ارزانقیمت را به خود جلب
کرده است .روی هم رفته ،آینده برای سرمایهگذاران در
خطوط هوایی قدیمی غربی خوب به نظر نمیرسد .اما
برای مسافران ،دوران پروازهای ارزانقیمت ادامهدارد.
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ترکیش ایرویز نیز اگرچهنیمهخصوصی است ،همچنان
از حمایتهای قــوی دولت بهره میبرد .دولت ترکیه
سفارش ساخت فرودگاهبزرگی را در حومه استانبول
داده است که دو برابر هیتروی لندن ظرفیت دارد .به
این ترتیب ،شرکتحامل پرچم این کشور فضایی برای
ادامه توسعه و رشد خود دارد.
با این همــه ،اتهامات مربوط به مزیتهای ناعادالنه
چندان توجیهکننده نیســت .یک دلیــل این که
شرکتهای قدیمی غربی نیز از حمایتهای دولتی
بیبهره نبودهاند .دلیل دیگر این که پیشرفت سریع
اینابرپیونددهندهها تا حد زیادی به عواملی مربوط
میشود که تحت کنترل سیاستگذاران نبوده است.
خلیج فارس در محل سریعالوصولی بین اروپا ،آسیا،
آفریقا و آمریکا قــرار دارد که همگی در بازه پروازی
جتهای مدرن قرار دارند .استانبول در مرز اروپا در
فاصله پروازی کوتاه با  55پایتخت قرار گرفته است.
هــر دوی این مناطق برای هدایت ترافیک ورودی و
خروجی بسیاری از نقاط جهان ایدهآل هستند .تغییر
هواپیمای بینقارهای با یکدیگــر در پایانهها نیز به
صرفه اقتصادی و در نتیجه پایین بودن هزینه پرواز
یکند.
کمک م 
چهار ابرپیونددهنده مذکور با صرف هزینه بســیار در
حال گســترش ناوگان خود با آخرین و کارآمدترین
جتها هستند .کارکنان آنها جوان و باهوش هستند،
تودلبازانه برای بازاریابیخدمات
و این شرکتها دس 
پروازی خود و گسترش مسیرهای خود سرمایهگذاری
میکنند .در ســال  ،2001امارات و قطر هردو از 17
مقصد در اروپا پرواز داشــتند .امــروز این عدد به 32
رســیده است .ترکیش ایرویز نیز مســافران را از84
فرودگاه اروپایی جابهجا میکند .اتحاد عالوه بر افزایش
تعداد شهرهای اروپایی به عنوان مبدأ پروازهایخود،
سهام بسیاری از شرکتهای اروپایی مانند آلیتالیای
ایتالیا و ایربرلین آلمان را خریداری کرده اســت.این
ابرپیونددهندهها همچنین بسیاری از مقاصد جدید را
در آسیا به پروازهای خود اضافه کردهاند ،درحالی که
شرکتهای حامل پرچمهای اروپایی مسیرهای خود
را با احتیاط بییشتری توســعه میدهند .درنتیجه،
سهم ابرپیونددهندهها از افزایش سفرهای اروپا به آسیا
افزایش داشته است.
این شرکتها و پایانههای آنها به همین طریق سهم
خــود را از ترافیک هوایــی ورودی و خروجی آفریقا
افزایش دادهاند .آفریقا هنوز بازار نسبتاً کوچکی برای
هوانوردی است ،اما به ویژه به دلیل منافع اقتصادهای
آسیایی در منابع طبیعی این قاره ،رشد سریعی داشته
است .این شرکتها اکنون خدمات خود را به آمریکای
شمالی نیز گسترش دادهاند .چند هفته بعد از اعتراض
شــرکتهای بینالمللی آمریکایی به خطوط هوایی
خلیج فــارس به دلیل دریافت یارانههــای ناعادالنه،
شــرکتامارات اعالم کرد خط جدیدی را به اورالندو
و پروازهای بیشتری را به بوستون و سیاتل راهاندازی
خواهدکرد .ترکیش ایرویز بیوقفه به پروازهای خود
به سانفرانسیســکو ،یازدهمین مقصد این شــرکت

در قــارهآمریکا ،ادامه میدهد و قصــد دارد آتالنتا و
مکزیکوسیتی و شهرهای دیگری را به برنامه خود اضافه
کند.همچنان که ابرپیونددهندهها باندهای آمریکایی را
بیش از پیش اشغال میکنند ،مسافران نیز با انتخاب
خود به آنها رأی میدهند .بر اساس گزارش شرکت
پژوهشی اسکایترکس ،این ابرپیونددهندهها جزء ده
ایرالین برتر جهان هستند .در میان سه شرکت بزرگ
آمریکایی ،دلتا مقام نخست را دارد که در رده  49جهان
یگیرد.
جای م 
واکنش بیشتر شرکتهای ســابقهدار غربی دو وجه
داشته است؛ از طرفی شکایت و از طرف دیگر دور دوم
کاهش هزینهها بعد از دور اول آن در مورد شرکتهای
هواپیمایی ارزانقیمت .یک استثنا در این مورد،مالک
خطوط هوایی بریتیش ایرویز ،یعنی گروه یاگ ،است.
این گروه هزینههای خود را در خطوط هواییآیبریا،
یکی دیگر از زیرمجموعههای خود ،کاهش داده است و
تنش ایجادشده توسط ابرپیونددهندهها را تاحد زیادی
خنثی کرده اســت .در واقع ،گروه یاگ که  10درصد
سهام آن متعلق به شرکت قطر است ،بهتازگی از یکی
از انجمنهای تجاری اروپایی انصراف داد و اعالم کرد
مخالفت این انجمن با ابرپیونددهندههابه رهبری ایر
فرانس و لوفتانزا دیگر با سیاست این گروه همخوانی
ندارد .
ایرفرانس و لوفتانزا سالها تالش کردهاند مدیریت بد
خود را با تقویت زیرمجموعههایشان ،ترانسیویا وجرمن
وینگز ،جبران کنند .این دو شرکت با مقاومت شدید
داخلی مواجه هستند .خلبانان آنها بارها طیسالهای
گذشته دست به اعتصاب زدهاند تا با تغییرات مختلف
شرکت برای رقابتیتر شدن مخالفت کنند.ایرفرانس
شرایط بدتری داشته است .این شرکت در سال 2014
دو بار به ســهامداران هشدار سود پایینتراز انتظار را
داده است و  8000شغل را طی سه سال گذشته حذف
نموده است و قصد دارد  800کارمنددیگر را به دلیل
کاهش سرمایهگذاری و تأخیر در تحویل هواپیماهای
جدید اخراج کند.
انتقادات آنها از رقبای جدید نیز تاکنون بیثمر بوده
است .شــرکتهای قدیمی غربی همچنین خواهان
تغییراتی در توافقنامه دو جانبه «آسمان باز» هستند
که به ابرپیونددهندهها اجازه دسترسی بهفرودگاههای
اروپایی را میدهد و زمانی امضا شده که این شرکتها
قدرت چندانــی نداشــتند .لوفتانــزا و ایرفرانس از
کمیسیون اروپا خواستهاند فشارهایش را برای شرایط
«رقابــت عادالنه» بر معاهــدات هوایی فعلیو آینده
بیشــتر کند .سه شرکت بزرگ آمریکایی نیز از دولت
اوباما خواستهاند اجازه راهاندازی مسیرهایجدید را به
ابرپیونددهندههاندهد.
رئیس شرکت دلتا ،ریچارد اندرسون ،طی مصاحبهای
بابیمباالتی اظهار کرد که شرکتهای خلیج فارس
متعلــق به منطقهای از جهان هســتند کــه زادگاه
تروریستهای  11سپتامبر بودهاند؛ اما بعد به دلیل این
اظهارات عذرخواهی کرد .در پاسخ به اتهامبهرهگیری
از کمکهای دولتی ناعادالنه توســط شــرکتهای
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گزارشهایی از روندهای اقتصادی جهان
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گزارشی از نمایشگاه شرکتهای
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سرمایهگذاری در آینده
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مدیر ارشــد بــیامو چیــن ،هنگام دیــدار با
بازدیدکنندگان تأسیســات جدید کارخانه این
شرکت در شمالشــرقی چین میگوید« :این
کارخانــه یکی از پیشــرفتهترین و پایدارترین
کارخانجاتخودروسازی در جهان است ».این
کارخانه که از طریق ســرمایهگذاری مشترک
با یک شــرکت محلی راهاندازی شده است ،در
واقع بینقص و کارآمد است و با استفاده از ربات
و انســان نزدیک به 40خودرو در هر ســاعت تولید
میکند .چین بزرگترین بازار جهان برای مدلهای
سری  5و ســری  7اینکارخانه ،و نیز منبع حدود
نیمی از سود جهانی آن در سالهای اخیر بوده است.
پس تعجبی ندارد که اینشرکت امیدوار است تعداد
مدلهای ساخت چین را دو برابر کند.
رؤســای شــرکتهای بزرگ خودروســازی جهان
چند هفته گذشــته در چین بودند تا در نمایشگاه
شانگهایشــرکت کنند .آنها نسبت به این کشور
خوشبیــن بودند .چین به عنــوان بزرگترین بازار

خودروی جهان،گوی سبقت را از آمریکا ربوده و بین
یکسوم تا نصف سود جهانی بسیاری از خودروسازان
جهان رادر ســالهای اخیر به خود اختصاص داده
است .شــرکتهای دیگر نیز مانند بیامو امیدوارند
این شــرایطهمچنان ادامه یابــد و به همین دلیل
ظرفیت تولید را در قالب سرمایهگذاریهای مشترک
با شــرکتهایچینی ،طبق الزام دولت این کشور،
گســترش میدهند .یک کارشناس
بازار خــودروبــرآورد میکند که
یهای مشــترک
ســرمای هگذار 
در ســال جاری و ســال آینده،
کارخانههای خودروســازی با
ارزش 123میلیارد دالر در این
کشور ایجاد خواهند کرد.
اما حقیقت تلخ این اســت که
این شرکتها روزهای سختی
پیــشرو خواهند داشــت که
رؤیای سودهایبیپایان را خاتمه
میدهد .دلیل اول این است که
نرخ رشد فروش در حال کند شدن
است .دورانرشدهای ساالنه دورقمی
دیگر به پایان رسیده است .کارشناسان غربی
پیشبینی میکنند که نرخ رشــد در ده سال آینده
بین  6تا 9درصد باقی خواهد ماند.
این ارقام نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر باالتر
هستند .اما با توجه به افتتاح کارخانههای جدید ،مازاد
ظرفیت تولید نگرانکننده و غیرقابلاصالح است .قرار
است تا سال  2015و  ،2016کارخانههای جدید5/3
میلیون خودروی ســبک در سال تولید کنند که در
مقایسه با فروش  22/8میلیونی سال گذشته رقمقابل
توجهی است.
طبق یــک معیــار قدیمــی مرســوم در صنعت
خودروسازی ،با فرض بر این که یک روز کاری عادی
از دو نوبت 8ســاعته تشکیل میشود ،کارخانجات
مونتاژ قطعات باید با بیش از  75درصد ظرفیت کار
کنند تا بهسودآوری برسند .بسته شدن کارخانههای
خودروسازی آمریکا و پس از آن افزایش مجدد فروش
به اینمعنی اســت که کارخانههای این کشــور در
حال حاضر با بیــش از  100درصد این ظرفیت کار
میکنند .درمقابل ،عدد میانگین برای کارخانههای
مونتاژ چینی به زیر  70درصد افت کرده است.
به این ترتیب ،کاهش سوددهی در راه است .یکی از
نشانههای بروز این بحران واکنش فروشندگان خودرو
اســت که نمیخواهند ســود فروششان وابسته به
اهداف غیرواقعگرایانهای باشد که در زمان رونق توسط
شرکتها تعیین شده است .بیامو در ماه ژانویه ناچار
شد برای ساکت کردن شکایت فروشندگان ،بیش از
 800میلیون دالر به آنها پرداخت کند .تویوتا قرار
اســت مبلغ  200میلیون دالر به فروشندگان یکی
ازســرمایهگذاریهای مشترکش به نام فاو پرداخت
کند .دیگر شــرکتهای خارجی نیــز همین کار را
خواهندکرد .خودروهای دستدوم ،برخالف گذشته،

محبوبیت یافتهاند و رانندگان به این نتیجه رسیدهاند
که اینخودروها گزینه بهتری نسبت به خودروهای
نو هستند .در ماه مارس ،شرکت حراج آنالین آکسین
کهمتخصص خودروهای دســتدوم در چین است،
موفق شد مبلغ  170میلیون دالر به دست آورد.
با کاهــش خرید خودروهای نــو در چین ،برخی از
شــرکتهای پرفروش خارجی در این کشور ،مانند
فورد وفولکس واگن ،تخفیفها و تســهیالتی ارائه
میکنند تا اوضاع را تغییر دهند .برندهای رده دوم و
شرکتهای محلی نیز مطمئناً همین مسیر را دنبال
خواهند کرد .مکس واربرتن ،تحلیلگر صنعتی شرکت
تحقیقاتی استنفورد ،هشــدار میدهد که «کاهش
قیمتها تقریباً همیشه یکطرفه بودهاست ،بنابراین،
کاهشها بر شرکتهایی اثر میگذارد که حاشیه سود
پایینتری دارند».
با وجود طرحهای گسترش بیامو ،رئیس این شرکت
در گزارشــی برای تحلیلگران این شرکت نسبت به
وخامت اوضاع در چین هشدار داده است .فشارهای
قیمتگــذاری به ویژه بــرای لوکسترین مدلهای
این شــرکت ،مانند رولز رویس انگلیســی ،بســیار
شدید بودهاست .وی میگوید« :اوضاع چین عوض
شده است ».خودروهای ساخت شرکتهای چینی
که ســرمایهگذاری مشترکی با شرکتهای خارجی
ندارند ،ســالهااست توسط مشتریان نادیده گرفته
میشوند .تعدادی از تولیدکنندگان مستقل محلی در
سالهای اخیر ازمحبوبیت روزافزون خودروهای دو
دیفرانســیل کوچک و ارزان منتفع شدهاند .در حال
حاضر ،این خودروهادر چین توســط شــرکتهای
داخلی تولید میشــوند .شرکت گریتوال ،که نامی
در میان شرکتهای متوســط چینی دارد ،تصمیم
گرفته است تولید سواریهای خود را کاهش دهد و
بر روی خودروهای دودیفرانسیلش که شناختهشدهتر
هستند ،تمرکز کند.
اما با پایان یافتن این دوره کوتاه (زیرا شــرکتهای
غربی نیــز بدون تردید خودروهای دو دیفرانســیل
کوچــکخود را وارد چین میکننــد) ،بحران برای
شــرکتهای محلی حتی بزرگتر از شــرکتهای
خارجی خواهدبود .بیشتر شرکتهای خودروسازی
چینی مجموعههای کوچکی هستند که خودروهای
بیکیفیت وپرســروصدا تولید میکنند .بســیاری
از آنهــا در حال حاضر زیانده هســتند .تنها دلیل
بقای آنها یارانههایدولتی و سیاستهای تدارکاتی
مقامات شهری و استانی است.
تعدادی از بهترین شــرکتهای خودروساز دولتی ـ
مانند خودروسازی شانگهای ـ که سرمایهگذاریهای
مشــترکی با جنرال موتورز و فولکــس واگن دارند،
سودهای قابل توجهی به دست میآورند .اما تنها دلیل
اعتبار آنها این است که دولت شرکتهای خارجی را
ملزم به این شراکت کرده است .هدف دولت اینبوده
است که شــرکتهای چینی شیوه طراحی ،ساخت
و فروش خودروهای خوب را از شرکتهایخارجی
بیاموزند .اما این شرکتها تاکنون موفق به یادگیری

