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ســرمقـالـه
اعالنـات
چرا ركود همچنان پابرجاست؟

اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی همان رفع موانع كسبوكار است
طی ســه ماه سپریشده از ســال جاری ،گفتوگو در
مورد موضوع اقتصاد مقاومتی و الزامات اجرای آن در میان
صاحبنظران ،مدیران دولتــی و فعاالن بخش خصوصی
آغاز شــده و همچنان هــم ادامه دارد .همهجا ســخن از
اجرای این برنامه اقتصادی اســت و تقریبا تمامی مقامات
تاثیرگذار و تصمیمگیر کشور مهر تایید بر آن زدهاند .البته
که حافظه تاریخی اقتصاد ایران مشابه چنین رفتارهایی را
مسعود خوانساری
برای برنام ههای توســعهای و بهخصوص برنامه چهارم نیز
و
نگر
مدیرمسول ماهنامه آینده
در ذهن دارد .همیشه مدیران تایید میکنند ،کارشناسان
رئیس اتاق تهران
تقدیر میکنند و فعاالن بخش خصوصی چشم به رفتارهای
تصمیمگیران و مجریان اقتصادی کشور ميدوزند .اما چه
رازی وجود دارد که هر برنامه و ایدهای که چنین ستایش ميشود ،رخت اجرا به تن نمیکند؟
J Jچرا برنامهه ا شکست ميخورند؟
بازبینی و آسیبشناسی دالیل عدم کامیابی برنامههای اقتصادی چهار دهه گذشته میتواند
مسیر پیش روی اقتصاد ایران را روشنتر کند .متاسفانه هیچگاه در مورد برنامههای اقتصادی
و بهخصوص برنامههای توسعهای ،تحلیل عملکرد گذشته صورت نگرفته است .نمونه متاخر
این بیتوجهی ،به «سیاســتهای خروج از رکود اقتصادی» مربوط است .امروز تحلیلگران
اقتصادی نمیدانند چند درصد از این برنامه اجرایی شد ،کدام بخشها شکست خورد ،کدام
بخشها کامال موفق بود و اینکه برنامهاي اینچنین که قصد داشت اقتصاد ایران را نجات دهد
به کجا رسید .آسیبشناسی آنچه در تدوین و اجرای برنامههای گذشته رخ داده ،به طور حتم
میتواند راهگشای برنامههای آتی باشد .امروز بهتر است بهجای تدوین برنامههای جدید ،علت
عدم توفیق برنامههای گذشته بررسی و تحلیل شود .سواالت بسیاری در مورد عملکرد دولتها
و برنامههای اقتصادی وجود دارد .چگونه طی تمامی سالهای گذشته و با وجود درآمدهای
نفتی و تورم انواع برنامههای اقتصادی به رشــد اقتصادی مورد نظر دست پیدا نکردیم؟ چرا
اجرای اصل  44قانون اساسی به عنوان عالیترین سند اقتصادی کشور موفق نبودهاست؟ از آن
مهمتر اینکه چرا اندازه دولت کوچک نشده و همچنان قوه مجریه نقش بسیار پررنگی در اقتصاد
ایران دارد؟ چرا بیش از  500هزار میلیارد تومان طرح نیمهتمام روی دست دولت ماندهاست؟
رنجآورترین سوال به تولید انبوه قوانین و مقررات در اقتصاد ایران مربوط است .چرا در هر دوره
مجلس ،صدها قانون جدید وضع میشود ،بدون اینکه عملکرد و نتیجه تصویب قوانین قبلی
بررسی شود؟ سواالت دیگری از این دست را نیز میتوان فهرست کرد .امروز نگرانی این است
که اقتصاد مقاومتی هم در عوض آسیبشناسی برنامههای قبلی و بررسی دالیل شکست و
عدم توفیق آنها خود به ارائه برنامهای جدید بپردازد که نتیجه آن انباشته شدن انواع ایدههای
ناکام است .به همین دلیل اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران تالش میکند با
رویکردی آسیبشناسانه برنامه اقتصاد مقاومتی را تحلیل کند و از پس این بررسی ،دالیل عدم
موفقیت برنامههای قبلی را بیابد.
J Jیک :دولت بزرگ و سنگین
تقریبا برای فعاالن بخش خصوصی مشــخص شــده که برخالف شعارهای مرسوم،
دولتها عالقهای به کوچکســازی خود ندارند .این در حالی اســت که اقتصاد ایران به
4
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دلیل رکود و رشد پایین به تحرک و چاالکی نیاز دارد ولی در حال حاضر و با وجود منابع
اندک ،عمال قوه مجریه تمامی بودجه کشور را میبلعد .دولت بزرگ و مداخلهگر مانع از
رشــد اقتصاد ميشود و با حضور گسترده خود در تمام بخشهای اقتصاد کشور ،فضا را
برای تنفس بخش خصوصی تنگ ميکند .دولت بزرگ و رخوتزده در نهایت منجر به
استهالک هرچه بیشتر نظام کارشناسی و ســرمایههای کشور ميشود .در این شرایط
مدیران باتجربه و کارآزموده بخش خصوصی از میدان اقتصاد ایران خارج ميشوند .بنابراین
برنامه اقتصاد مقاومتی باید بهصراحت و دقت تکلیف خود را با این موضوع روشن کند و
گامهای عملیاتی و نه شعاری در جهت کوچکسازی دولت بردارد .دولتی با این حجم و
میزان نفوذ در اقتصاد اساسا اجازه موفقیت به هیچ برنامه اقتصادیاي نمیدهد.
J Jدو :عدم شفافیت و بحران فساد
اگر قرار است سرمايهگذاران خارجی میهمان اقتصاد ایران شوند ،قطعا باید شفافیت در
فضای اقتصادی ایران گسترش پیدا کند.
اقتصاد کشورهایی توسعه پیدا کرده که شفافیت در آن اصلی تخطیناپذیر بودهاست.
اما اقتصاد ایران نهتنها شفاف نیست ،بلکه بهشدت فسادزده نیز شده است .سرمايهگذار
خارجی و داخلی برای حضور جدی در عرصه اقتصاد به فضای اطمینانبخش و عاری از
فساد نیاز دارد .برنامههای اقتصادی در ایران به طور معمول کمکی به افزایش شفافیت و
مبارزه با فساد نکرده و ایندو عنصر در رابطهای معکوس منجر به شکست برنامهها شدهاند.
J Jسه :تثبیت سیاستهای اقتصادی
قطعا هیچ ســرمایهگذاری بلندمدت و مولدی در فضای پرنوسان و بدون ثبات شکل
نمیگیرد یــا حداقل اینکه دوام پیدا نمیکند .امــروز فعال بخش خصوصی با انبوهی
از قوانین دســتوپاگیر مواجه اســت و از آن بدتر اینکه باز هم با قوانین ،بخشنامهها و
آییننامههایی مواجه است که همچنان به صورت ناگهانی روی سر اقتصاد کشور خراب
ميشــوند .اینکه در اقتصاد ایران این حجم از قانون و بخشنامه وجود دارد ،ارتباطی به
تحریمها یا مشکالت دیگر ندارد .این اتفاق محصول سوءمدیریت یا کمدقتی مدیران طی
تمامی سالهای گذشته است.
هنگامی که قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار ابالغ شد ،بخش خصوصی امیدوار
بود موانع بزرگ از پیش پای اقتصاد ایران برداشته شود .مواد  2و  3قانون بهبود مستمر
محیط كسبوكار تاکید میکند که دولت در تدوین و اصالح مقررات و آییننامهها نظرات
اتاقها و تشکلهای اقتصادی را نیز دریافت کند؛ ولی در عمل چنین اتفاقی رخ نمیدهد و
هم تخطی از قانون صورت ميگيرد و هم روزانه قوانین و آییننامههایی به تصویب میرسد
که در مقابل کار بخش خصوصی ،مانع ایجاد میکند.
J Jچهار :عدم تناسب درآمدها و هزینهها
ت برنامههای اقتصادی در ایران مربوط به عدم تناسب
یکی از دالیل همیشــگی شکس 
درآمدها و هزینههاست .به طور معمول در برنامههای اقتصادی و توسعهای کشور هزینه و
درآمد تناسبی ندارند .در برنامه پنجساله ششم و ذیل سند اقتصاد مقاومتی پیشبینی شده
که اقتصاد ایران به رشد  8درصدی برسد ولی بررسی واقعبینانه شرایط اقتصادی کشور نشان
میدهد که با توجه به منابع داخلی ،حداکثر رشد  4درصدی قابل حصول است .این کمبود