نشدهاند و جایگاهشــان به تولیدکنندگانقراردادی
تنزل پیدا کرده است.
اگــر اجــازه داده میشــد عوامل بــازار در صنعت
خودروســازی چین اثر بگذارنــد ،یعنی هم یارانهها
قطع میشدو هم خودروسازان خارجی میتوانستند
شــرکای چینی خود را بخرند یا به تنهایی فعالیت
کنند ،اینصنعت اســتحکام بیشتری مییافت .در
این صورت ،بســیاری از شــرکتهای چینی از دور
خارج میشــدند ،اماتعداد اندکی وادار میشدند با
تکیه بر ذکاوت خود به بقــا ادامه دهند و نوآوری و
توســعه را بیاموزند .حتیبدون انجام این اصالحات،
فشار مضاعف بر خودروسازان در چین ممکن است
تعداد کمی از شرکتها را ازدور خارج کند .اگر رؤیای
چینیها برای داشتن برندهای جهانی خودرو توسط
شرکتهای داخلی این کشور محقق نشود،شاید باید
نگاه خود را به ســمت دیگری متمایل کنند ـ مث ً
ال
شرکتهای نوآور و هوشــمند تکنولوژی.خودروها
بیش از پیش به انبوه نرمافزارها مجهز میشوند و در
آینده بیش از امروز به سیستمهای وایرلسراهیابی
وابسته خواهند شد .پس اگر شرکت اپل قصد ورود
به بــازار خودرو را دارد ،چرا شــرکت چینیژائومی
سازنده گوشیهای موبایل یا تنسنت ،غول رسانههای
اجتماعی و بازیهای رایانهای این کشورنباید به این
موضوع فکر کنند؟
حتــی علیبابا ،غول تجارت الکترونیکــی ،وارد بازار
خودرو شــده اســت .در میان شــرکتهایی که در
نمایشــگاهخودروی شانگهای در ماه گذشته حضور
داشتند ،علیبابا یکی از جالبتوجهترین آنها بود که
شــراکت خود را با جنرال موتورز و بیامو اعالم کرد،
که طی آن قرار است ابزارهایی برای جستجو کردن،
خریدن ،سرمایهگذاری کردن و یافتن خدمات خوردو
به مصرفکنندگان ارائه کند .مطلب مهمی که در این
نمایشگاه اعالم نشــد ،تشکیل تیمی محرمانه برای
پروژه علیکار (AliCar) اســت .باید منتظر تغییرات
بزرگی در این حوزه بود.
فروش خودروهای سبک
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عربستانســعودی همه چیز را یکجا میخواهد :نجات اوپک ،تنوع منابع درآمد و صنعتیســازی ،و
حفظ سهم بازار نفت خام ،محصوالت نفتی و پتروشیمی ،و میعانات گاز طبیعی .موفقیت سعودیها
تا حد زیادی بستگی به صنعت انرژی شیل در آمریکا دارد .صنعت انقالبی نفت شیل ایاالتمتحده،
اعضای اوپک را بر اساس کیفیت نفت خام آنها تقسیمبندی نمود .صادرکنندگان نفت خام شیرین
سبک ـ مانند الجزیره ،آنگوال و نیجریه ـ تقریباً تمام سهم خود را در بازار آمریکا از دست دادند ،در
حالی که صادرکنندگان نفت خام ترش یا سنگینتر ،شامل عربستان سعودی و کویت ،سهم اندکی
از دست دادند.
ً
به دلیل آن که تقریبا تمام نفت خام تولیدشده در خلیج فارس ترش است و بیشتر نفت مازاد جهان از نوع
شیرین است ،کاهش تولید توسط عربستان و همسایگانش باعث افزایش دوباره قیمتها و تعادل دوباره در
بازار نفت نخواهد شد .تنها راه رسیدن به این تعادل و جلوگیری از شکست اوپک ،کاهش تولید نفت سبک
شیرین ،شامل شرکتهای آمریکایی ،است که باعث از دست رفتن سهم بازار میشود .اگر این اتفاق بیافتد،
قیمتهای نفت به سرعت دوباره افزایش مییابد .اما اگر عربستان سعودی همچنان به اهداف راهبردی توسعه
خود پایبند بماند ،قیمتها پایین خواهند ماند .از دهه  ،1970چندین عضو اوپک و در رأس آنها عربستان
سعودی ،تالش کردهاند شالوده صنعتی خود را متنوعتر سازند و بخشهای صنعتی دارای مزیت رقابتی را
توسعه دهند که شامل تولید محصوالت پتروشیمی و ساخت پاالیشگاههای عظیم برای صادرات محصوالتی
با ارزش افزوده قابل توجه بوده است .این کشورها همزمان برای افزایش درآمد ،صادرات میعانات گازی خود
را افزایش دادهاند ،که البته در آمار اوپک نمود پیدا نمیکند .اما درســت زمانی که این کشورها به موفقیت
نزدیک میشدند ،صنعت نفت شیل آمریکا شکل گرفت و اهداف راهبردی کشورهای فوق را با تهدید روبهرو
کرد .ایاالتمتحده اجازه صادرات نفت خام را نمیدهد و صنعت نفت شیل باعث شده است شاخص قیمت
آمریکا ،یعنی نفت وستتگزاس اینترمیدیت ،نسبت به قیمتهای نفت خام در جهان گاهی با اختالف 20
دالری پایین رود .پاالیشــگاههای آمریکا از مزیت قیمتهای پایین استفاده میکنند تا صادرات محصوالت
نفتی خود را افزایش دهند ،تا جایی که در حال حاضر سهم بازار پاالیشگاههای عربستان را در آسیا و دیگر
نقاط جهان با تهدید روبهرو کردهاند.
شرکتهای آمریکایی نیز به همین ترتیب تولید میعانات گازی خود را به میزان زیادی افزایش دادهاند و باعث
کاهش واردات گاز مایع (الپیجی) و صادرات میعانات گازی این کشور شدهاند .در نتیجه ،عربستان سعودی
ســهم بازار خود را در آمریکای مرکزی و جنوبی به تولیدکنندگان آمریکایی واگذار کرده است .اما افت اخیر
در قیمت نفت میتوانست این سازوکار را دگرگون کند .عربستانسعودی با امتناع از کاهش تولید نفت خود،
امیدوار است سرمایهگذاریها در بخش انرژی شیل کاهش یابد و نرخ تولید در آمریکا افول کند .این احتمال
وجود دارد که عربستان همچنان از کاهش تولید نفت امتناع کند و قیمتها را پایین نگه دارد ،تا زمانی که
عوامل مؤثر در بازار آغازگر تغییری تازه شوند .حتی در این صورت ،نیز افزایش قیمتها محدود خواهد بود .با
وجود همه اینها ،هنگامی که مازاد از بین برود ،تولیدکننده عمده نباید اجازه دهد قیمتها به حدی افزایش
یابد که سهم بازارش از دست برود .یعنی عربستانسعودی تالش خواهد کرد کشورهای غیرعضو اوپک را وادار
سازد همگام با افزایش تقاضای جهانی ،تولید نفت خود را افزایش دهند .به طور خالصه ،منفعت عربستان در
این است که به منظور پایداری اقتصادی ،قیمت نفت افزایش یابد ،اما نه تا حدی که باعث افزایش قابل توجه
تولید در کشورهای غیرعضو اوپک شود .این کشور برای آن که قیمتها را در بازه مطلوب خود نگه دارد ،ممکن
است بار دیگر تولید خود را افزایش دهد .اما شاید بزرگترین ریسک مربوط به صنعت نفت شیل آمریکا باشد.
در چند سال آینده ،تولیدکنندگان آمریکایی ممکن است تولید را کاهش دهند ،بر نقاط دارای نفت شیرین
تمرکز کنند ،فناوریهای خود را بهبود دهند ،هزینهها را کاهش دهند و بار دیگر تولید خود را افزایش دهند.
در این صورت ،راهبرد فعلی عربستان ممکن است برای حفظ جایگاهش در بازار مناسب نباشد.

کاهش تولید
توسطعربستان
وهمسایگانش
باعث افزایش
دوباره قیمتها و
تعادل دوباره در
بازار نفت نخواهد
شد .تنها راه
رسیدن به این
تعادل و جلوگیری
از شکست اوپک،
کاهش تولید نفت
سبک شیرین،
شامل شرکتهای
آمریکایی ،است
که باعث از دست
رفتن سهم بازار
میشود.
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جهان

عربستان در تالش است
پروژه نفت شیل امریکا را ناکام کند

نگر
آینده

ظرفیت تولید خودرو

رقابترفقـای
قدیمی برسرنفت
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گزارشهایی از روندهای اقتصادی جهان

دهکده جهانی

سیاستآب:
خطلولهیصلح
جویندگانطال
دردرهیسیلیکونهند

وقتی برای تامین آب سیاستها دگرگون میشوند

فرصتهای بازار دیجیتالی هند
 8تا  10برابر در پنج سال آینده بزرگترمی شود

سرمایهگذاران
بزرگ به هند هجوم
آوردهاند تا سهمی
از صنعت مترقی
اینترنت این کشور
را نصیب خود کنند.
از ابتدای سال
گذشتهمیالدی
تاکنونصندوقهای
تأمینسرمایه،
شرکتهای
خصوصی و مدیران
مالی آمریکا و دیگر
کشورهایجهان
 3/8میلیارد دالر را
به  26شرکت نوپای
فناوری و تجارت
الکترونیکیهندی
تزریق کردهاند.
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سرمایهگذاران بزرگ به هند هجوم آوردهاند تا سهمی از صنعت مترقی
اینترنت این کشور را نصیب خود کنند .بر اساس دادههای گردآوریشده
توسط شرکت تحلیلی تراکسن در بنگالوروی هند ،از ابتدای سال گذشته
میالدی تاکنون صندوقهای تأمین ســرمایه ،شرکتهای خصوصی و
مدیران مالی آمریکا و دیگر کشــورهای جهان  3/8میلیارد دالر را به 26
شرکت نوپای فناوری و تجارت الکترونیکی هندی تزریق کردهاند .آدیش
بهیند ،مدیر اجرایی فعالترین مشاورهی هندی در زمینه سرمایهگذاری
به نام شرکت آوندوس ،میگوید« :بعد از عرضهی اولیه سهام علیبابا ،سرمایهگذارها
به دنبال بازار سرحدی بودند تا این ماجرا را تکرار کنند .و این بازار البته هند است».
بنیانگذار گروه علیبابا ،جک ما ،در شــش ماه گذشته به هند سفر کرده است تا
فرصتهای سرمایهگذاری را شناسایی کند.
بوکارهاینوپاسرمایهگذاریکردهاند،میتوانشرکت
ازمیان 14شرکتیکهدرکس 
فالکون ا ِج از نیویورک ،ماوریک کپیتال از داالس و شرکت مدیریت سرمایه تایبورن
و استدویو از هنگ کنگ را نام برد .گروه کارلیل و شرکت آیکانیک نیز در بین آنها
دیدهمیشوند.شرکتآیکانیکدرسنفرانسیسکوکارمدیریتمالیمارکزاکربرگ
و شریل سندبرگ از فیسبوک را به عهده دارند.شرکتهای هندی که از سرمایههای
خارجی منتفع شدهاند ،شامل یک فروشند ه آنالین خواروبار ،یک شرکت خدمات
پرداخت قبوض و یک فروشند ه لباس و لوازم کودک میشوند .بنابراین انتظار میرود
بازار تجارت الکترونیکی هند به سرعت رشد کند ،زیرا  75درصد از کاربران اینترنت
این کشور که خرید اینترنتی میکنند ،در گروه سنی 15تا 34سال قرار دارند و تنها
 19درصد هندیها کاربر اینترنت هستند.
براساسدادههایبلومبرگ،شرکتآیکانیکبرروی شرکتخردهفروشیفلیپکارت
سرمایهگذاری کرده است ،شرکت تایبورن بر روی شرکت خدمات آنالین پرداخت
قبوض فریچارج ،و شــرکت فالکون ا ِج بر روی لوکون سالوشــنز سرمایهگذاری
کرده اســت که تهی ه فهرست ســایت اطالعات امالک « »housing.comرا به
پ  38که
عهده دارد .سشادری کریشنان ،یکی از بنیانگذاران شرکت فناوری تری 
در زمین ه گردآوری اطالعات سفر فعالیت میکند و سال گذشته آغاز به کار کرد،
میگوید شرکتهای نوپای شهر بنگالورو که پیشتر با نام بانگالور شناخته میشد و
اکنون درهی سیلیکون هند محسوب میشود ،قب ً
ال باید  18تا  24ماه بعد از هر دور
سرمایهگذاری صبر میکردند تا دور بعدی آغاز شود ،اما این وقفه در حال حاضر کمتر
از  9ماه است .کریشنان میگوید« :شرکتهایی که ایدهی چندان روشن یا طرح
بوکار مشخصی ندارند ،نیز میتوانند سرمایه جذب کنند ،و زمان بین دورههای
کس 
جذب سرمایه به شدت کوتاهتر شده است».
برخی تحلیلگران میگویندکه ممکن است ارزشگذاریها زیاد به نظر برسند ،اما
ســرمایهگذاران بیهدف پولهای خود را سرمایهگذاری نمیکنند .صندوقهای
تأمین سرمایهای که در هند سرمایهگذاری میکنند ،دقت و وسواس زیادی به خرج
میدهند و بیمهابا سرمایههای خود را هدر نمیدهند .این تحلیلگران انتظار دارند
فرصتهای بازار دیجیتالی هند 8تا 10برابر در پنج سال آینده بزرگتر شود.

کینمن مجموعهای از جزایر کوچک در تایوان و در دو کیلومتری ساحل
استانفوجیانچینقراردارد.اینمنطقههنوزآثارزخمنبردهایگذشته
را بر پیکر دارد .چیانگ کایشک رهبر حزب ناسیونالیست چین از این
مجمعالجزایربهعنوانآخرینسنگردربرابرمائواستفادهکردودرنهایت
مجبور به عقبنشینی به تایوان شد .چین حتی تا دههی 1970میالدی
این منطقه را بمباران میکرد .اما کینمن امروز با تهدید جدیدی روبهرو است :کمبود
آب .مقامات کینمن میگویند آبهای زیرزمینی در بزرگترین جزیرهی این منطقه
کام ً
ال خشک شده است .ورود گردشگران از سرزمین اصلی چین از سال  2008که
ما یینگ جو ،سیاستمدار نزدیک به چین ،به ریاست جمهوری رسید ،رشد پرشتابی
گرفت و همین امر فشار بر ذخایر آبی کینمن را بیشتر کرده است .بیش از 220هزار
گردشگر چینی سال گذشته به کینمن آمدند تا از جاذبههایی مانند پناهگاههای
زیرزمینی در این منطقه دیدن کنند.
بحران به گونهای اســت که مقامات ادارهی آب کینمن در آستانهی امضای توافق
نامهایسیسالهباهمتایانخوددراستانفیوجانچینهستندتاآبدریاچهیالنگو
در شهر جین جیانگ را خریداری کنند .تایوان قصد ساخت خط لولهای در زیر دریا
به طول  17کیلومتر از ساحل فیوجان تا کینمن را دارد که با بودجهای معادل 1/35
میلیارد دالر تایوان ( 442میلیون دالر) در دست اجرا است .بعد از سال ،2017یعنی
زمان به پایان رسیدن احداث این خط لوله ،چین تا  40درصد آب کینمن را تأمین
خواهد کرد .این قرارداد بعد از نشست وزرای چین و تایوان در چند هفتهی گذشته
در کینمن به امضا شدن نزدیکتر شده است .این نشست بعد از خروج کومینتانگ
از چین بیسابقه بوده است.
وقتی پارلمان تایوان بودجهی خط لوله را در ماه ژانویه تأیید کرد ،برخی مخالفان
داخلی در تایوان نگرانیهایی را دربارهی وابستگی تأمین آب کینمن به چین ابراز
کردند .پراگماتیســتها اما این قرارداد را بهترین راه برای رونق اقتصادی کینمن
میدانند ،زیرا انتقال آب از چین به مراتب ارزانتر از تصفیهی آب شور است .مقامات
تایوان هم اجازه بازرسی در خاک چین ،مانند آزمایش آب دریاچه ،را یافتهاند.

وکار
اخالق کسوب
نظرها
خبرها

ایرانی
کارآفرین
های ماه
تحلیلها و گزارش

کسبوکار را باید
ازشاگردیآغازکرد
کارآفرینی در حوزه فناوری اطالعات و رتبهبندی اقتصادی
در گفتوگو با حسن فروزانفرد

آیندهنگر :وقتی سخن از تجربیات یک کارآفرین مطرح میشود ،همه به یاد مرد یا زنی سنوسالدار میافتند با گرد سپیدی بر موهایش .اما گاهی تجربه صرف ًا با معیار
زمان نیست که افزوده میشود ،بلکه به بلندپروازیها و جستوجوگری کارآفرین نیز وابسته است و شاید افرادی در آستانۀ چهل سالگی نیز به اندازۀ دو دهه تجربه
اندوخته باشند و نشستن پای صحبتهایشان روزنههای تازهای به فضاهای جدید کسبوکار باز کند .دکتر حسن فروزانفرد از جمله همین چهلسالههای باتجربه است
که در آستانۀ آغاز پنجمین دهۀ زندگی ،تجربۀ سالها کارآفرینی در حوزۀ مدیریت و فناوری اطالعات را در کارنامه دارد .او که فرزند یک کارآفرین نمونۀ دیگر (بنیانگذار
گروه صنایع غذایی کامبیز) است ،هرچند میتوانست با تکیه بر میراث خانوادگی روزگار بیدغدغهای را سپری کند اما اکنون بعد از بیست سال تالش بر قلۀ کسبوکاری
نشسته که از صفر تا صد با همت و ایدهپردازی خود و همکارانش به ثمر نشسته است .او که در زمرۀ شش نفر نخستی بود که پس از شرکت در یک دورۀ مدیریتی در
ایتالیا ،مفهوم «تعالی سازمانی» را وارد مباحث مدیریتی ایران کرد ،امروز عالوه بر فعالیت پارهوقت در هولدینگ پدریاش ،یکی از ارکان گروه مهندسین مشاور پارسیان
هوشمند است .موسسهای چندمنظوره که هدف نهایی خود را ایجاد سامانه جامع رتبهبندی اعتباری در سطح بینالمللی تعریف کرده و در حوزه علوم مدیریت ،اقتصاد،
مهندسی صنایع و فناوری اطالعات به رتبهبندی ،بهینهکاوی ،اندازهگیری و تجزیه و تحلیل بهرهوری سازمانها ،خدمات مشاوره مدیریت کیفیت و سرآمدی ،شبکهسازی،
دادهکاوی ،مطالعات اقتصادی و برگزاری جوایز ملی و همایشهای علمی میپردازد .او همچنین قائممقام طرح رتبهبندی اعضای اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
ایران ،عضو شورای راهبری مدیریت در نهاد ریاست جمهوری ،نماینده سازمان مدیریت و برنامهریزی در شورای راهبری توسعه مدیریت استانداری تهران و سازمان
امور مالیاتی کشور است .فروزانفرد که از سال  ،۱۳۸۶عضو کمیته راهبری و کمیته علمی جایزه ملی تعالی سازمانی و عضو شورای راهبری و کمیته ارزیابی جایزه ملی
کیفیت ایران است ،از سال  ۱۳۸۷نیز دبیری کمیته علمی جشنواره ملی بهرهوری را عهدهدار است و افزون بر اینها ،سردبیر فصلنامهای با عنوان «رتبه» است که به
عنوان نخستین و تنها نشریه تخصصی رتبهبندیهای اقتصادی شناخته میشود .با او که به تازگی با رای فعاالن اقتصادی پایتخت ،به عنوان یکی از اعضای جدید هیئت
نمایندگان اتاق تهران برگزیده شده است ،دربارۀ زندگی شخصی ،کارآفرینی ،اخالق کسبوکار و شیوۀ مدیریتش گفتوگویی کردیم که در پی میآید.
متولد چه سالی هســتید و در چه خانوادهای
بزرگ شدهاید؟ شغل پدرتان چه بود؟

من در منیریه ،در خانهای بسیار بزرگ متولد شدم
که در گوشه حیاط بزرگ آن گلخانهای داشتیم و هر
سال تابستان یک نوع کاسبی راهاندازی میکردیم.
اولین کاسبی که به راه انداختیم این بود که با چندتا

نگر
آینده

آیا شما هم این دیدگاه اقتصادی را از مادر و پدر
دریافت کردیــد؟ مثــ ً
ا در دوران کودکی پول
توجیبیتان صــرف چه کاری میشــد؟ آیا این
کارآفرینی ذاتی بود؟

ی و هشتـم  /خــرداد 1394
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 ۲۳خرداد ســال  ۱۳۵۴در محلــه امیریه تهران به
دنیا آمدم .پدرم اصالتاً از اهالی کاشان بود اما از دوره
طفولیت در تهران زندگی میکرد .ایشان از سال۱۳۴۶
تاکنون رییس هیئت مدیــره صنایع غذایی کامبیز
هستند اما در گذشته مشاغل فراوانی تجربه کردند.
از شاگردی مغازه در بازار تا کار در میدان ترهبار .آنچه
نکته مثبت زندگی ایشان و برای ما فرزندان آموزنده
بود اینکه پدرم از سن ۱۷سالگی در پی داشتن زندگی
مستقل بود و بعد از سالها فعالیت خرد در حوزه تولید

و توزیع درنهایت به این جمعبندی رسید که توزیع
ترشی و کشک را به صورت بستهبندی آغاز کند که
این کار در زمان خود ایده نویی محسوب میشد .ما ،هم
نان نوآوری و ایده پدر را میخوریم و هم یاد گرفتیم که
خودمان نوآور باشیم و کار درست را در زمان درست آن
انجام دهیم .وقتی من به دنیا آمدم ،پدرم صنایع غذایی
کامبیز را داشت .مادرم هم هرچند خان هدار بود اما برای
ما الهامبخش بود چراکــه در همان محدوده زندگی
خودش همواره به دنبــال بهبود ،اصالح ،جلورفتن و
اکتفا نکردن به وضیعت موجود بوده و هست .خاطرم
هســت مادرم به همراه خالههایم همیشه خیاطی

میکرد و کارهای دستی میساخت و با اینکه نیاز مالی
نداشت همیشــه به این فعالیتها نگاه اقتصادی هم
داشت تا برای خودش دستاورد شخصی داشته باشد.
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کارآفرین ایرانی

اخالق کسبوکار

منمعتقدم
مکانیزمدرست
ورود نسل ما به
کار این است که
با سعی و تالش
خودمان وارد
سیستم شویم و
خودمان را ثابت
کنیم نه اینکه
زیر بلیت خانواده
باشیم.