سرمایه در شرایطی گریبان اقتصاد ایران را گرفته که بخش مهمی از منابع کشور به صورت
یارانههای نقدی و غیرنقدی هدر میرود .در این شرایط و با توجه به نیازهای مالی کشور،
بخش مهمی از سرمایههای مورد نیاز کشور باید از طریق سرمایهگذران خارجی تامین شود.
اما نکته اینجاست که دولت به دالیل غیراقتصادی مانند مالحظات سیاسی حاضر نیست
زیر بار حذف یارانه نقدی و یارانه حاملهای انرژی برود .این در حالی است که امروز کاهش
جهانی قیمت انرژی فضای بسیار مناسبی ایجاد کرده تا یکی از مشکالت کهنه اقتصادی
کشور حل شود.
بنابراین یکی از اولویتهای برنامه اقتصاد مقاومتی میتواند ایجاد توزان بین درآمدها و
هزینهها و همچنین ایجاد ملزومات الزم برای جذب سالیانه  50میلیارد دالر سرمايهگذاری
خارجی باشد.
J Jپنج :ارز دونرخی
اتخاذ سیاســتهای غلط تثبیت نرخ ارز بدون توجه به فرامین برنامه توســعه در دوره
دولتهای نهم و دهم و کنترل رشــد  4درصدی نرخ ارز در سالهای قبل از  ،1390بدون
توجه به مالحظات اقتصادی و تکلیف برنامه به افزایش سالیانه نرخ ارز ،حداقل معادل تقاضای
تورم جهانی و تورم داخلی ،منجر به نوســان شدید ارزی در سالهای  1391و  1392شد
به نحوی که رشد نرخ ارز سالیانه به عددی بالغ بر حدود  62درصد رسیدهاست .این نوسان
شدید که تکانهای اقتصادی آن کماکان گریبانگیر اقتصاد ملی است ،چنان مصیبتی بر
اقتصاد ایران تحمیل کرد که رشد تقاضا را با اخالل و تولید را با رکود مواجه ساخت .نگاهی
گذرا به اقتصاد جهان گویای آن است که عمدهترین چالش اقتصادهای نوظهور با بازارهای
بزرگ جهانی در تعیین نرخ پول ملی کشــورهای مذکور خالصه ميشود .تالش امریکا و
اتحادیــه اروپا در اقناع دولتهایی نظیر چین به افزایش ارزش پول ملی و به تبع آن اقناع
احساسات ملی ،سیاستهایي غیراقتصادی است که نهفقط در خالف جهت منویات اقتصاد
مقاومتی در مواجه با فســاد ،رانت برای گروههای خاص و افزایش کارایی صنعت ،بلکه در
راستای حذف مزیتهای اقتصادی عمل کرده و با ایجاد زمینه عدم شفافیت و ایجاد رانت،
سرنوشت محتوم آن تورمی لجامگسیخته و تحمیل نوسان آن بر پول ملی است .از سوی
دیگر یارانه در نظر گرفتهشده برای نرخ ارز عمال باعث شده که تولیدات داخلی در مقایسه
با آنچه که با ارز ارزانقیمت وارد کشور ميشود ،غیرقابل رقابت شود و در چنین شرايطي،
طبیعی اســت که در عرصه صادرات و رقابت جهانی نیز از پیش مغلوب باشیم .پایین نگاه
داشــتن دستوری نرخ ارز ،یارانهای است که به واردات داده ميشود که حتی واردکنندگان
کاالی قاچاق و واردکنندگان کاالهای غیرمجاز مثل مواد مخدر و مشروبات الکلی نیز از آن
بهرهمند ميشوند .همچنین رانت ایجادشده از تخصیص ارز با نرخ پایینتر از نرخ بازار که
خود آن هم به صورت دستوری پایینتر از نرخ واقعی است ،عالوه برتحتالشعاع قرار دادن
موضوع سالمت اداری ،حتی بنگاههای سالم را نیز تحت نظارت و بازرسیهای غیرالزم قرار
ميدهد .از ســوی دیگر چندنرخی بودن ارز عمال شفافسازی حسابها و دفاتر بنگاههای
اقتصادی و بانکها را غیرممکن کرده و از طرفی تبدیل به گلوگاه برای تولید و فعالیت مستمر
این بنگاهه ا شده است.
J Jشش :مالیات نگرانی بزرگ بنگاهها
رکود اقتصاد ایران را رها نمیکند و از آن بدتر اینکه سیاستگذاریهای اقتصادی کشور
نیز به سمتی نمیرود تا فضای حاکم بر بنگاههای صنعتی قدری بهبود یابد .در شرایط فعلی
نیاز مهم اقتصاد ایران این است که بسترهای الزم برای بهبود شرایط بنگاهها مهیا شود و به
روشهای مختلف ،توسعه كسبوكارها مورد تشویق قرار گیرد .یک شاخص بسیار مهم در
این زمینه نیز اصالح رویههای حاکم بر نظام مالیاتستانی کشور است.
متاسفانه نظام مالیاتی بهجای تمرکز روی مالیاتستانی از اقتصاد زیرزمینی ،فشار را روی
دوش واحدهای تولیدی و صنعتی کشور بیشتر میکند .بخشخصوصی کشور هیچگاه اعالم
نکرده انگیزهای یا عالقهای برای پرداخت مالیات ندارد ولی گالیه به جایی مربوط میشود که
نظام اداری و مالیاتی کشور ،حتی در دوران رکود هم حاضر نیست شرایط بنگاههای اقتصادی
کشور و صاحبان كسبوكار را درک کند .در همین حوزه مالیاتی ميتوان حداقل سه اقدام

اصالحی صورت داد که در کوتاهمدت به وضعیت بنگاههای کشور کمک ميکنند.
مالیات سال  94براساس سال  :93یک راهکار اجرایی برای حرکت در این مسیر اصالح
روند مالیاتگیری به شیوهای است که با توجه به رشد اقتصادی صفردرصدی سال گذشته،
برای کلیه واحدهای تولیدی کشور مالیات قطعیشده سال  ،1393با افزایشی معادل شاخص
تورم تولیدکننده مالک تعیین مالیات در ســال  1394قرار گیرد .در این شرایط ميتوان
پیشنهاد داد در مورد آن دسته از مودیان واحدهای تولیدی که با کاهش تولید و درآمد در
مقایسه با سال  1393مواجه بودهاند ،براساس درخواستشان ،بررسی دفاتر جهت سال 1394
صورت گیرد و مالک تعیین مالیات ،دفاتر قانونی ایشان باشد .مزیت این اقدام این است که
یک سال در غیاب ممیزان مالیاتی ،میزان وصول مالیات بررسی و عمال عرصهای برای آزمون
عملکرد این گروه نیز مهیا ميشود .به این ترتیب فرصتی هم برای فعالسازی مودیان جدید
توسط ممیزان مالیاتی فراهم خواهد شد.
مالیات تسعیر ارز :رفع معضل تسعیر ارز ،قطعیترین و موثرترین گام در جهت تشویق به
توسعه صادرات به شمار ميآید .بالاثر کردن بخشنامه و دستورالعمل سازمان امور مالیاتی در
این مورد ميتواند نمادی از حسن نیت دولت برای تغییر شرایط حاکم بر اقتصاد کشور باشد.
با توجه شرایط کلی حاکم بر اقتصاد ایران ،تجار کشور ميتوانند از پرداخت مالیات ناشی از
تسعیر و تبدیل ارز حاصله از صادرات معاف شوند.
مالیات بر ارزش افزوده :در تمام دنیا رســم است که مالیات بر ارزش افزوده سرصندوق
گرفته ميشود ولی در نظام اقتصادی ایران ،این مالیات از تولیدکننده مطالبه شدهاست .با
توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور ،اصوالً تولیدکنندگان و پیمانکاران حتی ارزش کاالی
فروختهشده یا صورت وضعیت خدمات ارائهشده را به صورت تعهدی و در سررسید طوالنی
پس از صدور فاکتور فروش یا صورت وضعیت دریافت میکنند .رویکرد سازمان امور مالیاتی
برای دریافت مالیات ارزش افزوده با مهلت حداکثر تا پایان دوره سهماهه پس از صدور فاکتور
فروش ،در حالی که فروشــنده کاال یا خدمات ،خود ارزش کاال یا خدمت فروختهشــده را
دریافت نکرده ،اقدامی ناعادالنه و مانعی در برابر توسعه كسبوكار است .شاید منطقیتر باشد
که دولت ،زمان پرداخت مالیات ارزش افزوده را به پایان دورهای که پرداخت فاکتور فروش یا
صورت وضعیت محقق شده موکول کند.
J Jهفت :تامین اجتماعی و نگرانیهای اقتصادی
نظام تامین اجتماعی در ایران بهجای تســهیل شرایط كسبوكار و ایجاد رفاه برای
طبقه کارگر به موضوعی پیچیده تبدیل شــده است .بنابراین حداقل در شرایط سخت
کنونی بهتر اســت ضمن اصالح قانون تامین اجتماعی حداقل دو اقدام اصالحی در این
زمینه صورت گیرد.
برداشت غلط از قانون :متاسفانه سازمان تامین اجتماعی با برداشت و تحلیل غلط از
قانون ،ضمن صدور بخشنامههای فنی و اجرايی ،واحدهای تحت هدایت خود را مکلف
ميکند در دورهای حداکثر 10ساله ضمن حسابرسی اسناد مالی و دفاتر فعاالن اقتصادی
نســبت به افزایش حوزه شــمول پرداخت حق بیمه به قراردادها ،خرید اقالم کاال و نیز
خرید خدمات ،اقدام و با محاســبه جرایم دیرکرد تأدیه نسبت به وصول مبالغی گزاف و
غیرمنصفانه و غیرقابل پرداخت عمل کنند .این رفتار مدیریتی در شرایطی انجام ميشود
که حسابرسی ســالیانه علیرغم نص صریح قانون که سازمان را مکلف به بازرسی و نه
حسابرســی (مطابق مواد  39و  101قانون) ظرف مدت  6ماه از تاریخ ارســال فهرست
بیمهشدگان کارگاهها میکند ،خالف تلقی ميشود.
مشاغل ســخت و زیانآور :اصالح آيین نامه اجرایی مصوب  86/2/5هیئت محترم
وزیران در مورد مشاغل سخت و زیانآور که در آن پرداخت  4درصد حق بیمه مربوط به
این مشاغل به سنوات قبل از تصویب قانون تسری داده شده و کارفرما را مکلف به پرداخت
یکجای آن کرده مورد درخواست فعاالن اقتصادی است.
اقتصاد مقاومتی با تکیه برتوان بخش خصوصی و آسیبشناســی برنامههای گذشته و
همچنین استفاده از تجربیات جهانی ميتواند راه خروج اقتصاد ایران از بنبست رکود را هموار
سازد .همه اینها به شرطی رقم ميخورد که تصمیمگیران کشور بپذیرند نیاز به بازخوانی
رفتارها و اقدامات گذشته وجود دارد و ميتوان از گذشته «چراغ راه آینده» ساخت.
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اعالنـات
اعالنـات