از همسایهها فرفره درست میکردیم و میفروختیم.
آن زمان بــرای هرکدام از ما بعد از کســر هزینهها
سهتومان ســود باقی ماند .بعد از آن ،خاطرم هست
در جریان بازســازی منزل ،مقدار زیادی سیم و ابزار
در انبار باقی مانده بود که با آنها تیروکمان ساختیم
و در طول تابستانی که در فاصله کالس سوم و چهارم
دبستان بود ،آنها را به پسربچههای محل فروختیم.
از طرف دیگر ،در خیابان ولیعصر نرسیده به خیابان
البرز مغازهای بود که حصیر میفروخت .یادم هست
یکی دیگر از کارهایی که میکردیم این بود که حصیر
میگرفتیم و با کاغذهای قهوهایرنگ اتوشــوییها
بادبادک درست میکردیم و در کوچه و محله خودمان
میفروختیم .این ســه خط تولید فرفره ،تیرکمان
و بادبادک از جملــه کارهایی بود کــه در کودکی
راهاندازی ،و سودی هم از این طریق کسب کردم.
در دوره مدرسه هم کسبوکاری درست کردید
یافقطمشغولبهتحصیلبودید؟دربرخیخانوادهها
رسم است ،پسرها سه ماه تابســتان را در محل
کسبوکار پدرشان کار میکنند .آیا شما هم هیچ
وقت به عنوان وردست در کنار پدر بودهاید؟

در دوره دبیرســتان با توجه به اینکه زمان زیادی را
در مدرسه میگذراندیم و فشــار درسی بیشتر بود،
عمال زمان زیادی برای اینگونه فعالیتهای جانبی
باقی نمیماند .آن زمــان کارخانه کامبیز در منطقه
یافتآباد بود و بارها اتفــاق افتاد که به آنجا بروم ،اما
کاری نبود که بشــود انجام داد .من به عنوان عالقه
شخصی پدر را همراهی میکردم .سال  ۱۳۷۳بود که
در رشته اقتصاد دانشگاه تهران قبول شدم .من در ابتدا
عالقه داشتم مهندسی صنایع غذایی بخوانم .با توجه
به اینکه دوست داشتم حتما کار پدرم را ادامه بدهم و
وارد حوزه کاری ایشان شوم .پس بهتر آن بود چیزی
بخوانم که به درد آن شرایط بخورد .برای همین سال
اول فقط همین رشته را ،آن هم تنها در دانشگاههای
تهران انتخاب کرده بودم که موفق نشدم و سال بعد
اقتصاد قبول شدم.
چطور شد که یکسال بعد تغییر عقیده دادید و
به رشته اقتصاد رفتید؟

نگر
ی و هشتـم  /خــرداد 1394
ه شماره س 
آیند

60

ابتدا فکر میکردم دریافت مدرک در رشــته صنایع
غذایی برای ادامه کار با پدرم مناسبتر است اما پس از
صحبتهایی که با یکی دوستانم که اقتصاد میخواند
کردم و دیدم که او از رشتهاش راضی است ،نظرم به
این رشته جلب شد .چندین بار قبل از قبولی خودم
به دانشگاه رفتم و سر کالس نشستم و چون در دوران
دبیرستان اهل بحث و حرف بودم و میدیدم این رشته
هم جنبه بحث و گفتگو دارد ،ســال بعد که کنکور
دادم با اینکه رتبهام بهتر از ســال قبل بود و شرایط
انتخاب رشتهام وسیعتر ،اما اقتصاد را انتخاب کردم
و خوشبختانه قبول شدم و هر چه پیش رفتم از این
انتخابم خوشحالتر و راضیتر شدم.
در دوران دانشجویی فقط درس میخواندید یا
کار هم میکردید؟

بعد از ورود به دانشگاه در سال اول کارم را شروع کردم.

اولین کارم در کتابخانه دانشــگاه بود که یک تجربه
موفق برایم رقم زد .به این ترتیب که بعد از سهماه کار
داوطلبانه ،نهتنها با تمامی اساتید دانشگاه و بسیاری از
دانشجویان سال باالیی آشنا شدم ،عناوین کتابهای
مهم موجود در دانشگاه و محل نگهداری آنها را نیز
شناختم .همچنین آشنایی با کارمندان بخش اداری،
حراست و ...باعث شد که در کمتر از شش ماه جایگاه
خوبی در دانشگاه پیدا کنم .من تقریبا از صبح تا غروب
در دانشــگاه بودم و در البالی کارها ،کالسهایم را
میگذراندم و بقیه اوقاتم در کتابخانه سپری میشد.
حدود هفت ماهی که در کتابخانه بودم کمک خوبی
تا پایان دوره تحصیلم بود و باعث موفقیت بیشتر من
نسبت به هم دورهایهایم شــد .با اینکه مبلغ قابل
توجهی بابت این کار دریافت نکرده بودم ،کمک خوبی
بود .کار بعدی این بود که برای سه ماه تابستان 1374
خودم را برای کار در کنار پدر آماده کردم ،و کارم دقیقا
از روزی که آخرین امتحان را دادم به عنوان کارگر در
خط تولید و بستهبندی آغاز شد .آن سال کارخانه به
صفادشت منتقل شده بود و بنابراین صبح زود حدود
یگشتیم.
 ۵بیدار میشدم تا شب حدود  ۷غروب برم 
این کار را تا چه زمانی ادامه دادید؟

همان سه ماه تابســتان بود و جالب این که بابت این
سه ماه هیچ حقوقی دریافت نکردم ،فقط بعدها پدرم
مبلغی جزئی به من داد .با شروع سال تحصیلی جدید
دیگر امکان حضور مرتب در کارخانه فراهم نبود .آن
زمان یک دســتگاه درج تاریخ به صــورت اتوماتیک
آمده بود که من مسئولیت آن را برعهده گرفتم و کار
آموزش افراد را انجام دادم .در این دوره اگر کار خاصی
پیش میآمد به کارخانه سر میزدم ولی بیشتر به دفتر
تهران میرفتم .انباری بود که در آنجا روی تغییرات
و تحوالت محصوالت کار میکردم .از جمله طراحی
لیبلهای جدید و سربرگ برای کارخانه .تابستان سال
بعد را نیز به مدت سه ماه در کارخانه بودم و کارهای
توسعه را پیگیری کردم که شامل کارهای مربوط به
جابجایی کارخانه ،نصب و ارتقاء دســتگاهها ،کنترل
مواردی مثل ظاهر بستهبندیها و طراحی لیبل بود .در
حقیقتچندسالاولحضورمدرکامبیزبیشتربهبحث
برندکردن محصول ،طراحیها و تعریف گروه محصولی
و تکمیلکردن پروانه ســاخت محصوالت و تکمیل
مواردی که سبد محصولی را تکمیل میکرد گذشت.
پس شما از جمله جوانهایی بودید که کار را از
صفر شروع کردید.

بله .من معتقدم مکانیزم درست ورود نسل ما به کار
همین است .اینکه با ســعی و تالش خودمان وارد
سیستم شویم و خودمان را ثابت کنیم نه اینکه زیر
بلیت خانواده باشیم .متاسفانه چیزی که باعث عدم
موفقیت نسل دومیهاســت این است که خودشان
کمتــر تالش میکننــد و فقط با یــک تحصیالت
دانشگاهی و اسم دکتر و مهندس میخواهند صاحب
پست باشند و وارد ســازمانی شوند که سالهاست
مشغول فعالیت است و هیچ آشنایی با جزئیات کار
ندارند .آن کسی که فقط بخواهد با پشتمیز نشینی

پیشرفت کند ،معموال بعد از مدتی از طرف سیستم
پسزده میشود .آن شکلی از کار که در گذشته وجود
داشــت این بود که همه افراد با شاگردی کار خود را
شروع میکردند تا استادکار شوند .متاسفانه این نظام
استاد -شــاگردی در خیلی از زمینهها از بین رفته و
برخی فکر میکنند تحصیل میتواند جایگزین دوره
شاگردی باشــد! در صورتی که در حوزه کسبوکار
اصال چنین موضوعی درست نیست .اگر افراد گذشته
از رشته تحصیلیشــان ،دوره شاگردی را نگذرانند،
نمیتوانند در حوزه کسبوکار موفقیتهای الزم را
کسب کنند .ممکن است کارمند ،دانشجو یا استاد
خوبی باشند ،ولی در بازار کسبوکار شاگردی الزم
است.
شاگردی چه دستاوردی برای شما داشت؟

این که نسبت به دیگر افراد برتریای در خود احساس
نکنم .واقعا در دوره شاگردی فهمیدم نسبت به خیلی
از کارگرهایی که در کارخانه ما مشغول به کار هستند
ضعیفتر هستم و بسیاری از افراد تجربه کاری خیلی
باالتری از من دارند .اگر کارفرمایی با جزئیات کار افراد،
روحیاتودلمشغولیآنهاآشنانباشدمعموالتوانایی
مدیریت صحیح نخواهد داشت و نتیجه خوب دریافت
نمیکند .کارفرما باید نگرانی ذهنی کارگر را درک کند
چراکه به این ترتیب ،تعریف مشخصتری از راندمان و
نتیجه کار موجود خواهد داشت و نسبت به خطاهای
احتمالی پختهتر خواهد بود.
کجای کارتان در کامبیــز بودید که تصمیم
گرفتید ،کار جدید خودتان را شروع کنید؟

از سال ۱۳۷۵که با همسرم ازدواج کردم ،زندگی برایم
جدیتر شد .برنامه تحصیلی را جوری در نظر گرفتم
که برای دروس تخصصی ،روزهای شنبه و دوشنبه
را یکسره دانشگاه باشم ،برای درسهای عمومی هم
چهارشنبه عصر .به این ترتیب بقیه روزهای هفته را
آزاد کنم تا حضور پررنگتری در محل کار داشــته
باشم ،چون به این نتیجه رسیدم که حضور نیمهوقت
جدیت الزم را ایجاد نمیکند و باید حضور مستقیم
و مسئوالنه داشته باشم تا جایگاه سازمانی پیدا کنم.
در سال پایان تحصیلم یعنی  ۱۳۷۷کمکم عنوانی
به نام مدیریت بازرگانی در شرکت درست کردیم و
من به صورت خودخوانده مســئول این پست شدم.
در واقع به جای خالیشدن یک پست برای کارم یک
عنوان شغلی جدید ایجاد شد .با این پست جدید ،کار
بعضیها کم شد و مســئولیتهای تازهای هم به آن
اضافه شد که بررسی امور دفتر کارخانه و بهکارگیری
سیستم و همه چیز در آن گنجانده شده بود.
شمادردورانحضوردرکامبیزچهنوآوریهایی
داشتید؟

سال 1377 -78که مدیر بازرگانی شرکت بودم ،یک
ممیز برای کنترل کیفیت وارد شــرکت شد .برادرم
که دانشآموخته علوم آزمایشگاهی و صنایع غذایی
بود؛ کنترل کیفی محصوالت را پیشنهاد داد و پیگیر
انجامش شد .همان زمان وقتی کار ممیزی در شرکت
را دیدم به این فکر افتادم که کار ممیزی را شروع کنم.

جایگاه افــرادی که برای بازدید آمــده بودند و نحوه
تعاملشان با ما و اقتداری که در کارشان داشتند ،مرا
عصر همان
تحریک کرد که وارد این حوزه جدید شوم و 
روز به برادرم گفتم اینکه سازمانی کامال خودش را آماده
بازدید میکند و شما با گوش باز و آماده شنیدن برای
بازدید میروید ،خیلی جذاب به نظر میآید .من که
مطالعه زیادی روی این سیستم کرده بودم به نظرم
خیلی جالب آمد که به صورت پارهوقت به آن بپردازم.
مخصوصا که در آن ســالها خیلی جدی به این کار
پرداخته میشد و اسم ممیز که میآمد ،لرزه بر اندام
همه سازمانها میانداخت و تمام توان شرکتها صرف
رضایت آنها میشد .این جرقهای برای آغاز کارم شد
در همان تاریخ من اولین ممیزی خودم را
و سال بعد 
انجام داده بودم .عالقه شخصی ،مطالعه و کالسها و
دورههای آموزشــی که در این زمینه رفتم باعث شد
که کمتر از یک سال بعد ،اولین دوره آموزشی رسمی
خودم را در زمینه ارزیابی کیفیت در یزد برگزار کنم.
پس از آن بود که آرام آرام دورههای آموزشی بعدی را
به صورت منظم در حوزههای مختلف برگزار کردم .بعد
از اینکه این دورهها را شروع کردم به این نتیجه رسیدم
که چقدر خوب اســت و من چقدر ظرفیت و توانایی
اجرای آن را دارم .من با آموزش شروع کردم و بعد از آن
ممیزیها هم جدیتر شد و در ماه چند دوره آموزش و
ممیزی را در کنار کارهای کامبیز انجام میدادم .کمکم
موضوع مشاوره هم مطرح شد و سفر ایتالیا پیش آمد.
در سفر ایتالیا چه اتفاقی افتاد؟

این مربوط به تابستان  ۲۰۰۳است .آن زمان دورهای
بود که مسئله تعالی سازمانی به تازگی مطرح شده بود

و من برای شرکت در اولین دوره مربوط به این موضوع،
به میالن ایتالیا رفتم .آنجا بــود که با آقای مهندس
شکرخدایی که بعدها شــریک من شد ،آشنا شدم
که دانشآموخته رشته صنایع بود و سالها به عنوان
مشاور در سیستم مدیریت کیفیت تجربه داشت .آن
دورهای که همراه ایشان در ایتالیا گذراندیم در آن سال
حدود  ۳۵۰۰۰۰۰تومان هزینه داشت ،در صورتی که
دستمزد روزانه یک ممیز در آن سال ،چیزی حدود
 ۴۰تا  ۴۵هزار تومان بود و دســتمزد یک ماه کارگر
حدود ۱۰۰هزار تومان بود .آن سال فقط ما بودیم که با
هزینه شخصی در این دوره شرکت کرده بودیم و بقیه
افراد از طرف مراکز دولتی در آن شرکت کرده بودند.
ما با دردسر و جمعکردن تمام پساندازهایمان هزینه
این دوره را آماده کردیم که آن زمان به اندازه خرید
یک اتومبیل خوب بود .ولی این کار به نظرمان یک
اتفاق نو و ورود به یک مسیر جدید میآمد و به ریسک
مالیاش میارزید .بعدها هم از این انتخاب پشیمان
نشدم ،چون افق جدید و ظرفیتی ایجاد کرد تا با افراد
جدیدی آشنا شوم و پیشگام یک عرصه جدید باشم.
این دوره از طرف انجمن کیفیت ایتالیا برگزار شد و
مدیر تعالی  IBMمدرس آن بود و برای ما یافتههای
زیادی داشت.
شرکت در این دوره چه دستاورد ملموسی برای
شما داشت؟

ایده و حرف در مورد این موضوع در ایران وجود داشت
ولی هیچ کسی مدرکی در این راستا نداشت و گروه ما
که از ایران به ایتالیا رفت ،اولین گروه محسوب میشد،

هدف ما ارزشآفرینی است
سازوکارتصمیمگیریوتصمیمسازیدرسازمانشماچگونهاست؟ مدیریت در سازمان ما جایگاه خودش
را دارد .ما یکی از مهمترین موفقیتهایمان این است که حاکمیت سازمانی را از همان ابتدا تعریف کردیم.
جایی که چندنفری که ادعای همطرازی دارند با یکدیگر کار میکنند ،ایستادن بر حاکمیت سازمانی کار
سادهای نیست ،اما درک مشترکی که به وجود آوردیم ،باعث شده که دچار هیچ مشکلی نشویم.
ما در همان روزهای اول کار همه پرســنل را جمع کردیم و صادقانه به آنها گفتیم که ما همه توانمان را
گذاشتهایم و این دفتر را تجهیز کردهایم ،بقیه کار با شماست .فکر کنید اینجا یک محیط رشد است که از
دانشگاه یا دولت دریافت کردید .هدف ارزشآفرینی است .جملهای از حضرت علی هست که «شتاب پیش
از توانا شدن ،و درنگ پس از فرصتیافتن نشانه نادانی است ».ما سعی کردهایم این مفهوم را مد نظر قرار
دهیم ،یعنی بدانیم که برای کارهای بزرگ باید سالها زحمت کشید ،توانایی کسب کرد ،آموزش دید اما
وقتی تواناییها به وجود آمد باید تبدیل به خروجی شود .این مکانیزم توسعهای بوده که ما سعی کردیم
داشته باشیم .دنبال کارهای بزرگ هستیم ولی هیجانی هم نداریم .هر کاری به موقع خودش باید انجام شود.

ما درواقع
ریسکپذیری
باالییداشتیم،
چرا که در کمتر از
یک سال به اندازه
پول سه پراید،
هزینه آموزش
وتوانمندسازی
خودمان کردیم.
آن هم در
عرصهای که آن
زمان چندان در
ایرانشناخته
تا اینجای کار ما با حرفهای مواجهیم که شما با
شده نبود.

شــرکت در یک دورۀ خارج از کشور و بدون شکل
دادن به کوچکترین سازمان یا ساختار اداری ایجاد
کردید .اما االن یک گروه خدماتی دارید با چند دفتر
در سطح شهر .این تغییر ساختار چگونه به اینجا
رسید؟

نگر
آینده

من آن سالها تصمیم گرفتم برای دوره کارشناسی
ارشد در رشــته  MBAثبت نام کنم .دوره مشترکی
بود بین دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه کارلتون
کانادا که آن ســالها برگزار میشــد .همزمان ،به
همراه مهندس شکرخدایی پروژههای مختلفی اجرا
میکردیم و در جریان آنها عالوه بر شناخت بیشتر
از زمینههای کاری جدید ،با اخالق و توانمندیهای
یکدیگربیشترآشنامیشدیموکارهایبزرگتریبرای
انجام پیشنهاد میکردیم .ویژگی دوره تعالی سازمانی
این بود که تمام موارد الزم برای ایدهپردازی در حوزه
مدیریت را به صورت یک مجموعه در اختیارمان قرار
داد ،جوری که من در دوره ارشد احساس میکردم با
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فروزانفرد در حال سخنرانی در آیین نخستین دوره اهدای جایزه ملی بهرهوری

این باعث شد که ما بیشتر روی این موضوع کار کنیم
و مدتی بعد برگزاری دورههای آموزشی را آغاز کنیم.
۹ماه بعد ما یک دوره تخصصی دیگری را در این زمینه
گذراندیم که البته در تهران برگزار میشد ولی باز هم
هزینه شرکت در آن چند میلیون تومان بود اما بعد از
آن ،به عنوان متخصص دورهدیده وارد عرصه ارزیابیها
شــدیم .ما درواقع ریســکپذیری باالیی داشتیم،
چرا که در کمتر از یک سال به اندازه پول سه پراید،
هزینه آموزش و توانمندسازی خودمان کردیم .آن
هم در عرصهای که آن زمان چندان در ایران شناخته
شده نبود .تیم ما تنها گروهی بود که ب هطور دقیق با
فرآیند ارزیابی آشنا شده بود و مدرک رسمی ارزیابی
اروپایی داشت .دکتر ریاحی هم از جمله افرادی بود
که با ما در این دورهها شرکت کرد .ما بعد از بازگشت
به تهران فهمیدیم ایشــان در اداره استاندارد دبیر
جایزه ملی کیفیت هستند .وقتی با ایشان آشنا شدم
و دید جوانی فعال و پیگیر هستم با اینکه در آن زمان
هنوز من ۳۰سال هم نداشتم و یکی از شرایط ارزیابان
رسمی این بود که باالی سی سال سن داشته باشند ،با
توصیه ایشان و ثبت سوابقی که داشتم کارهایم انجام
شد .خالصه اینکه یک ماه بعد از گذراندن این دوره،
در مهرماه همان سال ،در اولین دوره رسمی ارزیابی
شرکت کردم که از ما شش نفر بعضیها به خاطر فشار
و سختی کار انصراف دادند ،اما سه نفر یعنی من ،آقای
شــکرخدایی و مهندس ابراهیمی آهویی وارد کار
شدیم .این فرصتشناسی و ریسکپذیری ناگهان ما
را وارد یک عرصه جدید کاری کرد که رقابت کمی در
آن بود .موقعیتی که به «اقیانوس آبی» شهرت دارد.
زمینه تعالی سازمانی برای ما دقیقاً همین بود یعنی
ورود به عرصهای که تا پیش از ما هیچکس در ایران
وارد آن نشــده بود .من جزو  ۶نفر اول بودم که با این
مدل در ایران آشنا شدم .پس از آن بود که با مهندس
شکرخدایی همکاریهای مشــترکی در پروژههای
مختلف آموزش و مشاوره آغاز کردیم.
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کارآفرین ایرانی

اخالق کسبوکار

تمام عناوین آشنا هستم .همان زمان بود که در مرکز
تحقیقات اتاق بازرگانی اســامی که زیر مجموعه
سازمان کنفرانس اســامی بود ،یک دوره بازاریابی
به زبان انگلیسی برگزار کردیم .ده سال پیش با ورود
به اتاق بازرگانی فضاهای جدیدی به رویمان گشوده
شد .وقتی عناوین و رئوس فعالیتهایشان را دیدیم،
جسارت کردیم و پیشــنهاد انجام یک کار بزرگ را
به اتاق دادیم .پیشــنهاد کردیم که جایزه سرآمدی
شرکتهایبرترمسلمانرابرگزارکنیموهمینکاری
که در ایران در میان شرکتهای ایرانی انجام میشود
را در میان  ۵۷کشور برتر اسالمی انجام دهیم .مبنای
شکلگیری شرکت ما همین برنامه بود.
واکنش آنها چه بود؟

وقتی این کار بزرگ را پیشنهاد کردیم ،اول عاقل اندر
سفیه نگاهمان کردند .گفتند اگر فکر کردید پولی
در کار اســت که بودجهای در اختیارتان قرار بگیرد
سخت در اشتباه هستید .گفتند شما جوانید ،بروید
به دنبال کار دیگری که آینده داشــته باشد .ولی ما
تصمیم خودمان را گرفته بودیم .ناامید نشدیم ،تیم
منسجمی تشکیل دادیم تا برای انجام یک کار بزرگ
آماده باشیم .این برای ما فراتر از یک پروژه بود .یک کار
بزرگ تیمی بود که میخواستیم با آن به عرصههای
تازهای ورود پیدا کنیم .پیشنهادی آماده و تالشمان
را برای پذیرفتهشدن پیشنهاد آغاز کردیم .آن زمان
امکاناتمان بسیار کم بود .من یک لپتاپ برای دوره
 MBAخریده بودم که همه کارهایمان را با همان انجام
میدادیم .یک پاورپوینت درست کردیم و با اصرار زیاد
زمانی از هیئت رییسه گرفتیم تا فقط به توضیحات ما
گوش کنند .آنها مرتب برآورد هزینه میکردند و در
نهایت به حداقلی از بودجه رسیدند .وقتی ما گفتیم
پول نمیخواهیم همه متعجب شدند .گفتیم ما فقط
برای انجام این کار به اعتبار و جایگاه اتاق احتیاج داریم.
اطمینان دادیم که میدانیم چکار میکنیم .سوابقمان
را توضیح دادیم که دوسه سال است برگزاری جایزه
ملی کیفیت را برعهده داریم ،تیم داریم ،ارزیاب خوب
داریم .قانعشان کردیم که میتوان این کار را انجام داد.
آن زمان آقای دکتر نهاوندیان رییس مرکز تحقیقات
اتاق بازرگانی اسالمی بودند.

اگر کسی
اینجا میماند و
عالقهمند است ،به
خاطر  فرصتهای
تازهای است که
برای یادگیری پیدا
میکند و همین
فضایپیشرفتی
که در اختیار هر
نیرویی هست تا
رشد خودش را
سازماندهی کند.
به نظر ما ،هیچ
شرکتی برای
تاسیس احتیاج به
سرمایه اولیه ندارد
بلکه شرکتی که
«بتواند» این مقدار
درآمد را کسب
شــما میخواســتید کاری بزرگ در سطح
کند ،باید تاسیس
بینالمللی انجام دهید کــه زمان و هزینه فراوانی
شود.
میطلبید .چشماندازتان چه بود؟

نگر
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واقعیت این بود که ما تجربهای یگانه در شناســایی
انجمن مدیریت کیفیت اروپایــی پیدا کرده بودیم.
اینکه آنجا چگونه شکل گرفته و چطور پایهگذار یک
برنامه تعالی سازمانی اروپایی شده است .در جریان
جایزه ملی کیفیت هم با ارزیابی آشنا شده بودیم و
تیم ارزیابمان تقویت شده بود .از طرف دیگر ،به خاطر
همین چندجلسه سفر به خارج از کشور و شرکت در
دورههای مختلف ،ترسمان از خارج و خارجی ریخته
بود .با اساتید فن هم ارتباطاتی برقرار کرده بودیم و فکر
میکردیم اگر از آنها کمک بخواهیم ،یاریمان خواهند
کرد .مجموعهای از جســارت ،پُشت هم بودن و تیم

قوی بود که باعث شد کار را شروع کنیم.

اینهاعواملپیشرفتنوپیشنهادکردنکاربود
امانگفتیدچشماندازتانازاینکارچهبود؟آیاانگیزه
مالینداشتید؟

داشتیم ،چون ما فکرمان این نبود که این کار بدون
درآمد خواهد بود .میدانستیم اگر بتوانیم شرکتهای
توانمندی را در کشــورهای مختلف با یکدیگر آشنا
کنیم ،کار بسیار بزرگی اســت .اولین باری که دوره
آموزش بازاریابی را در مرکز تحقیقات اتاق بازرگانی
اسالمی برگزار کردیم ،به اساسنامه اتاق برخوردیم
که نشــان میداد یکی از مهمترین کارهایی که این
مرکز باید انجام دهد درست همین کاری است که ما
پیشنهادش را دادیم یعنی ایجاد گفتوگوی حرفهای
میان صاحبان کسبوکار و تالش و تحقیق برای ایجاد
و افزایش ارتباط میان فعاالن اقتصادی کشــورهای
اسالمی .آن سال ،سال اتحاد ملی و انسجام اسالمی
بود .ما گفتیم این جایزه عین تــاش برای تقویت
انسجام اسالمی است .به این نتیجه رسیده بودیم که
میتوانیم این کار را فاینانس کنیم .با شرکتها تعامل
داشــتیم و از عالقهمندیهایشان به تعالی سازمانی
باخبر بودیم .برخی شرکتهای ایرانی هم بودند که به
واسطه حضورشان در جایزه ملی کیفیت با آنها آشنا
بودیم و میدانســتیم کسانی هستند که صالحیت
دارند در سطح بینالمللی مطرح شوند.
بعــد از اینکه این پــروژه را از اتاق بازرگانی
گرفتید...

تصحیح کنم که ما پروژهای را نگرفتیم .ما یک پروژه را
به اتاق بازرگانی پیشنهاد کردیم .بعد از این پروژه هم
تقریباً تمام کارها به پیشنهاد خودمان تصویب و انجام
این همان نگاه و زاویه دید است است که در قالب
شد .
استراتژی «اقیانوس آبی» مطرح شده بود.
شماایناستراتژیمدیریتیراازکجاآموختید؟

یک اســتاد کانادایی داشــتم کــه در کالس درس
«مدیریت تغییر» این استراتژی را به عنوان یک بستر
جدید و نگاه نو معرفی کرد .مبنای این استراتژی این
است که موفقیت ناشی از ورود به فضاهای جدید است.
یعنی انجام کارهایی که دیگران انجام ندادهاند .ما بعد از
اینکه موافقت اتاق بازرگانی را گرفتیم .یک تیم اولیه
آماده کردیم .ششماه برای این کار بازاریابی کردیم
و تنها امکاناتی که برای این کار گرفتیم ،یک اتاق بود
و شش صندلی.
بازاریابی برای چه کاری؟

بازاریابی برای آغاز پروژه بهترین شــرکت مسلمان.
تقسیم کار کردیم ،به اتاقهای بازرگانی کشورهای
اسالمی اطالعرسانی کردیم ،با تعدادی از شرکتهای
بزرگ این کشورها تماس گرفتیم و شرکتهای ایرانی
را نیز فهرست کردیم تا در جریان پروژه قرار دهیم.
نتیجهنهاییاینشدکهتوانستیمپنجاهشرکتبزرگ
و توانمند را در جلسهای به اتاق دعوت کنیم و پروژه
را برایشان توضیح دهیم .شش شرکت از ایران ،اردن،
پاکستان ،ترکیه و امارات برای سال اول نامزد شدند که
ارزیابی دربارهشان انجام شود .یک تیم سیوچندنفره

ارزیاب توانستیم شکل دهیم و چیزی فراتر از انتظارها
اتفاق افتاد .اختتامیه اولین دوره جایزه مردادماه سال
 ۱۳۸۵برگزار شد و یک کار بسیار خوب از نظر کیفیت
به نتیجه رسید.
و ایدهشکلگیری شرکت پارسیان هوشمنددر
پی همین موفقیت بزرگ به ذهنتان رسید؟

بله ،تیم اولیه شرکت هم در حین همین کارها شکل
گرفت .آن زمان من به صورت پارهوقت در «صنایع
غذایــی کامبیز» بودم و همزمان مشــغول به پایان
رساندن تحصیالتم .آقای شــکرخدایی پروژههای
شخصی خودشان را داشتند و چندنفر دیگر از دوستان
هم به تازگی فارغالتحصیل شــده بودند و کارهای
متفرقهای را با هم انجام میدادیم .تصمیم گرفتیم
برای منسجمتر شدن کارهایمان شرکتی تاسیس
کنیم تا وقتی در تعامل با نهادها و شرکتها قراردادی
میبندیم،یکعنصرحقوقیباشیم.زمانیاینتصمیم
را گرفتیم که من در اردیبهشت سال  ۱۳۸۶به ازای
 18روز کار ،سه میلیون تومان درآمد فردی داشتم.
در چنین شرایطی بود که تصمیم گرفتیم کاری تازه
اینکه همان کاری که میکردیم را
را شروع کنیم .نه 
تکرار کنیم ،بلکه شرکت را تاسیس کردیم تا مجالی
برای ایدهپردازی کارهای نو باشد .شرکت ما رسماً در
سال  ۱۳۸۶به ثبت رسید اما همکاریها عم ً
ال از سال
 ۱۳۸۴آغاز شده بود .بدون هیچ امکاناتی ،هیچ ریالی
و هیچ جایی ،شرکتی را تاسیس کردیم که در عین
حال ،پُر از ایدههای جدید برای انجام کار بود.
ظاهرا ًاولینکارتاندرقالبجدیدهمبهطراحی
جایزه ملی بهرهوری منجر شد...

بله ،همان زمــان پروژهای در «ایمیــدرو» یا همان
سازمان توسعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی
ایران انجام دادیم کــه زمینه کاری آن ،اندازهگیری،
سازماندهیوموقعیتسنجیبهرهوریدرزیرمجموعه
آنجا بــود .از ظرفیــت آن پروژه اســتفاده کردیم و
شــیوههای جدیدی برای انجام کار ابداع کردیم و
با توجه بــه اینکه آقای کیــوان منتظری که زمینه
فعالیتش ITبود ،به ما پیوست ،تیمی چندمسئولیتی
و چند فرآیندی شدیم و با زمینهای که از آنجا بهدست
آورده بودیم ،جایزه ملی بهــرهوری را ابداع کردیم.
این هم پروژهای بود که بدون پول شروع کردیم و به
نتیجه رساندیم .ما بیست روز در ماه کارهای شخصی
خودمان را انجام میدادیم و پولمان را هزینه ایدههای
جدید میکردیم.
و به این ترتیب ،مرتب تیمتان بزرگتر میشد؟

بله .نفراتی که روی پروژههای مختلف با ما همکاری
میکردند ،آرامآرام به ما میپیوستند .از همان زمان
بود که طراحی پایگاه اطالعاتی شاخصهای بهرهوری
کشــور را آغاز کردیم ،به این شکل که درآمدمان به
حقوق و دستمزد بچهها تبدیل میشد تا کار پیش
برود.
زندگیتان از کجا میگذشت؟

سوال مهمی است و پاسخش این است که کارآفرین
کسی اســت که ســطح زندگیاش را روی حداقل

درآمدش ســازماندهی میکند وگرنــه نمیتواند
کارآفرینی کند .نکته موفقیت ما در تیمی که داریم
این اســت که ســطح هزینهکرد زندگیهایمان را
روی حداقل درآمد بســتیم و حفظ کردهایم .یعنی
هزینههای ما متناســب با درآمدمان نیست بلکه از
آن سطح بسیار پایینتر است .شاید باورتان نشود که
در همان سال  ۱۳۸۶من زندگی خودم را با سیصد تا
پانصدهزارتومان جمع میکردم .از  ۱۳۸۶تا ۱۳۸۸
ما هیچ برداشــتی از شرکت نداشــتیم .نه من ،و نه
همکارانم .شاید ما اولین دریافتیمان را از شرکت در
همان سال  1388انجام دادیم .پیش از آن هر آنچه
که درآمد داشتیم ،برای خود شرکت هزینه میشد.
شما پس از دورهای طوالنی کار انفرادی و تیمی،
اکنون چند سالی هست که یک مجموعه بزرگ را
اداره میکنید .در این مجموعه چیزی که فضیلت به
شمار میآید چیست؟ یعنی چه رویکرد ،رفتار یا
کنشی از نظر شما ارزش است و احترام به آن را واجب
میدانید.

ما کسانی بودیم که به هر ترتیب دانش مدیریت درس
میدادیم .بنابرایــن از همان اول ،ناخــودآگاه ،همه
ارزشهای سازمانی را تعریف کردیم .ارزشهایی ساده،
قابل فهم و عمومی که در عین حال ،بســیار برایمان
اهمیت داشته و دارد .ارزشهای سازمانی ما عبارتند
از :صداقت ،ارزشآفرینی و نوآوری .عم ً
ال عامل انسجام
ما تمرکز بر این ســه موضوع بوده و هست .تا همین
چندماه قبل در دفتر کارمان ،هیچ سیســتمی برای
ثبت ورود و خروج پرسنل نداشــتیم .دفتری بود که
هرکس مینوشت کی آمده و کی رفته است .االن هم
اگر سیستمیوجوددارد،به خاطرعدماعتمادبهپرسنل
نیست ،تنها برای کامپیوتریکردن و پرهیز از کاغذبازی
است که از طریق شبکه کارهایمان انجام شود .این نکته
مهمی اســت چون اینجا مبنا صداقت است .از طرف
دیگر ،کسی اینجا پیشرفت میکند که بیش از دیگران
ارزشآفرین باشــد .هیچکس در این مجموعه حقوق
نمیگیرد که اینجا بنشیند و ســاعت پُر کند .کسی
موفقتر است که کار بیشتری انجام دهد .یکی از شرکای
من جملهای داشــت که وقتی کســی برای مصاحبه
میآمد میگفت کار ما اینجا هشت صبح تا هشت صبح
است ،یعنی بر اساس نیاز ،زمانش تنظیم میشود.
به هر حال کسی که شغلی را انتخاب میکند،
بخشی از دغدغهاش کســب درآمد است .یعنی
داشتن حداقلهایی برای تامین زندگی .شما با این
رویکرد ،چطور نیروهایتان را حفظ میکنید؟

چندنفر پرســنل دارید؟ ترکیب ســنی و
تحصیلیشانچگونهاست؟

پرسنلمستقیموثابتماپنجاهوچندنفرندکهاغلبیا
مهندسندیارشتهمدیریتخواندهاندکهدرچهاردفتر
در تهران مشغول فعالیتند .اکثرشان هم دانشجویانی
هستند که در سالهای پایانی تحصیل یا بالفاصله بعد
از فارغالتحصیلی جذب اینجا شدهاند .ما بعد از شرکت
اولی که تاسیس کردیم ،این ایده را مطرح کردیم که
بوکاری را تعریف کند که در سال
هرکس اینجا کس 
 ۸۰تا  ۱۰۰میلیون تومان درآمد داشته باشد ،شرکت
تازهای به نامش تاسیس میشود و خودش مدیرعامل
شرکت خواهد بود .این یک انگیزه مضاعف به نیروها
داد که کارشــان را جدیتر بگیرند و دنبال کارهای
به همان
بزرگ باشند .ما نیروهایی داریم که مربوط 
دوره هستند و االن در گروه خودمان مدیرعامل یک
شرکت هستند .اینجا هرکســی که یک ایده داشته
باشد ،آموخته است که یک بروشــور سه لَتی برای
معرفی کارش درســت کند .ثبت دامین و راهاندازی
وبسایت هم از جمله کارهایی است که همه را خود
افراد انجام میدهند .آدمها در اینجا یاد گرفتهاند اغلب
کارهای الزم را خودشان انجام دهند .همه کسانی که
اینجا هستند توانایی راهاندازی یک وبسایت و تهیه
یک بروشور سه لَتی را دارند.
آیا شما به آموزش ضمن خدمت هم باور دارید؟
در چه سطحی و چطور؟

اساساً توسعه در کار ما بر اساس فروش طراحی شده
است چراکه به استناد شــواهدی که در حین کار به
دســت آوردیم و نمونههای موفقی کــه با آنها روبرو
بودیم ،معتقدیم تعالی سازمان از فروش آغاز میشود.
قبل از هر کاری باید ببینیم این کاال یا خدمتی که قرار
است تولید شود ،قابل فروش است یا نه .به این ترتیب
اساس کار ما با مشتری شروع میشود .وقتی توانستیم
تعدادی بفروشیم ،تصمیم میگیریم تیمی را تشکیل
دهیم که این خدمت را حاضر کند تا بفروشیم .مراحل
کار به این صورت است که اول معرفی انجام میشود تا
ببینیم آیا کسی پولی بابتش میدهد یا نه .اگر دیدیم
سال اول درآمدی کسب کردیم ،پولش را در خودش
سرمایهگذاری میکنیم و ادامه میدهیم .توسعه ما
مبتنی بر خواست مشتریان است ،با حداقل هزینه و
استفاده از آی.تی ،و با تربیت آدمهای چندمسئولیتی
و توانمند هزینههای اجرای ایده را کم میکنیم .اگر قرار
باشد برای طراحی هر بروشور یک نفر ،برای راهاندازی
هر وبســایت یا هر چیز دیگری یک نفر تازهوارد را به
خدمت بگیریم ،هیچ کاری پیش نمیرود .ما فردی
در شرکتمان داشتهایم با فوق لیسانس برنامهریزی
اســتراتژیک که االن تبدیل شــده به یک طراح که
همه پوسترهای ما را طراحی میکند .افراد به واسطه
کارهای متنوعی که اینجا تحت فشار آموختند ،مورد
تشویق قرار گرفتند و بر اســاس نظرهای دوسه نفر
چکش خورد و اصالح شــد ،االن توانمند شدهاند و
کسب درآمد میکنند .االن افرادی که چهارپنج سال
اســت با ما کار میکنند ،هرکاری را انجام میدهند.
محدودیتهای ذهنی ابتدای کار از ذهنشان دور شده،
بهخاطراینکهتجربهکردندوماندند.برخیقابلیتهای
پایهای و نانوشته وجود دارد که در این شرکت همه باید
بتوانند آنها را انجام دهند.
پس شما حداقلی از توانایی پرسنلی دارید که
یا افراد با دارا بودن این توانایی استخدام میشوند یا
اینکه حین کار مجبور به آموختنش هستند...