در این بخش ،آمار و
اطالعات و اخبار یک ماه
گذشته در اتاق تهران و
دنیا گزارش میشود.

سازمانهایجهانی

صلح ،چشمانتظار اتحاد ملتها
فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفتوگو با دبیرکل سازمان ملل گفتهاست:
«تنها راه برای مقابله با بحرانهای سیاسی و انسانی که در سرتاسر جهان در حال رخ دادن است ،همدلی
و همراهی کردن با یکدیگر است .اتحادیه اروپا و سازمان مللمتحدد باید یکدل و یکپارچه در کنار یکدیگر
فعالیت کنند ».بر اساس گزارش سازمان ملل ،موگرینی اظهار کرده در این شرایط همگی به وجود دیگری
نیاز داریم .طبق گفته مســئول امور خارجی اتحادیه اروپا ،حاال که صلح و امنیت بینالمللی در خطر است
تنها با «اتحاد» میتوان از مشکالت عبور کرد .او گفتهاست« :همه ما ملتها باید گرد هم بیاییم و به صورت
متحد مشکالت را حل کنیم ».از نظر او پیشبرد روند صلح در خاورمیانه نیز با همین روش اتحاد موفقیتآمیز
خواهد بود.

سرمایهگذاری در کشاورزی منجي فقرا و گرسنگان
سرمایهگذاری در بخش کشاورزی میتواند به بهبود وضعیت فقر و گرسنگی در جهان کمک کند .ژوزه گرازیانو
داسیلوا دبیرکل سازمان فائو در اظهاراتی در چین گفتهاست« :توسعه پایدار کشاورزی به تمرکز جدی بر تحقیقات و
فناوریهای جدید نیازمند است ».در نشست چین ،وزرای کشاورزی گروه 20حضور داشتند .دبیرکل فائو معتقد است
رشد تکنولوژی و فناوری به بهبود وضعیت تولید محصوالت کشاورزی کمک بزرگی میکند اما او در عینحال تأکید
دارد که این رشد باید در جهت ارتقای وضعیت رفاهی کارگران باشد .او در این نشست گفتهاست« :کشاورزان باید در
مناطق روستایی از فرصتهایی برابر برخوردار باشند و همگی مورد حمایت قرار بگیرند ».گرازیانو در نشست چین بر
تداوم همکاری سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد با گروه 20نیز تأکید بسیاری داشتهاست .تمرکز سخنان او در
این نشست بر بهبود وضعیت فقر و گرسنگی به کمک سرمایهگذاری در بخش کشاورزی بودهاست.

«بازار رقابتی» ،هسته مرکزی
صندوق بینالمللی پول

داستان دنبالهدار
ویروسی به نام «زیکا»

بحــران مالی و اقتصــادی که جهان امــروز با آن
دســتوپنجه نرم میکند باعث شــده سیاستهای
اقتصادی جامعه جهانی مورد بازبینی قرار بگیرد .اکنون
موری آبستفیلد کارشناس برجسته اقتصادی در صندوق