بله ،مث ً
ال ایده ما این است که همه آدمها باید درگیر
فرآیند فروش باشند .بخشی از زمان هرکسی که اینجا
کار میکند ،صرف فروش میشــود .به عنوان مثال؛
افرادی که در بخش مالی شــرکت هستند ،بهترین
فروشندههای ما هستند.

ما کسانی بودیم
که به هر ترتیب
دانش مدیریت
درس میدادیم.
بنابراین از همان
اول ،ناخودآگاه،
همه ارزشهای
سازمانی را تعریف
کردیم .ارزشهای
سازمانی ما
عبارتند از:
صداقت،
ارزشآفرینی و
نوآوری .عم ً
ال
عامل انسجام ما
تمرکز بر این سه
موضوع بوده و
هست.

نگر
آینده

همین قدر به شما بگویم که اگر کسی اینجا میماند
و عالقهمند است ،بیشتر به خاطر همین آموزشها
و فرصتهای تازهای اســت که برای یادگیری پیدا
میکند .به خاطر کارهایی اســت که بــه او محول
میشود و همین فضای پیشرفتی که در اختیار هر
نیرویی هست تا رشــد خودش را سازماندهی کند.
به نظر ما ،هیچ شــرکتی برای تاســیس احتیاج به
سرمایه اولیه ندارد بلکه شــرکتی که «بتواند» این
مقدار درآمد را کسب کند ،باید تاسیس شود .ما باید
روی موضوعاتی کار کنیم که درآمدزا باشند .بعد از
اینکه یک دوره توانســتیم درآمدی کسب کنیم ،به
یک شرکت تبدیلش کنیم و کار را ادامه دهیم .تز ما

دربارۀ مدیریت منابع انسانی در داخل شرکت
صحبتکردیم.امابگوییدنگاهتانبهمشتریچگونه
است؟چطورمشتریراجذبوسپسحفظمیکنید؟
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مفهومی وجود دارد بــا عنوان رهبری .این یک اصل
است که همه منابع جز انسان مدیریت میشوند ،اما
انسان غیر از اینکه مدیریت میشود ،باید رهبری شود.
رهبر زمانی موفق است که به اندازه کافی الهامبخش
باشــد .رفتار خود ما مهمترین ویژگی بود که برای
جذب و ماندن نیروهای انسانیمان الهامبخش باشد.
ما بیشــتر از همه کار کردیم ،زودتر از همه آمدیم،
دیرتر از همه رفتیم .بــرای کار ارزش قائل بودیم و
موفقیتهایمان را جشن میگرفتیم و از همه مهمتر

سعی میکردیم کارهایی که ظاهرا غیرممکن به نظر
میرســید را انجام دهیم .دنبال کارهایی بودیم که
کسان دیگری انجامش نداده باشند .در میان کسانی
که همکاری را با مــا آغاز میکردند افراد دیگری هم
بودند که این بلندپروازی و انگیزهها را داشتند و وقتی
وارد چنین فضایی میشــدند از کار لذت میبردند.
اولین نگرانی زندگیشان این نبود که حقوق بگیرند.
از انجام کارهای نشــدنی لــذت میبردند .جوی در
این مجموعه کوچک ایجاد کردیم که هرکس وارد
میشد ،احساس میکرد وارد یک فضای دیگر شده
است .اینجا همه ،همه کار میکنند و هر موفقیتی که
کسب میکنیم همه سهیم هستند .کارهای بزرگ به
افراد محول میکنیم و با همین محولکردن کارهای
بزرگ به افراد تازهکار فرصت میدهیم ،برای انجامش
خالقیت به خرج دهند.

این است که نباید فارغالتحصیالن دانشگاه را در یک
حوزه کارمندی فریز کنیم ،بلکه باید نشان دهیم که ما
مرتبآمادۀتوسعههستیم.ماهرسالیکایده،یاچند
ایده جدیدمان به مرکزی تازه تبدیل میشود ،گروه به
این مرکز نیرو میدهد ،منابع میدهد و بعد به واسطه
کمکهایی که دریافت میکند و موفقیتهایی که
کسب میشود ،میتواند تبدیل به یک شرکت شود.
من فکر میکنم تا پایان سال ،ما میتوانیم پنج شرکت
دیگر از مجموعه همین مراکزی که زیرمجموعه این
گروه درحال فعالیت هستند ایجاد کنیم.
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تحلیلها و گزارشهای ماه

کارآفرین خارجی

جهان الکترونیک
زیر پای یک کرهای
زندگی و کارنامه
لی کان هی مدیرعامل سامسونگ
ترجمه ريحانه عبدي

نگر
آینده
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لي كان هي در دو دهه اخیر فعالیتش توانســته
سامســونگ را به یک قدرت بــزرگ جهانی در
عرصــه الکترونیک تبدیل کنــد .او همچنين با
حضور در کمیته ملی المپیک ،موفق شد به کره
در راه کســب میزبانی المپیک زمستانی ۲۰۱۸
ياري رساند .كان هي فردی عالقهمند به ورزش
اســت که اوقات فراغتش را به گلف ،پینگپنگ،
ب سواری ،تماشای فیلم و گوش دادن
اسکی ،اس 
به موسیقی کالســیک میگذراند .اما در نهايت
ميتوان او را مرد شــماره يك تصمیمگیریها و
سیاست گذاريهای اصلی سامسونگ دانست.
لی کان هی ،متولــد  ۹ژانویه  ،۱۹۴۲بازرگانی از
کره جنوبی اســت که بین ســال های  ۱۹۸۷تا
 ۲۰۰۸رئيس هیئتمدیره شــرکت سامسونگ
بود و پس از آن و از ســال  ۲۰۱۰تاکنون ریاست
هیئتمدیره شرکت سامسونگ الکترونیکس را بر
عهده دارد .لی كوچكترين پسر لی چیونگ بول،
بنیانگذار شرکت سامسونگ بود .پدرش شرکت
را در ســال  ۱۹۳۸تاســیس کرد و به دنبال این
بود که یکی از پســرانش را به عنوان وارث آینده
شرکت وارد سامسونگ کند .لی ،لیسانس اقتصاد
خود را از دانشگاه وسادا توکیو و فوق لیسانساش
را در رشــته مدیریت بازرگانی از دانشگاه جورج
واشنگتن شهر واشــنگتن دریافت کرد .او عالقه
زیادی به ورزش داشــت و وقت های استراحتش
را به اسبســواری ،تنیس و مســابقات ماشین
ســواری می گذراند .او همچنین رئیس انجمن
کشتیگیران غیرحرفهای کره بود.
در سال  ۱۹۶۸لی به سامسونگ پیوست .شرکتی
که در آن زمان فعالیتهایش شامل ماشینآالت،
الکترونیک ،مواد شیمیایی و خدمات مالی بود .او
تا حدودی به عنوان جانشــین پدرش در شرکت
فعالیــت میکرد که اختیارات تامی در شــرکت
داشت و براي جانشین ،لي را به دو پسر بزرگترش
ترجیح داده بود .با فوت پدر در سال  ۱۹۸۷فرزند،
رهبری سامسونگ را بر عهده گرفت ۶ .سال بعد
و در ژانویه  ۱۹۹۳بــود که لی تصمیم گرفت با
یک ســری تغییرات اساسی و پایهای در شرکت،
سامســونگ را که تا آن زمان یکی از بزرگترین
یشد،
نقار های محسوب م 
شرکتهای آسیایی درو 
وارد دنیای رقابت بینالمللی کند .او با اعالم این
که سامسونگ از نظر استانداردهای جهانی «رتبه
دوم» را دارد ،بــه همه کارکنانش دســتور داد تا
«جز خانوادههایشان ،همه چیز را تغییر دهند».
این نقل قول او عــزم و جدیت لی را برای ایجاد
تغییر در سامسونگ در یک جمله خالصه میکند.

جزخانواد هتان
همه چیز را تغییر دهید

لی ضعفهای
جامعه کره مانند
سیستمآموزشی
و روش استبدادی
مدیریت را با
کاستیهایشرکت
سامسونگمرتبط
میدانست .به
همین دلیل بود
که تصمیم گرفت
اصالحات ریشهای
را در شرکت اجرا
کند .در سایه آنچه
خود لی «مدیریت
جدید» نامیده بود،
این تغییرات شروع
شدند.
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مسیر سامســونگ برای تبدیل شــدن به بزرگترین
شرکت الکترونیکی از سخنرانی سه روزه ریاست آن در
یک هتل آلمانیآغاز شد.در سال  ،۱۹۹۳رئیس هیئت
مدیره سامســونگ ،لی کان هی برای بررسی عملکرد
کارکنان شرکتش یک تور جهانی راآغاز کرد .بر اساس
آنچه ســم گوربارت از خبرگزاری بلومبرگ میگوید،
لــی از آنچه دید رضایت نداشــت .هنگامی که او در
کالیفرنیای جنوبی بود وارد یک مغازه الکترونیکی شد
و جعبههای تلویزیونهای سامسونگ را در گوشه مغازه
در حالخاک خوردن دیــد در حالی که محصوالت
ســونی و پاناسونیک در صدر پرفروشها بودند .در آن
زمان لی  ۶سال بود که هدایت سامسونگ را بر عهده
داشته ،یعنی از سال  ۱۹۸۷و بعد از فوت پدرش .از آن
سال تاسال  ،۱۹۹۳سامسونگ رشد دو و نیم برابری
داشت .لی به هیچ وجه از این وضعیت رضایت نداشت.
او میخواســت که کمپانی بزرگتر شود .میخواست
که سامسونگ چیزی شــبیه جنرالالکتریک باشد،
یک شرکت بینالمللی شــناخته شده .و میخواست
که این تغییرات در کمترین زمان ممکن اتفاق بیفتند.
بههمین دلیل یک ضرباالجل تا سال  ۲۰۰۰تعیین
کرد .در ژوئــن  ،۱۹۹۳زمانی کــه در حال برگزاری
تور جهانیاش بود به آلمان رســید .او صدها کارمند
سامسونگ را برای یکجلسه به هتل فالکنستینگرند
دعوت کرد و یک ســخنرانی ســه روزه را شروع کرد
که در آن به چشماندازهایش برای شرکتو کارهایی
که برای موفقیت آن باید صورت بگیرد پرداخت .اين
همايش آنقدر براي لي اهميت داشت كه تنها ساعت
استراحت كارمندان ،خواب شب آنها بود .در سامسونگ
این ســخنرانی به «اظهارنامــه  ۱۹۹۳فرانکفورت»
معروف شد .معروفترین نقل قول این سخنرانی این
بود که «جز خانوادهتان ،همه چیز را تغییر دهید» .از
آن روز سامســونگ در سرباالییای قرار گرفت که در
نهایت از یک شرکت درجه دو تولید قطعات توانست
به بزرگترینتولیدکننده تلویزیون و تلفنهای همراه
هوشمند در جهان تبديل شود.
اینجا سامســونگ اســت ،کمپانی عظیمــی ازکره
جنوبی که آقای لی با ارادهای سرســخت آن را از یک
شــرکت رتبه دو در ســاخت لوازم الکتریکی به یک
کمپانیبینالمللی با  ۴۷۰.۰۰۰کارمند تبدیل کرده
که رقیبانش رویای نزدیک شــدن ب ه آن را دارند .در
مــاه ژوئن لی به همه این
کارکنان ایمیلی
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در سالهای ابتدایی دهه  ۹۰میالدی ،سامسونگ
یک شرکت تمام کرهای بود که بیشتر تالش خود
را وقف تولید محصوالت ارزان با کیفیت متوسط
میکرد .لــی به قدرت تنوع در نیــروی کار پی
برده بود و از این رو شــروع به استخدام نیروهای
خارجی کرد .همان زمان او در مصاحبهای عنوان
کرد که «افتخار میکنم که سامسونگ توانسته
ذهنهای خالق کر ه را در یک مجموعه گرد هم
بیاورد ،اما هدف بعدی این است که افراد خالق را
از سرتاسر جهان اینجا بیاوریم تا سامسونگ بتواند
در ســالهای آینده هم جزو برترین کمپانیهای
جهان باشــد» .این کار او آغازگر مسیری بود که
در نهایت سامسونگ را به جایی رسانده که امروز
قرار دارد.
لی ضعفهای جامعه کره مانند سیستم آموزشی و
روش استبدادی مدیریت را با کاستیهای شرکت
سامسونگ مرتبط میدانست .به همین دلیل بود
که تصمیم گرفت اصالحات ریشهای را در شرکت
اجرا کند .در سایه آنچه خود لی «مدیریت جدید»
نامیده بود ،این تغییرات شروع شدند .به گفته او،
در سامســونگ تأکید بر این بود که زیردستان،
اشــتباهات و خطاهای رؤسایشــان را به آنها
گوشزد کنند .از دیگر دستاوردهای این اصالحات
می توان به اولویت یافتن کیفیت بر کمیت ،ارتقا
یافتن زنان به مدیران اجرایی و کمرنگ شــدن
بوروکراسی اشاره کرد.
لی که توانسته بود خود را از یک رئیس دستنشانده
خجالتی به یک مدیر اجرایی مدعی تبدیل کند،
کمکم سامسونگ را به مســیرها و فعالیتهای
جدیدی مانند تولید تجهیزات اتوموبیل هدایت
کرد .او با تکیه بر موج عظیم سرمایهگذاریهایی
که در سامسونگ صورت میگرفت ،تصمیم گرفت
تا سال  ۲۰ ،۲۰۰۰درصد از محصوالت سامسونگ
را خارج از کرهجنوبی تولید کند .در همین راستا
لی کارخانه ســاخت تجهیــزات الکترونیک در
انگلستان و در کشــورهای دیگری چون چین،
آمریکا و آلمان احداث کرد .تا سال  ۱۹۹۶شرکت
سامســونگالکترونیکس به عنوان اولین شرکت
صادرکننده تراشههای حافظه در جهان شناخته
شده بود و سود کل مجموعه سامسونگ در سال
 ۱۹۹۵چیزی نزدیک به  ۸۷ميليارد دالر بود که
برابر ميشد با  ۱۹درصد از تولید ناخالص داخلی
کره جنوبی.
در ســال  ۱۹۹۶لی جزو  ۱۱بازرگان برجســته
کرهای بود که در یک رســوایی سیاسی شرکت
داشتند .این جریان مربوط به همکاری و مشارکت
این بازرگانــان با رئیسجمهور ســابق کره بود.
دادگاهی در کره رای به این داد که این مشارکت
و پولهای رد و بدل شده ،رشوه محسوب میشده
است .در آگوســت  ،۱۹۹۶لی به دو سال زندان
محکوم شــد اما حکم او به مدت ســه ســال به
حالت تعلیق درآمد .بعدها او توسط رئیسجمهور

جدید بخشــیده شد .در ســالهای پایانی دهه
 ۹۰لی توانســت سامســونگ را در بحرانهای
مالی و اقتصادی آســیا رهبری کنــد و در آغاز
قرن  ۲۱میالدی سامســونگ یکی از بزرگترین
کمپانیهای دنیا محسوب میشد .این در حالی
بود که در آوریــل  ۲۰۰۸لی به نقض تعهدات و
تخلفات مالیاتی متهم شــد و مدت کوتاهی بعد
از آن از ســمت خود استعفا داد .در ژوئيه همان
سال او گناهكار شناخته شد و جمعا به پرداخت
 ۸۰میلیون دالر جریمه و سه سال زندان تعلیقی
محکوم شــد .در دسامبر  ۲۰۰۹لي توسط دولت
کر ه جنوبی بخشــیده شــد و در مارس ۲۰۱۰
هیئت رئیســ ه سامســونگ ،ریاست سامسونگ
الکترونیکس ،بزرگترین بخش شرکت سامسونگ
را بــه لی واگذار کرد که تا امروز رهبری آن را بر
عهده دارد.
سامسونگالکترونیکس از شرکتهای زیر مجموعه
سامســونگ اســت که در حال حاضر بزرگترین
تولیدکننده و توسعهدهنده نیمهرساناهاست .این
شرکت در ســال  ۲۰۰۷در میان فهرست ۱۰۰
شــرکت بزرگ جهان مجله فورچون قرار گرفت.
عظمت کار لی در بازسازی سامسونگ را میتوان
در این نکته دید که سوددهی این شرکت امروز
 ۳۹برابر بیشــتر از ســال  ۱۹۸۷است و در حال
حاضر نزدیک به  ۲۰درصد از تولید ناخالص ملی
کره را تامین میکند.
این روزها عقب نیفتــادن در تجارت الکترونیک
کار سختی است .اما لی ،توانسته در این تجارت
سربلند بیرون بیاید و از یک شرکت دسته دو به
رقیب ســونی در تولید وسایل الکترونیک تبدیل
شــود .امروزه سامســونگ بیــش از هر کمپانی
دیگری پنلهای السیدی ،تراشههای حافظه و
صفحههای نمایش کامپیوتر تولید میکند و در
تکنولوژی تلفنهای همراه هوشمند نیز همواره
همپای اپل در حال پیشــروی اســت .در حالی
که ســایر رقبایش در حال کشــمکش هستند،
سامسونگ در دو سال گذشــته سودی نزدیک
بــه  ۱۶بیلیون دالر عایدش شــد .همانطور که
زمانی خود لی اظهار کرده بود ،هدف سامسونگ
«ساخت تجارتی است که آینده را بسازد نه آن که
به آن پاسخگو باشد».
لی با را هیهونــگ ازدواج کرده که  ۱.۵ميليارد
دالر ســهم در سامســونگ دارد .پســرش لی
جا یونگ ســمت معاون ریاســت سامســونگ
الکترونیکس را دارد که بعد از لی ریاست شرکت
را بــه عهده خواهد گرفــت .دختر بزرگترش لی
بوجین ،مدیر عامل مجموعــه هتلهای مجلل
شیالســت و دختر کوچکترش لی سیو هیونگ
ریاست سامسونگاورلند را بر عهده دارد .با ثروتی
بالغ بر  ۳.۴ميليــارد دالر ،لی و خانوادهاش جزو
ثروتمندترین خانوادههای جهان در فهرست مجله
فوربس قرار دارند.