بینالمللی پول به دنبال بررســی نقش این سازمان در
ثبات مالی جهان است .او تأکید دارد فرآیندی که دنیای
اقتصاد با آن روبهرو اســت نیازی به انقالب ندارد؛ بلکه
نوعی فرآیند تکاملی است که با همکاری سازمانها انجام
خواهد شد .صندوق بینالمللی پول بخشی از نظام مالی
جهان به شــمار میآید که اکنون سعی دارد با نظارت
و بازبینی شرایط را تغییر بدهد .آبستفیلد معتقد است
هنوز رویکرد اساسی این ســازمان «بازارهای رقابتی»
است و نیازی به انقالب در این رویکردها نیست بلکه باید
فرصت تکامل این رویکردها فراهم شود؛ در این شرایط
میتوان به ثبات مالی نیز دست پیدا کرد.

ویروس زیکا از سال گذشته بالی جان بخش زیادی
از مردم جهان شدهاست .از همان ابتدا که گزارشهایی
در مورد پشه زیکا و انتقال این بیماری به افراد منتشر
شد ،سازمان بهداشت جهانی هشدارهایی جدی داد و به
صورت جدی این مسئله را پیگیری کرد .این ویروس که
در گذشته تنها دامن آفریقاییها و جنوب شرق آسیا را
میگرفت اکنون مدتی است که بالی جان مردم امریکای
التین نیز شدهاست به طوریکه نگرانیهایی را در مورد
برگزاری المپیک تابستانه در برزیل برانگیختهاست .بر
اساس آخرین گزارش سازمان بهداشت جهانی ،ویروس
زیکا بیشــترین تأثیر را روی زنان باردار و نوزادان آنها
داشتهاست .این ویروس به سیستمهای عصبی کودکان
ی که در شکم مادر خود هستند آسیبهایی جدی
زمان 
وارد میکند .بر اســاس این گزارشها ،ویروس زیکا به
طور مستقیم روی سیستمهای عصبی تأثیر میگذارد.

تنباکو
قاتل 6میلیون نفر در سال
ساالنه  6میلیون نفر بر اثر مصرف تنباکو جان خود
را از دست میدهند .بررسیهای «آیندهنگر» از آمار و
اطالعات بانک جهانی نشان میدهد هر  6ثانیه یک
نفر به دلیل مصرف تنباکو جان میبازد .پیشبینیها
نشــان میدهد این میزان تا سال  2030به باالی 8
میلیون نفر در سال برسد .بیش از یک میلیارد نفر در
سرتاسر جهان «سیگاری» هستند .در فاصله سالهای
 2000تا  2015نرخ سیگاریها در  27كشور افزایش
یافت که اکثر آنها کمتر از 15سال سن دارند .تقریباً
در تمامی کشورها تعداد مردان سیگاری بیشتر از زنان
اســت .روند تغییر و افزایش در سیگاریها در مردان
بیشتر از زنان است .از دست رفتن جان 6میلیون نفر
در سال به دلیل مصرف تنباکو باعث توجه ویژه بانک
جهانی به این مسئله و انجام مطالعات در این زمینه
شده است.