داستان سخنرانی انقالبی
رئیس سامسونگ
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کارآفرین خارجی
ترس لي از آن
است كه زمانی
رسیده باشد که
سامسونگتولید
کند و بقیه با
خالقیت بیشتر از
آن پیشی بگیرند.
اما آقای لی به
دنبال چیزی است
که جلو افتادن از
آن آسان نباشد.
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فرستاد که در آن از آنها خواست ه بود بهتر و کارآمدتر
از گذشته باشند .لی  ۷۱ساله در این ایمیل نوشته بود:
«هر چه جلوتر میرویم باید از خشنود بودن از آنچه
هستیم فاصله بگیریم و با این تفکر که به اندازه کافی
کارآمدهستیم مقابله کنیم ،چرا که این تفکرات مانع
از پیشرفت ما خواهند شــد .باید برای دستیابی به
اهدافمان همواره از ابتداشروع کنیم».تولید سامسونگ
تقریبا برابر اســت با یک چهــارم از تولید اقتصادی
کره جنوبی .سامســونگ الکترونیکس ،بزرگترین و
مهمترین زیرمجموعه سامسونگ ،سال گذشته نزدیک
بــه  ۱۹۰ميليارد دالر فروش داشــته ،برابر با فروش
مجموعشرکتهای مایکروســافت ،گوگل ،آمازون و
فیسبوک .سال گذشته سامسونگ  ۲۱۵میلیون تلفن
همراه هوشمند به نقاطمختلف جهان فرستاده ،یعنی
 ۴۰درصد از کل تلفنهای همراه فرستاده شده در کل
جهان .مدیریت صحیح برند و تیم مشــاوره بازاریابی
بسیارقدرتمند باعث شــدند تا سامسونگ به عنوان
هشتمین برند پرارزش جهان شناخته شود .اما آقای
لی نگران چیزی است که میتوان به آن لقب «مشکل
دنبالکننده» داد .سامســونگ یک کمپانی همهچیز
تمام اســت.اگر چیزی چشمش را بگیرد و بخواهد با
آن رقابت کند میتواند تقریبا همه را پشت سر بگذارد.
به همین روش سامسونگ توانسته کمپانیهای دیگر
را از این میدان کنار بزند و خودش را مسلط بر عرصه
الکترونیک کند.اما دقيقا به همين دليل سامسونگ
به یک کمپانی رهبر ،با مسئولیت ایجاد خالقیت در
این عرصه تبدیل شده است .ترسلي از آن است كه
زمانی رســیده باشد که سامسونگ تولید کند و بقیه
با خالقیت بیشتر از آن پیشی بگیرند .اما آقای لی به
دنبال چیزی است که جلو افتادن از آن آسان نباشد.
چنگ ســی جین ،نویسنده کتاب ســونی در مقابل
سامسونگ میگوید « :در گذشته در سامسونگ نیازی
به چنیناســتراتژیای نبود ،چرا که آنها همیشــه
چیزی پیش رویشان داشتند که آن را دنبال کنند».
تلفنهای همراه تبدیل به اصلیترین تولیدات سودآور
سامسونگ در چند سال گذشته شده است و آقای لی
قطعا عالقهبسیاری دارد تا رهبری این گروه از تولیدات
را در جهان به دســت بگیرد .با این حال نام برندهایی
که در این مســیر بعد ازرسیدن به قله سقوط کردند
در ذهنها باقی است :موتوروال ،اریکسون ،اچتیسی،
نوکیا و بلکبری.
دلیل فشار آقای لی بر کارکنانش برای خالقیت بیشتر نیز
همین است .تولید محصوالت جدید دیگر کافی نیست.
سامسونگمیخواهد دستگاههایی تولید کند که دنیای
جدیدی را به مشتریانشان نشان دهند ،استانداردهای
خاص خودشان را داشتهباشند و میخواهد که نرمافزار
خاص این دســتگاهها را خودش تهیه کند ،کاری که
ی های آقای لی
تاکنون به دیگران واگذار شده بود .نگران 
طبیعی به نظر میرسد .او توانسته سامسونگ را به آنچه
اکنون هســت تبدیل کند و طبیعی است کههمواره
نگران آینده آن باشد .آیندهای که در دنیای الکترونیک
و با وجود رقبای قدرتمند بسیار متزلزل دیده میشود.

هدفم کشف استعدادهای غیر معمولی است

لي كان هي ،رئيس هيئت مديره سامسونگ از تجربههای مدیریتش میگوید
رئیس هیئت مدیره سامسونگ معموال خودش را به دور از شلوغی روزمره سئول نگه میدارد و کارهای خود را در
ملک قدیمی پدرش در محله اعیانی نامسان انجام میدهد .امروز او بیشتر بر روی تصمیمات استراتژیک و بنیادی
شرکت تمرکز دارد و باقیامور را به هیئت مدیره واگذار کرده است .در سال  2000لی  ۵۷ساله با چالش بزرگی روبهرو
بود :تبدیل سامسونگ از یکمؤسسه ملی با بافت خانوادگی و فامیلی به یک شرکت منسجم با استانداردهای
بینالمللی .اين مصاحبه توسط مجلهآسياويك در همان سال و در دوران بازسازي سامسونگ با لي انجام شده است.
آیا از برنامهها و روند بازسازی شرکتتان راضی هستید؟

 ما توانستهایم توسط فروش آن بخش از داراییهایمان که سودی در پی نداشتند ،مانند چند کارخانه بیدرآمد،
قیمتسهام شرکت را باال ببریم .ما همچنین بخش مالی شرکت را تقویت کرده و توانستهایم درآمد و سود خود
را از طریقحذف مشاغلی که سودی به همراه نداشتند ،افزایش دهیم .نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
ما  ۲۷۶درصد در پایانسال  ۱۹۹۸بود .تا پایان نیمه اول سال  ۱۹۹۹این رقم به  ۱۹۲.۵درصد کاهش پیدا
کرد و هدف ما برای پایان سالکمتر از این رقم است .داراییهای سامسونگ تنها یکپنجم از کل داراییهای
 ۵شرکت بزرگ کره جنوبی است درحالی که  ۴۷درصد از بازار سرمای ه در اختیار ماست.مدیر ارشد اجرایی
ما در سامسونگ کار دشواری را برای کوچکسازی كمپاني در جهت کم شدن نیروی کار مجموعه انجام داده
نیست .ما برنامههای بازسازی خودمان

و در این کار موفق نیز بوده است .اما این اقدامات بهخودی خود کافی
را پیش از هر شرکت کرهای دیگری آغاز کردیم .من کامال از محدودسازیها وپیشرفتهای صورت گرفته در
این مدت راضی هستم.
چه کارهای دیگری برای تحقق اهدافتان مانده است؟

 یکی از نقاط ناامیدکننده ما این اســت که به میزان کافی برای آینده ســرمایهگذاری نکردهایم .به ویژه در زمینه
توســعهسرمایه انسانی و تحقیق و توسعه .کار دیگری که باید انجام دهیم بهبود سهام شرکت از طریق تمرکز بر
کســبوکارهایرقابتی و هستهای در جهان و همچنین دور شدن از کسبوکارهای فرعی است .من همچنان بر

بازسازی و تثبیت درشرکت تاکید دارم تا به بهرهوری بیشتری دست پیدا کنیم .بازسازی بدون یک رهبری قوی و
کارآمد بیمعنی است و بههمین دلیل من از قبل شروع به تقویت سیستم مدیریت سامسونگ کردهام .سامسونگ
یک شــرکت جهانی است و ما برایتبدیل شــدن به یک مهره قدرتمند در جهان نیاز به یک سیستم درجه اول
مدیریتی داریم .
شما نقش خودتان را در ارتباط با باقی گروه سامسونگ چگونه میبینید؟

قبل از بحران مالی آسیا ،من تنها یک قدم از خط مقدم شرکت فاصله داشتم .بخشی از مسئولیتها را به مدیران
اجراییشرکت واگذار کرده بودم ،با این حال نمیخواستم زیاد فاصله بگیرم .اخیرا یک قدم دیگر نیز فاصله گرفتم .من
بیشتر بهدورنما و آنچه که ما برای آماده شدن باید انجام دهیم فكر ميكنم .آنچه که در ذهن من میگذرد تصمیمات
استراتژیک شرکت است .اینجا جایی است که من بیشتر وقتم را میگذرانم .به جای آن که خود را درگیر شلوغی
روزمرهمدیریت در شرکت کنم ،ترجیح میدهم در خلوت و آرامش آینده شرکت را در ذهنم بسازم .در سامسونگ
تصمیمات درجلسات مدیران ارشد و اجرایی گرفته میشود تا مشارکت و خالقیت افزایش یابد .هدف من این است
که تمامی مدیرانسامسونگ در تصمیمگیریها شرکت داشته باشند .هدف ما در سامسونگ این است که شرکتی
بسازیم با سیستم مدیریتیکه بیشترین بهرهوری را داراست و در آن تضمین بازگشت حداکثری سهامداران وجود
دارد و در نهایت منافع مشترکیمیان دولت ،سهامداران و مشتری به وجود میآید.
در شرکت شما نوعی تضاد میان کارکنان جوان و پویا از یک سو و مدیران مسنتر از سوی دیگر دیده
میشود .این تضادچگونه بر آیندهنگریهای شما برای مجموعه تأثیر گذاشته است؟

 من به این تضادها آگاه هســتم .در طی برنامه کاهش نیروی کار در سال گذشته تعدادی از نیروهای مسن ،گروه
را ترککردند .من مطمئنم که این اختالف االن بســیار کمتر از چیزی است که یک سال پیش وجود داشت .در
مجموعهای بهبزرگی سامسونگ وجود برخی از این تضادها اجتنابناپذیر است.
مدیریت شما چگونه در حال تغییر است؟

من به دنبال افرادی با استعدادهای غیرمعمول هستم .سامسونگ مدیران زیادی را به خود دیده که استعدادهای
معمولیداشتند .اما من االن بیشتر عالقهمند به کسانی هستم که تواناییهای خاص و ویژهای دارند .من بر اساس
تجربیاتممعتقدم که از هر  ۱۰۰۰نفر یک نفر باید باشد که نبوغ ویژهای دارد و در کنار آن استعدادهای خاصی مانند
آواز خواندن همدارد .تصمیم من این است که این افراد خاص را در سامسونگ داشته باشیم .برای پیدا کردن این افراد
بیشتر دانشآموزانسال سوم دبیرستان را زیرنظر دارم .اگر دانشآموزی خوب درس بخواند و شاگرد اول کالسش
شود ،آنچنان خوب نیست.اما اگر همان دانشآموز در گروه راک مدرسه هم خوب آواز میخواند یا ساز میزند و در
عین حال شاگرد اول هم میشود،این دانشآموز شخص مورد نظر ماست.

خودخواهی ،جهل و
البته تشریفات اداری
ترجمه علیرضا اکبری

 نه به خودخواهی

احمقها برای فرهنگ شــرکت مثل سم هستند.
آنها موج منفی ایجاد میکنند و اگر به ســرعت
حذف نشوند میتوانند آسیب جدی به فرهنگ کار
در شــرکت وارد کنند ،آسیبی که جبرانشماهها
طول میکشد.
مشــکل ســاده اســت :احمقها در تیم جدایی
میاندازند و مانع کار مؤثر سایراعضای تیم هستند.
ما بخش قابلتوجهی از عمرمان را در کنار کسانی
که با آنها کار میکنیم ،میگذرانیم .چرا بایداین
مدت را با احمقها بگذرانیم؟ کســانی که محترم،
صبور و خوشایند نیستند .باید فرهنگی راشکل داد
که خوشــبینی و امیدواری را ترویج دهد و محیط
کار دوســتانهای ایجاد کند .هنــگاماضافه کردن
نیروی جدید به تیم ،این نکته را درنظر داشته باشید
که ُکند استخدام کنید چراکه بهتر از این است که
بعدا اخراج کنید.

نگر
آینده

تشریفات اداری از تبعات اجتنابناپذیر رشد شرکت
است .این تشریفات زمانیشروع میشود که شرکت
دائما جلســاتی با پاورپوینتهای مفصل داشته باشد
و افــراد بیش ازحد ایمیل ردوبــدل کنند .فرهنگ
تشــریفات اداری ،فرهنگی ناکارآمد اســت و افراد را
از انجاموظایفشــان دور میکنــد .در این بین تنها
کارکنانی که میخواهند سرشان را پایین بیاندازند و
کار مؤثر انجام دهند اذیت خواهند شد .به عنوان مدیر،
وظیفۀ شماست که راه را برای تیمتانهموار کنید تا
انعطاف الزم برای کســب نتیجۀ دلخواه وجود داشته
باشد.برای ک م کردن تشریفات و حفظ کارایی باید به
اصل شفافیت در کل شــرکت پایبند بود .اینیعنی
جلسات حضوری هفتگی ،فضای باز اداری و ابزاری که
به تعامل تیمها کمک میکند .درفضای کاری پُرشتاب
امروزی ،داشتن فرهنگی که به جزئیات اهمیت بدهد و
در عین حال چاالکباشد ،یک ضرورت است.

نه به احمقها

ی و هشتـم  /خــرداد 1394
شماره س 

خودخواهها افرادی هستند که زمان بیشتری را صرف
فکر کردن به «من» میکنند تا «ما» .بیشتراز «برای
من» استفاده میکنند تا «برای ما» و عنوان و منصب
است که در آنها انگیزه ایجادمیکند نه موفقیتهای
بوکار .افراد مغرور نمیتوانند به خوبی
جمعی در کس 
همکاری کنند،انگیزههایشــان مشخص نیست و
نمیتوان به راحتی فهمید که آیا با انگیزۀ درســتی
وارد کارشدهاند یا خیر .وقتی این خودخواهیها بیش
از اندازه میشود به تدریج میبینیم که افراد بر چیز
اشتباهیتمرکز کردهاند و آن هم چیزی نیست جز
خودشان .فرهنگ کار به وسیله اعضای یک تیم شکوفا
میشود ،افرادی که با عضویت در مجموعهای بزرگتر
از خودشان پیشرفت میکنند .اگرخوششانس باشید
و افــراد خوبی را در تیم گرد هم آورده باشــید ،تیم
خودش را مدیریتمیکند و افرادی را که به آن تعلق
ندارند حذف میکند.

نه به تشریفات اداری

راهنمای مدیران

این سه در را در شرکتتان ببندید

سه مســأله وجود دارد که اگر میخواهید فرهنگ شرکتتان را
شــکل دهید باید به هر قیمتی بهآنها نه بگویید .فرهنگ کار
حیطهای است که با رشد شرکت اهمیتاش بیش از پیش میشود.
برای داشتن یک شرکت عالی ،مدیران باید پیش از هر چیز روی
افراد متمرکز شوند تا بتوانندتولیدات منحصر به فرد و سودآوری
داشته باشند .این اصول را روی دیوارها باید نوشت و در جلسات
جمعی آنها را به همه یادآوریکرد تا وارد رفتار کارمندان شود به
طوریکه به خوبی در ارتباط با مشتری نمودپیداکند .برای ساختن
فرهنگی عالی چیزهایی هست که از همان روز اول باید سرسختانه
بوکارتان همچنان
به آنها نهبگویید و متعهد شوید که با رشد کس 
به این «نه» پایبند باشید.اینها چیزهایی هستند که هر شرکتی
باید به هر قیمتی به آنها «نه» بگوید:
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گای کاواساکی که به خاطر حمایتش از خالقیت
و کارآفرینی شــهرت پیدا کرده جزو اولین
کســانی بود که در شرکتاپل مشغول به کار
شد .بعد از آن بود که به عنوان مشاور ،موسس
و همکار با بسیاری از شرکتهای تولیدکنندۀ
فناوری همکاری کــرد .او همچنین یکی از
ی است که در دو برهۀ مختلف برای
معدود کسان 
استیو جابز کار کرده و در هر دو دوره در این
کار دوامآورده است .او تاکید میکند که کار
برای استیو جابز ساده نبوده اما یکی از بهترین
تجربههای زندگی او بوده است.او در  6اکتبر
 2011یک روز پس از مرگ استیو جابز قرار بود
در بانک سیلیکونولی سخنرانیای با موضوع
تحت تاثیر قراردادن مشتریان برگزار کند اما
مرگ جابز باعث شد که موضوع سخنرانیاش
را تغییر دهد .موضوع جدید این بود 12 :درسی
که من از اســتیو جابز آموختم و کارآفرینان
میتوانند از آن استفاده کنند .گزیدهای از این
سخنرانی را در ادامه میخوانید.

اپـلچگونه
ســـرآمد
شــــد؟
گزارش سخنرانی یک 
کارآفرین درباره
آموزههای استیو جابز

کارشناسان به هیچ دردی نمیخورند

بسیاری از آدمها
معتقدند که باور
کافینیست
و تا چیزی را
نبینی نباید آن
را باور کنی ولی
کارآفرینانواقعی
اینطورفکر
نمیکنند .اول باید
به کاال یا خدمتی
که میخواهید ارائه
دهید باور داشته
باشید و بعد آن را
به بازار بفرستید.

کارشناســان و تحلیلگران نمیتوانند به شما به
عنوان کارآفرین کمکی بکنند .نظرات کارشناسی
چه متعلق به یک گروه ازکارشناســان باشد چه
متعلــق به یک کارشــناس در نهایــت یک نظر
اســت .گای در ادامه افزود« :استیو جابز به حرف
کارشناســان گوش نمیکرد ،آنهــا بودند که به
حرف او گوش میدادند .شــما به عنوان کارآفرین
باید خودتان مسائل را برایخودتان تحلیل کنید
نه اینکه به دیگران متکی باشید .»
مصرفکنندگان نمیتوانند به شما بگویند به چه
کاالیی نیاز دارند.

نقل قول معروفی از اســتیو جابز هســت به این
مضمون که «بیشــتر اوقات مردم نمیدانند چه
میخواهند تا زمانی که شــمانشانشان دهید .»
البته اســتیو جابز قطعا برای پیروی از این فلسفه
منابعی داشــت که من و شما نداریم ولی چیزی
که مســلم است این است کهبهترین ایدهها برای
تولید را کســانی به دست میآورند که مشکالتی
را شناسایی میکنند که باید با تولید کاالیی حل
شوند .
بزرگترین چالشها بهترین نتایج را به بار میآورند.
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به سختگیرترین مشــتریانتان فکر کنید .قطعا
ســروکله زدن با آنهــا لذتبخش نیســت .اما
نمیتوانید کتمان کنید که حلکردن مشــکالت
آنها باعث رشد شما شــده است .جابز به خاطر
توجهاش به جزئیــات و کمالطلبیاش بدنام بود.
کنار آمدنبا این مســاله برای کسانی که با او کار
میکردند ســخت بود اما او آنهــا را به باالترین
بازدهیشان میرساند.نتیجه اینکه باید دائم تیم
کاریتان را به چالش بکشید و از چالشهایی که
در نتیجه ممکن اســت برای خودتان پیش بیاید

نهراســید.آن وقت نتایجی به بار میآید که حتی
تصورش را هم نمیکردید.
طراحی مهم است.

در دنیایــی که همه دارند راجع به قیمت صحبت
میکنند طراحی هنوز مهم اســت .برای بسیاری
از مردم کاال همان طراحیآن اســت.این مسئله
اخیرا در پژوهشی که بر روی تعدادی از مشتریان
در آلمان انجام شــده ،تقویت شــد .اسم تعدادی
از کمپانیهــا بهاین افراد داده شــده بود و از آنها
خواسته شده بود که سه کلمۀ اولی که بعد از دیدن
نام این کمپانی به ذهنشان میرسد راروی کاغذ
بنویسند .وقتی که نوبت به اپل رسید تعداد زیادی
از شــرکتکنندگان کلمۀ «طراحی» را به عنوان
کلمۀ اولنوشــته بودند .بنابراین شــاید بیدلیل
نباشــد که نــام کمپانی اپل امروز هنــوز هم در
میان برترین شرکتهای تجاری جهانخودنمایی
میکند .
گرافیک خوب ،فونت بزرگ

این مســئله نکتهای کلیدی برای موفقیت است.
ایــن کار را انجام دهید و مطمئن باشــید از 90
درصد کســانی که از پاورپوینتاستفاده میکنند
جلو خواهیــد افتاد .من اخیرا مطلبــی در مورد
مشکالت سمینارهای مربوط به اینترنت نوشتم و
یکی از مطالبی که در آن نوشــته به آن پرداختم
مشــکل عدم اســتفادۀ صحیح ارائهدهندگان از
پاورپوینت بود .استیو جایز در استفاده از فونتهای
بزرگ و گرافیک خوب درپاورپوینت شــهره بود.
پاورپوینتهای او ساده و کوتاه بودند.
اگر از این روش اســتفاده کنید مجبور میشوید
پیامتان را کوتاه کنید .چیزها را ساده توضیح دهید
و مخاطب را با مطلبدرگیر کنید که اینها همه
ویژگیهای ارائهای بینقص هستند.

باید بلند بپرید ،پرش کوتاه کافی نیست

اگــر واقعا میخواهید مبتکر و کارآفرین باشــید
باید بلند بپرید اســتیو جابز معتقد بود که «کافی
نیســت کارها را  10درصد بهترانجام دهید باید
 10برابــر بهتر انجام دهید» .به این فکر کنید که
چطور آیپاد جایگزین واکمن شد یا چطور آیفون
جای بلکبری را گرفت .اصال یادتان هست قبل از
آیپد از چه چیزی مشــابهی استفاده میکردیم؟
اصال چنین چیزی وجود نداشت .ابتکارات بزرگ
آن زمان به وجود میآیندکه کارآفرینان تصمیم
میگیرند پرشهای بلند داشته باشند.
انعطافپذیر باشید

تغییر ذهنیت یکی از نشانههای هوش است .وقتی
که آیفون برای اولین بار تولید شد اپلیکیشنهای
شــخص ثالث هنوز مجازنبودند .چیزهایی مثل
امنیت و کیفیت هنوز در این نوع اپلیکیشــنها
الینحل مانده بود .شش ماه بعد اپل تمام مشکالت
مربوط به آیفون را حل کرد و موقعیتش را نسبت
به رقبا چند پله صعــود داد.نتیجه اینکه باید در
ابتکاراتتان انعطافپذیر باشید.
ارزش با قیمت تفاوت دارد

ممکن اســت کاالیی نسبت به کاالهای دیگران
گران باشد اما ارزشش چقدر است؟ مولفههایی
مثل کاربری ساده ،خالقیتبه کار رفته در تولید
و قیمــت پایینتر خدمات پس از فروش در این
معادله چه نقشی دارند؟ این کاالها چقدر برای
مشــتری ارزش دارند؟ کمپانیهایی مثل اپل،
مککینزی و مرسدس بر این پایه بنا شدهاند که
مشتریان برای کیفیت باال پول زیادی پرداخت
خواهنــد کرد .پس از خودتان ســوال کنید که
درک شــرکت من از ارزش کاالیــی که تولید
میکند چیست.

نمره  ،1نمره  1استخدام میکند

اگر شــرکت کوچکی دارید فقط باید بهترینها را
استخدام کنید .اما شــرکت که بزرگتر میشود
بازی هم عوض میشود.مدیران کمکم میترسند
از اینکه کارمندی را اســتخدام کنند که در کاری
بهتر از خود آنها عمل کند .حتی ممکن اســت
چنین مدیرانی به این دلیل کسانی را اخراج کنند.
این اتفاقی است که به آن «انفجار میانمایهگان»
میگوینــد .وقتی کهیک کارمند نمره  1را اخراج
کردید و اولین کارمند نمره  2را استخدام کردید
این کارمند نمره  2کارمندانی نمره  3اســتخدام
خواهد کرد و آنها هم به نوبۀ خود کارمندانی نمره
 4استخدام میکند .اینجا است که ناگهان چشم
باز میکنید و میبینیدتعــدادی میانمایه دور و
برتان را گرفتهاند.نتیجه اینکه همیشه بهترینها را
استخدام کنید .اگر ممکن است کسانی را استخدام
کنید که از شما بهترند.

 سؤالکلیدیدر
هرمصاحبهشغلی

    با این چهار سؤال داوطلبان
خود را کام ً
ال بشناسید
لرن وست

ارائۀ واقعی توسط مدیر ارشد اجرائی

آیا تا بحال در جلسۀ ارائۀ محصولی نشستهاید که
در آن مدیر ارشــد اجرائی نشسته باشد و بگوید
خب من حاال از سرپرستگروه طراحیام خواهش
میکنم که ایــن کاال را معرفی کند؟ به اینجا که
میرسد خیلیها ممکن است از خودشان بپرسند
چرا خودت این کار را انجام نمیدهی؟ یعنی اینقدر
کار سختی است؟ استیو جابز همیشه این جلسات
معرفی را خــودش اداره میکرد .او همیشــه در
این کار بهترین نبود اما میخواســت خودش این
مســئولیت را به عهده بگیرد .شما هم باید همین
رویه را در پیش بگیرید.
کارآفرینان واقعی خطر میکنند

وقتی آن پرش بلند را انجام دادید ممکن اســت
نســخۀ اولیۀ محصولتان درجه یک نباشــد .این
محصول دورانســاز هســت امااحتماال بینقص
نخواهد بود.نگذارید این نقصها شــما را به عقب
برانند چون اگر این اتفاق بیفتد باید تا ابد در انتظار
بازگشــت به بازار باشید و دریچههایموفقیت به
رویتان بسته خواهد شد.
بعضی چیزها را اول باید باورکنید و بعد ببینید

چه چیزی صبحها شما را از رختخواب بیرون میکشد؟

میخواهم با این ســؤال بفهمم چهچیزی در فرد ایجاد انگیزه میکند .چهچیزی شــما را به حرکت
وامیدارد؟ تمایل به شروع کار حال هر چه که باشدیا عزم راسخ برای بهتر کردن دنیا و یا انگیزه تأمین مالی
خود و خانواده؟مؤثرترین کارمندان ما کسانی هستند که اساسا به کار اعتقاد دارند و من درداوطلبان همواره
به دنبال این ویژگی هستم.
چه نوع شغلی شما را بیانگیزه میکند؟

من میخواهم تیمی از افرادی داشته باشم که راهحلمحورند ،کسانی که ازدرگیر شدن در مشکالت
واهمه ندارند و با اشتیاق وارد پروژههای پیشرومیشوند .پیش از هر چیز باید بفهمم فرد مایل به انجام چه
کارهایی نیست،البته همیشه پا از این هم فراتر میگذارم تا بفهمم چه چیزهایی انگیزه فرد رابه عنوان یک
کارمند از بین میبرد .این سؤال خیلی زود موارد مشکلساز راآشکار میکند (به عنوان مثال مدیر تولیدی
را تصور کنید که از شرکت درجلسات بیزار است یا فروشندهای که نمیخواهد به هیچوجه درگیر مدیریت
مالی شود) .

کردناستعدادهای
برتر نیست بلکه
حفظ آنها نیز
هست .ما به
افرادی نیاز داریم
کهمیخواهند
پیشرفت
شغلیشانبه
موازاتپیشرفت
شرکت باشد،

نظرتان درباره محصوالت ما چیست؟

بدیهی است که داوطلبان زمان زیادی را صرف بررسی دقیقمحصوالت کرده باشند .این سؤال تنها
برای سنجش میزان آمادگی داوطلبنیست بلکه فرصتی است تا فرد بینش خود را نشان دهد .من نمیخواهم
تنهاتعریف و تمجید بشنوم ،میخواهم بدانم آنها برای پیشرفت کار چهپیشنهاداتی دارند.

نگر
آینده

چه انتظاری از شغلتان طی پنج سال آینده دارید؟

چالش اصلی مصاحبهها تنها پیدا کردن اســتعدادهای برتر نیســت بلکه حفظآنها نیز هست .اگر
انتظارات واضحی از مســیر پیشرویتان داشته باشید،پیمودن این راه آسانتر خواهد شد .ما به افرادی نیاز
داریم که میخواهندپیشرفت شغلیشان به موازات پیشرفت شرکت باشد ،افرادی که خود را درجریان امور
ت آنها در تیم ،بتوانم
قرار میدهند .عالوه بر اینها میخواهم خودم هم در جایگاهیباشم که بعد از عضوی 
راهنماییشان کنم و برایپیشرفت کارشان بازخورد الزم را بدهم.
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بســیاری از آدمها معتقدند که باور کافی نیست و تا
چیزی را نبینی نباید آن را باور کنی ولی کارآفرینان
واقعی اینطور فکرنمیکنند .اول باید به کاال یا خدمتی
که میخواهید ارائه دهید باور داشته باشید و بعد آن
را به بازار بفرستید .فقط در چنینشرایطی است که
میتوانید به نتایجی که به آن امید دارید برسید .جابز
میگوید «اگر به چیزی باور نداشته باشید هرگز اتفاق
نمیافتد .اگر منتظر بمانید و عمل نکنید هرگز اتفاقی
نخواهد اتفاد .اگر منتظر تایید مشتری بمانید هرگز
این تایید رانمیگیرید .اگر مکینتاش به نتیجه رسید
به این دلیل بــود که تمام صدنفری که روی آن کار
میکردند به تحقق آن باورداشــتند .» حاال شما چه
فکر میکنید؟ کدامیک از این درسها را برای کسب
و کار خودتان مفیدتر مییابید؟

در جایگاه مدیرعامل شرکتی که به سرعت در حال رشداست ،پیدا کردن استعدادهای برتر همواره مهمترین
اولویت من است .اما اینکار زمان زیادی نیز میبرد .از آنجا که ما تاکنون  150نفر نیرو استخدام کردهایم،
من تا به حال صدهامصاحبه انجام دادهام .همه ما از اهمیت برخورد اول آگاهیم .به همین دلیلاســت که
من فهرســتی از سؤاالت آماده کردهام که ما را به پاســخهای درستمیرسانند و یاد گرفتهام که وقتی به
پاسخهای داوطلب گوش میکنم بهغریزهام اعتماد کنم (البته با در نظر داشتن اینکه  92درصد داوطلبان
چالش اصلی
دچاراضطراب مصاحبه هستند).
مصاحبههاتنهاپیدا
اینها مهمترین سؤاالتی هستند که من در تمامی مصاحبهها میپرسم:
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راهنمای مدیران

قوت و ضعف مدیران
درفرهنگهایمختلف

مدیریت ،مشــکالتی متنوع و انواع چالشها را در پــی دارد .گورنک بینز وهمکارانش در یک مرکز
جهانی مشاورۀ روانی گزارشاتی در مورد  1500مدیر برجسته درسرتاسر جهان را بررسی کردهاند تا
نقاط قوت و ضعف مدیران را در سرتاسر جهان مشخصکنند .نتیجۀ این بررسی پردامنه در نمودار
حاضر قابل مشاهده است.

مدیران اروپائی در تسخیر
قلب و ذهن مشتریان رتبۀ
نخست را دارند.

مدیران آفریقایی در مورد
تفکر تجاری نسبتا نمرۀ پایینی
میگیرند اما از نظرانعطافپذیری
هوشمندانه باالترین نمره را دارند.

فقط  3درصد مدیران
آمریکای التین در تفکر
استراتژیک تبحر دارند.

تفکر
عملمحور

 تفکر
تجاری

تفکر
تحلیلی

امریکا

نگر
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 تفکـر

انعطاف
هوشمندانه
و خالقیت

رویاپردازی
اغناء احساسی

رهبری
کمکمحور

خاورمیانه

رشد

نظاممندی
ساختارمندی

امریکای التین

تیمی
رهبـری

رهبری
مقتدرانه

 تفکر
استراتژیک

هند

هنــگام بــروز شکســت مثبت
بیاندیشید.
در به اشتراک گذاشتن نظراتتان
وعمل کردن کمتر احتیاط کنید.
عادلــی میان تحلیــل و پژوهش
موضوعی برقرار کنید.

بیشتر عملمحور باشید.
در مقابل تغییر و ابهام
انعطافپذیرتر باشید.
آنقدر با ساختارها و
شئوناتسختگیرانه کار
نکنید.

روابط عمیق و کار گروهی
را تقویت کنید.
به اهمیت ساختار و
نظاممندیتوجه کنید.
برای تسخیر قلبها و
ذهنها کار کنید.

وقتی دیگران رسمی با شما برخورد
میکنند حس واخوردگی پیدانکنید.
سبک مدیریتتان را طوری تغییر
دهید که کمتر جهتدهی به کارمندان
در آنوجود داشته باشد
آماده باشید که صادقانه بازخورد
بگیرید و بازخورد بدهید.

برای رشد به دنبال ایجاد انگیزه باشید.
از خودیها برای ایجاد رابطه استفاده کنید.
بر ارزش هماهنگی و تعادل تاکید کنید.

به تمایل افراد برای مشارکت در
رهبری احترام بگذارید.
بر روی همترازی میانکارمندان
تمرکز کنید.
زمان بیشــتری برای کار اجرایی
صرف کنید.
به افراد حقتصمیمگیری بدهید و
نقشهای تشویقی به آنها اعطا کنید.

کمتر رسمی باشید ،کمی هم شوخی
کنید.
ارزش شفافیت را دریابید.
برای رشددادن کارمندان و تیمتان
وقت بگذارید.

به دنبال بنا کردن روابط گرم باشید.
مطمئن شوید که ساختارها و
فرآیندها استوار وبینقصاند.
با حساسیت و مثبتاندیشی
بازخوردهایی صریح بدهید.

مدیران آمریکای التین
انگیزه و بلندپروازی زیادی
را به صورتی نمایشی از
خودبروز میدهند .
مدیران آمریکای التین و
مدیران چینی بیشترین حس
همکاری را از خود بروزمیدهند
و دوستداشتنیترین مدیرانند.

توان باالی همکاری
ومشارکت از نقاط قوت
مدیران امریکای التین است.
حفظ همزمان
روابط عاطفی با
کارمندان و اقتدار
در همهجای جهان
برای همه مدیران
چالش برانگیز
است به جز در
اروپا.

ایجاد روابط نزدیک با
کارمندان در هیچ جای جهان
اولویت مدیران نیست.

خودآگاهی
و بینش

چین

توسعه
محوری

خودآگاهی

انگیزه و
بلندپروازی

اروپا

روابط
عاطفی و اقتدار
انگیـزه


مثبتاندیشی
غلیانات
عاطفی

آفریقا

توان همکاری
محبوبیت
رابطهسازی

 ایجاد روابط
عاطفی نزدیک
و عمیق
 برنامهریـزی

 و غیره...

توصیه به
مدیران
در سطح
ن
جها 
توصیه به
کسانی
که با این
مدیران کار
میکنند.

نگر
آینده

از فردگرایی دوری کنید.
با حساسیت بازخورد بدهید و اگر
مقاومتی دیدید صبورباشید
ابتکار و پرسشگری را تشویق کنید.

بر مبنای اعتماد متقابل و روابط
بلندمدت سرمایهگذاری کنید.
بر روی تنش میانسنت و مدرنیته
حساس باشید.

در هنگام صحبت با این مدیران سریع
بروید سر اصل مطلب ،خالصه صحبت
کنید وبر روی مسائل ملموس تمرکز کنید.
بدانید که آمریکاییها به بازده و عملگرایی
اهمیت زیادی میدهند
با فکر باز با این مدیران برخورد کنید و
صراحت داشته باشید.

وسعت
تجربه

ی و هشتـم  /خــرداد 1394
شماره س 

از ارائۀ تعریفی بسیار محدود از
نقشتان خودداری کنید
به کار تیمی اولویتدهید
ایدهها را به صورت گروهی بسط دهید
کمتر خودتان را به فرآیند انجام
کارها محدود کنید و بیشتر به نتیجه
بیندیشید.

سبک مدیریتتان را طوری تغییر دهید
که سلسلهمراتب نقش کمتریدر آن
داشته باشد و مشارکت کارمندان در
آن بیشتر باشد
از ابهام نهراسید
درمقابل بازخوردها مغرورانه و تدافعی
موضع نگیرید.

بپذیرید که دیگران ممکن است
محور عملیاتی متفاوتی با شما
داشته باشند
اجازه ندهید مثبتاندیشی شما
تبدیل به سادهلوحی شود.
ظرفیت خودتان برای گوشدادن
را افزایش دهید.

 همکاری

وسعت
دانش
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راهنمای مدیران

راز افزایش
انگیزه درکارکنان

چگونه کارمندان خود را به
   کارشان عالقهمند سازید

آدمها وقتی
کارشان تکراری
میشود احساس
خفقانمیکنند.
انجاموظیفۀ
طوالنیمدت در
پستی که تغییری
در آن ایجاد
نمیشود و امیدی
هم به تغییر در
آن نیست حتی
جاهطلبترین
کارمندان را هم
بیانگیزهمیکند.

نگر
ی و هشتـم  /خــرداد 1394
ه شماره س 
آیند
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ش است که افراد را به کار
ی است .انگیز 
انگیزش تدریجی آدمها آسان نیست اما اگر میخواهید کارمندانتان رشد کنند و از کارشان راضی باشند ،اینانگیزش الزام 
سختتر راغب میکند و این به معنای بروزخالقیت بیشتر در موسسۀ شماست که باعث میشود رضایت کلی کارمندان افزایش یابد و همین عامل مهمیدر ماندگار
شدن آنها در شرکت شماست.با این وجود هیچ استراتژی واحدی برای انگیزاندن یکبارۀ کارمندان شما و حفظ انگیزۀ آنها در طول دورانخدمتشان وجود ندارد.
هر شخصی ویژگیهای منحصر به فرد خودش را دارد و اگر شما میخواهید راهیبیابید تا انگیزش را در میان تمام کارمندانتان باال نگه دارید باید از استراتژیهای
متنوعی سود ببرید تا همۀکارمندان بهرهای از انگیزش عمومی شما در شرکت داشته باشند.
در ادامه  6راز انگیزش که به کمک آن میتوانید نیروی کارتان را راضی و با انگیزه نگه دارید را به شمامعرفی میکنیم.
توجه فردی مهم است

کار گروهی اهمیت زیادی در موفقیت موسسه
دارد و جمــع کــردن کارمندان در گــروه باعث
میشــود کهذهنیت تیمی در بین آنها تقویت
شــود اما وقتی صحبت از انگیزش فردی میشود
هیچ چیز جایتوجه به فردفرد اعضای شــرکت
را نمیتوانــد بگیرد .این موضــوع به خصوص در
شرکتهای بزرگ کهتعداد زیادی کارمند دارند
ممکن اســت باعث شــود کارمندان حس انزوا و
نادیده گرفته شــدن پیدا کنند.اختصاص زمانی
کوتاه برای گپ زدن با هر یک از کارمندان میتواند
سبب شود که آن شخص حسکند مورد قدردانی
و توجه قرار گرفته است.
بهترین راه برای توجه فردی به اشخاص این است
که وقتی کارمندی از هدفهای تعیینشــده فراتر
عملکرد یا کاری مثالزدنی انجام داد مســتقیما
مورد تشــویق قرار گیرد .این موضوع نه تنها باعث
میشــودکارمند مزبور تشویق شــود بلکه دیگر
کارمندان هــم برای ارائۀ عملکرد مشــابه ،انگیزه
میگیرند .امااهمیت توجه فردی فراتر از تحسین
صرف کارمندان است .اگر کسی عملکردی کمتر از
حد طبیعیدارد یا از انجام کاری خاص اشباع شده
است صحبت و مشاورۀ چهرهبهچهره میتواند چنین
فردی را از مشکل نجات دهد .چنین توجهی به آن
کارمند نشــان میدهد که شما خارج ازمالحظات
کاری هم بــرای او ارزش قائلیــد و حاضرید برای
پیشرفت او وقت و سرمایه بگذارید.

موقعیت برای پیشرفت انگیزهبخش است

آدمها وقتی کارشان تکراری میشود احساس
خفقــان میکنند .انجام وظیفــۀ طوالنیمدت در
پســتی کهتغییری در آن ایجاد نمیشود و امیدی
هم به تغییر در آن نیســت حتــی جاهطلبترین
کارمندان را همبیانگیزه میکند.اما اگر شــما به
چنین فردی وعدۀ پســتهای باالتر یا پیشــرفت
بدهید او انگیزه پیدا خواهد کرد .مثالاگر به جای
استخدام کارشناس از خارج از شرکت به کارمندان
خودتــان آموزشهای جدید بدهیــدمیتواند در
انگیزش آنها بسیار موثر باشد .اما پیشرفت همیشه
به معنای ارتقاء شــغلی یا افزایشدستمزد نیست.
پیشــنهاد گذراندن دورههای مهارتی یا آموزشــی
جدید یا دادن مســئولیتهای جدید بهکارکنانی
که چنین تمایلی دارند هم میتواند موثر باشد .اگر
به کارمندانتان کمک کنید که به روشخودشان
تغییر و پیشــرفت کنند آنها با انگیزهای دو چندان
برای شما کار خواهند کرد.
مدیران سرمشق هستند 

اگر مدیر شرکتی هستید ،کارمندان همیشه
شما را به عنوان الگو مدنظر خواهند داشت .این شما
هستیدکه جو کلی کار در شرکت ،اخالقیات کار و
ارزشهای شرکت را با عملکردتان تعیین میکنید
پسارائۀ الگویی صحیح از سوی شما میتواند برای
موفقیت مجموعهتان بسیار معنادار باشد .مثال اگر
شماســخت کار کنید و در برابر مشکالت فراوان

خوشبینیتان را از دســت ندهیــد کارمندانتان
هم از شــماتبعیت خواهند کرد.در کمپانیهای
بزرگ خیلی مهم اســت که ایــن روحیه به تمام
مدیران میانی انتقال داده شود .اگر درهیئتمدیره
نمونههای خوب فراوانــی از مدیران مجرب وجود
داشــته باشد چشــمانداز آیندۀ شرکتشما کامال
متحول خواهد شد.
شهای محیطی 
انگیز 
اینکه شــما چطور محیط کارتــان را آرایش
میدهید بر روی ذهنیت کارمندانتان تاثیر مستقیم
میگذارد .مثــا تزیین دفتر بــا رنگهای مختلف
و طراحــی چیدمان آن به شــکلی که گریزگاهی از
محیط کارسنتی برای کارمندان باشد در این زمینه
تاثیر زیادی دارد .مثال بعضی از شرکتها دیوارهای
میاناتاقها را برداشتهاند و محیط کار بازتری برای
کارمندانشــان فراهــم کردهاند کــه کار گروهی را
تسهیلمیکند .اگر این با فرهنگ کار در شرکت شما
جور در نمیآید میتوانید به جای آن اتاق استراحتی
کوچک در دفترتان فراهم کنید.پوســترهایی که به
شــکل کلیشــهای به ترویج فرهنگ کار میپردازد
معموال تاثیری در کارکرد کارمندانندارد ولی آراستن
دفتر با عکسها ،آثار هنری و نقلقولهای الهامبخش
میتواند محیط مساعدتریبرای کار در شرکت فراهم
کند .اگر در محیط کارتان احساس راحتی کنید بهتر
میتوانید بــرای کار درخودتان انگیزه ایجاد کنید و
این انگیزه را در خود حفظ کنید.برای تبدیل محیط
کاری شــرکتتان به محیطی مطبوعتر میتوانید از

کارمندانتان هم در این موردنظرخواهی کنید.
روابط اجتماعی آدمها را متعهدتر میکند

معموال آدمها سعی میکنند زندگی حرفهای
و خصوصیشــان را از هم جدا کنند و این در اکثر
مواردراهکار درستی هم هست .اینکه بخواهید در
محیط کاریتان با همه دوستی نزدیک برقرار کنید
ی نیست ولی این بدان معنا نیست
معموالایدۀ خوب 
که نباید هیچ معاشــرت معناداری با همکارانتان
داشتهباشید .داشــتن روابط عاطفی با کارمندان
باعث میشــود که کار تیمی معنایی بیش از انجام
وظیفه داشتهباشــد و در نتیجه بازده باالتری هم
داشته باشــد.شــما میتوانید کارمندانتان را از
طریق طراحی کارهای تیمی به معاشرت بیشتر با
هم تشویق کنید .اینمعاشرتها میتواند در یک
میهمانی یا کار گروهی شــکل بگیرد یا در هنگام
صرف ناهار که آدمهامجبور میشــوند صمیمیتر
باشند و از مسائل روزمره با دیگران صحبت کنند.

تحصیالت نیمهکاره

من هرگز اجازه ندادهام که مدرسه جلو تحصیل مرا بگیرد.
مارک تواین

وقتی بچه بودم اینطور به من القا میشد که مسیر موفقیت چنین مسیری است :سخت درس بخوان ،به
دانشگاه برو.سختتر کار کن .با زنی شایسته ازدواج کن .زندگیای خوب داشته باش .تا هنگام بازنشستگی
کار کن و بعد از حاصلدسترنج این ســالها لذت ببر.اینها باید برای شما هم آشنا باشد .درست است؟
مطمئنم این حرفها را شما هم بارها شنیدهاید که راه موفقیت از قبولی دردانشگاه میگذرد و کسانی که
دانشگاه قبول نمیشوند پول کمتری درمیآورند تا کسانی در دانشگاه پذیرفته وفارغالتحصیل میشوند.
حداقل به من که این طور گفته بودند .با اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری هزینۀ شهریۀ دانشگاهباعث
ترک دانشــگاه توسط دانشجویان میشود خرد محافظهکار همچنان به ما میگوید که داشتن تحصیالت
دانشگاهی یک ضرورت است .ما امروز بیش از هر زمان دیگری قرض میکنیم تا بتوانیم به تحصیالتمان
در دانشــگاهادامه دهیم .کسی باید این حرفها را به این  7میلیاردر عرصۀ فناوری میگفت .این  7نفر از
دانشگاه اخراج شدند ،اما هر  7نفر آنهاموفق شدند نه میلیونها بلکه میلیاردها دالر در عرصۀ فناوری
پولسازی کنند .آیا فکر میکنید اگر آنها مدرک دانشگاهیداشتند سرنوشت بهتری پیدا میکردند.
مایکل دل ،موسس شرکت دِل
ارزش شبکۀ تجاری 21.9 :میلیارد دالر
دانشگاه :تگزاس

آیا اصال مایکل دل برای تحصیل در دانشگاه ساخته
شده بود؟ مایکل دل از همان هشتسالگی بیعالقگی
شدیدی بهمدرسه نشــان میداد و از مدرسه فراری
بود .والدینش ســعی میکردند او را در مدرســه نگه
دارند اما او روز بهروز بیشــتر ازمدرســه دور میشد
تا اینکه در  14ســالگی عالقۀ اصلیاش یعنی تعمیر
کامپیوتر را کشف کرد .دل دانشگاه را هم با رفتن به
دانشــگاه تگزاس تجربه کرد .والدینش امیدوار بودند
که او دکتر خواهد شــد اما او در خوابگاه دانشــگاه
کسبوکاریکامپیوتری راه انداخت که  25هزار دالر
در ماه برایش درآمد داشت .امیدوارم والدینش امروز
از مسیری که فرزندشان طیکرده سرافکنده نباشند.

الیزابت هولمز ،موسس شرکت ترانوس
ارزش شبکۀ تجاری 4.5 :میلیارد دالر
دانشگاه :استنفورد

بیل گیتس ،موسس مایکرو سافت
دانشگاه :هاروارد
ارزش شبکۀ تجاری 80.5 :میلیارد دالر

بیل گیتــس در ســال  1973تحصیالتش را در
دانشــگاه هاروارد آغاز کرد و دو ســال بعد از آنجا
اخراج شــد .او وقتی در هــاروارددرس میخواند
به اســاتیدش میگفت که وقتی به سیســالگی
برســد میلیونر خواهد شد .گیتس که همیشه از
برنامههایخودش هم جلو میزد در  31ســالگی
میلیاردر شد.
جک دورسی ،یکی از موسسان توئیتر
ارزش شبکۀ تجاری 2.3 :میلیارد دالر
دانشگاه :میسوری ،نیویورک

دورســی کمی قبل از اینکه به دانشــگاه برود در
دانشگاه میسوری ثبتنام کرد .او از همان روزهایی
که در سنتلوئیسمحصل دبیرستان بود شیفتۀ
برنامهنویســی کامپیوتر شده بود اما قبل از اینکه
لیسانساش را در دانشگاه نیویورک بگیرد ازآنجا
اخراج شد .این شد که به اوکلند رفت و در آنجا بیز
استون و ایوان ویلیامز را مالقات کرد .در آنجا بود
که آنهاسنگبنای توئیتر را گذاشتند.
ایوان ویلیامز ،یکی از موسسان توئیتر
ارزش شبکۀ تجاری 2.4 :میلیارد دالر
دانشگاه :دانشگاه نبراسکا – لینکلن 

ویلیامز هم مثل دورســی پیش از دانشگاه هوس
تاسیس استارتآپ به سرش زد و دانشگاه را رها
کرد .در واقع او تنها پساز یکســالونیم تحصیل،
دانشگاه نبراســکا را رها کرد .تاسیس استارتآپ
برای ویلیامز و دورســی موفقیتی بزرگ بود ولی
تاسیس توئیتر بود که آنها را میلیاردر کرد .ویلیامز
امروز هنوز هم عضو هیئتمدیرۀ توئیتر است ولی
اینروزها دیگر بیشتروقتش را صرف کار بر روی
یک پلتفرم وبالگنویسی میکند.

نگر
آینده

الیزابت هولمز در دانشگاه استنفورد مهندسی شیمی
میخوانــد .در آنجا بود که نخســتین اختراعش را
ثبت کرد و برای مقابلهبا ویروس ســارس به سنگاپور
رفت .الیزابت یک ســال قبل از اینکه تحصیالتش در
استنفورد به پایان برسد دانشگاه را رهاکرد و به دنبال
رویای شخصیاش در زمینۀ تولید دارو رفت .امروز او با
فناوری آزمایش خون خودش که تنها با یک قطرهخون
میتواند آزمایشهای تشــخیصی انجام دهد در حال
متحول کردن سیستم بهداشت عمومی امریکاست.

لری کیم
تحلیلگر مجله فوربس

اردیبهشت 1394
هشتـم  /خــرداد
ی و هفتم /
شماره س 

شفافیت کلید موفقیت در ارتباط است
اگر بتوانید محیط شفافی فراهم کنید که در
آن راحــت با کارمندانتان در مورد کار حرف بزنید
و آنهــا هم به راحتی بتوانند بیایند پیش شــما و
حرفهاشــان را با شــما در میان بگذارند آن وقت
اســتکه معجزاتی در زمینۀ کار گروهی میتواند
در شرکت شــما اتفاق بیفتد .دلیلش این است که
شفافیتاعتماد ایجاد میکند ،وقتی کارکنان شما
بدانند که چیزی را از آنها مخفی نمیکنید و آمادگی
شــنیدنهر حرفی را هم دارید برایشان دلپذیرتر
خواهد بود که به عنوان مدیر به شما احترام بگذارند.
چنینرویکردی همچنیــن باعث ایجاد کانالهای
ارتباطی درونگروهی میشود و کارکنان و مدیران
میانــیمیتوانند از این رهگذر ارتباط بهتری با هم
برقــرار کنند .در این وضعیــت کارمندان با رغبت
بیشتریچیزهایی را که دوست دارند یا ندارند مطرح
میکنند و این باعث میشود که بسیاری از مشکالت
پیش از بروز عالج شوند.چیز سادهای مثل سیاست
درهای باز باعث میشود که کارمندان در درازمدت
حس کنند بیشترتکریم میشوند ،بیشتر حرفشان
شنیده میشود و ارزش بیشتری برایشان قائلاند.
هریک از افراد ویژگیهــای منحصر به فردی دارند،
غیرقابل پیشبینیانــد ،آرزوهای خاصــی دارند و
ایدهآلهایی پیچیده .بنابراین هیچ اســتراتژیای به
تنهایی نمیتواند به یکباره رضایت تمامکارکنان شما
را فراهم کند .همینطور که در فکر این هســتید که
کدام اســتراتژیها برای تیم کاری شمابازده بهتری
دارد به یاد داشــته باشید که برای عملی کردن این
راهکارها ممکن است مجبورشوید در ترتیبات کاری
شرکت تغییراتی ایجاد کنید .هر چه شناخت بیشتری
از افرادی که برایتان کارمیکنند پیدا میکنید باید
روشهای انگیزشیتان را تغییر دهید و مطمئن باشید
که آنها هم با کار بهترپاسخ شما را خواهند داد.

ویژگی مشترک  ۵میلیاردر در عرصۀ فناوری

73

راهنمای مدیران

علیرضااکبری:درچنددههاخیرکتابهایزیادیدربارهاصولمدیریتبهزبانهای
مختلف در سراسر دنیا تالیف و منتشر شده است .اگرچه بسیاری از این کتابها
معلومات سودمندی در اختیار مدیران قرار میدهند اما بسیاری از این کتابها
به ورطه تئوریپردازی افراطی درغلتیدهاند و فارغ از مشکالت و تنگناهای
توپنجه نرم میکند
واقعی و ملموسی که هر مدیری هر روز با آن دس 
نکاتیرابهعنواناصولمدیریتبهخوانندهالقامیکنندکههیچمعلوم
نیست تا چه حد در شرایط واقعی محیط کار برای مدیران 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 قرار میدهند .از این پس در هر شماره از آیندهنگر ترجمه یکی
از این فصول15گانه را خواهید خواند.

کنترل داشتن 

برنامهریزی
درست و نظارت
دقیقپایههای
مدیریت
مداخلهایهستند،
به این معنا که
مدیر تنها زمانی
مداخله میکند که
مشکلی در حال
پیش آمدن است.

نگر
ی و هشتـم  /خــرداد 1394
ه شماره س 
آیند
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معمــوال وقتی به مدیری بینقص فکر میکنیم ،فردی برنامهریز به ذهنمان
میآید که هرگز دچارتردید و اضطراب نمیشود .با اضطراب هرگز چیزی به
دست نیامده است .اضطراب فقط باعثآشفتگی میشود .شما در مقام مدیر
باید بتوانید در هنگام بروز مشکالت غیرقابل پیشبینی وتغییرات بزرگ بر
اعصابتان مســلط بمانید .باید به خودتان ،ایدههاتان و کارمندانتان ایمان
داشتهباشید .کنترل داشــتن معنایی بیش از مضطرب نشدن دارد .کنترل
داشتن همچنین شامل داشتن یکاستراتژی فکر شده ،پول کافی و زمان و
نیروهای کافی برای غلبه بر مشــکالت و نیز داشتناستراتژیهای جایگزین
اســت.مدیران خوب به کارمندانشان میگویند که چه زمانی و چگونه چه
کاری را انجام دهند .در ارتشنقلقولهای مشهوری در این باره زبانبهزبان
میچرخد :
شکست در برنامهریزی ،برنامهریزی برای شکست است.
کنترل داشتن به معنای داشتن اطالعات به روز و توان مداخله در صورت نیاز
است .مدیرانبرجسته هم به آنچه درون تیمشان میگذرد توجه دارند و هم
به بیرون آن .اگر اتفاق غیرمنتظرهایبیفتد آنها وارد عمل میشوند .مثالی
از خانواده در این مورد میتواند راهگشا باشد .مثال اگر شمامطمئن نیستید
که آیا دخترتان تکالیف مدرســهاش را به خوبی انجام میدهد یا نه یک راه
برایحصول اطمینان میتواند بازدید هر از گاهی از اتاق او باشــد .اگر وقتی
وارد اتاق شدید او مشغولانجام تکالیفش نبود ،از آنجایی که قبال بارها به او
گوشــزد کردهاید خودش میداند که جریمهاشمحرومیت از بیرون رفتن با
دوستان خواهد بود.
برنامهریزی درســت و نظارت دقیق پایههای مدیریت مداخلهای هستند ،به
این معنا کــه مدیر تنهازمانی مداخله میکند که مشــکلی در حال پیش
آمدن اســت .بیشتر شرکتها از سیستمهایی استفادهمیکنند که دادههای
مالی ،بودجهای و مدیریتــی را ترکیب میکند و به هر مدیری ،اطالعاتی را
که درسطح مدیریتی خودش نیاز دارد میدهد تا آن مدیر بتواند بر آنچه که
خودش ،کارمندانش و کلموسسه انجام میدهد کنترل داشته باشد.مدیران
خــوب از مدیریت جزءنگر پرهیز میکنند .آنها یاد گرفتهاند که جزئیات را
به دیگرانبسپارند اما خوب میدانند که چه زمانی برای جلوگیری از فاجعه
مداخله کنند.
برای اینکه کنترل موقعیتی را در دســت داشته باشید باید از وضعیت فعلی
فراتر بروید و همیشه بهتصویر جامع توجه داشته باشید .کنترل داشتن به
معنای پرهیز از انجام بعضی کارها هم هست.کارهایی مثل ،اشتباه کردن،
زدن حرفها نابجا و حرف زدن قبل از اندیشــیدن.از این گذشــته کنترل
داشتن به معنای مدیریت انتظارات هم هست.
رسیدن به چیزی بیش از آنچه وعده کرده بودید ستایش در پی خواهد داشت

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

و اگــر عکس ایناتفــاق بیفتد باعث
ناامیدی خواهد بود .نتیجۀ کار شما بستگی
زیادی دارد به آنچه که قولش رادادهاید و آنچه
که در عمل به دست آوردهاید.
در این مورد گفتههای زیادی وجود دارد:
در بحران هر چیز کوچکی اهمیت دارد.

جواهر لعل نهرو 
اگر خودتان را در یک چاله یافتید از کندن دست بکشید.

ویل راجرز

حصارهای خوب ،همسایههای خوب میسازد.
رابرت فراست 
نبوغ در توانایی ارزیابی اطالعات غیرموثق ،آشفته و پیچیده نهفته است.

وینستون چرچیل

مدیران برجسته:
همیشه به دنبال اطالعات هستند.
به برنامهریزی ،نظارت و پیگیری اعتقاد دارند.
دچار اضطراب نمیشوند.
فکری باز دارند.
با گامهای کوچک قدم برمیدارند و ابایی ندارند از اینکه آهسته ولی مطمئن
بهجلو حرکت کنند.
واقعبینانه مشــکالت و زمان و منابعی که باید برای حل آنها به کار بگیرند را
ارزیابی میکنند.
مدیران ضعیف:
در مدیریت بحران خامدستانه عمل میکنند.
به راحتی مضطرب میشوند.
از خود سلب مسئولیت میکنند.
بحران را به تمام موسسه تسری میدهند .
مدیران برجســته در هنگام بروز بحران خونسردیشان را حفظ میکنند
و اطمینــان حاصل میکنند کهتمام ابعاد مشــکل را میبینند .در عین
حال آنها افکارشــان را با دیگر همکارانشــان به اشتراکمیگذراند و
سعی میکنند با اســتدالل منطقی کسانی را که دچار اضطراب شدهاند
آرام کنند.
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