تنها اتفاق مهمی که در نشست  169اوپک افتاد انتخاب دبیرکل جدید برای این سازمان بود .به این
ترتیب محمدالبدری تا پایان جوالی جای خود را به محمد بارکیندوی نیجریهای میدهد که در
سالهای  2009تا  2010ریاست شرکت ملی نفت نیجریه را به عهده داشتهاست.

بازارهایجهانی

خنثی

چراغ سرمایهگذاری سبزتر از همیشه شد
سرمایهگذاران با خیال راحت پول و سرمایه خود را روانه بازار میکنند .بررسیهای «آیندهنگر» از شاخص ترس و ریسکپذیری پایگاه خبری-
تحلیلی سیانانمانی نشان میدهد سرمایهگذاران بدون ترس پول خود را در بازارهای سرمایه جاری میکنند .این شاخص در روز 18خرداد عدد
 80را نشان میداد که به معنای حداکثر ریسکپذیری در میان سرمایهگذاران است .اهالی بازار در این شرایط بدون نگرانی ریسک میکنند و پول
خود را روانه بازار میکنند .زمانیکه این شاخص عدد کمتر از  50را نشان میدهد در وضعیت ترس قرار میگیرد .زمانی که شاخص در وضعیت
ترس باشد ،سرمایهگذاران اغلب ریسک نمیکنند و پول و سرمایه خود را نزد خودشان نگه میدارند .اما این روزها به نظر میرسد سرمایهگذاران
به بازار امیدوارند به همین خاطر با آسایش خاطر سرمایه خود را روانه بازار میکنند .عدد  80در چند ماه گذشته بیسابقه بودهاست و نشان
میدهد اتفاقات اساسی در بازار سرمایه رخ داده که امید را در دل سرمایهگذاران نشاندهاست.

ریسک پذیری
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خنثی

وقتی نفت 50دالری «شادی» بخشید
تا دو سال پیش قیمت کمتر از  100دالر برای هر بشکه نفت کسی را خوشحال نمیکرد.
اهالی بازار نفت به قیمتهای رویایی باالی  100دالر و حتی  120دالر دل بسته بودند و اقتصاد
خود را با تکیه بر آن پیش میبردند .اما اکنون دنیای طالی ســیاه تغییر کرده ،پایه و اساس
ی که نفت 50دالری به مرزی برای شادی و
بازار نفت شکل دیگری به خود گرفتهاست طور 
خوشحالی تولیدکنندگان نفت تبدیل شدهاست .قیمت نفت در روز سهشنبه 18خرداد به باالی
 50دالر در ازای هر بشکه رسید .پیش از آن ،تنها هفت ماه پیش بود که نفت برنت حوزه دریای
شمال قیمت  50دالر را تجربه کرده بود .اما دالیلی که باعث افزایش قیمت نفت شدند ابتدا به
اختالالت در عرضه مربوط میشوند .برخی حمالت به زیرساختهای نفتی نیجریه ،تنشها در
لیبی و کاهش تولید در کانادا همه باعث اختالل در عرضه شدهاست .عالوه بر آن تقاضا از سوی
کشورهای هند و چین نیز دوباره افزایش یافتهاست .کاهش تولید نفت ایاالت متحده امریکا و
ضعف دالر نیز از دیگر دالیل مهم افزایش قیمت نفت بودهاست.

یلن دالر را به زمین زد

فلز زرد ،بازیگر نقش اول بازار جهانی

ارز جهانی ایاالت متحده امریکا روزهاي تلخی را ســپری میکند .دالر که مدتی
مسیر صعودی را در پیش گرفته بود در نیمه خرداد به دلیل تأخیر تصمیم فدرال رزرو
امریکا در افزایش نرخ بهره با ضعف شدیدی مواجه شد .جنت یلن رئیس فدرال رزرو
امریکا پس از دریافت و مطالعه گزارش ماهانه وضعیت اشتغال در ایاالت متحده امریکا
باز هم تکلیف افزایش نرخ بهره را در این کشور مشخص نکرد و به این ترتیب باعث
کاهش ارزش دالر در برابر دیگر ارزهای جهانی همچون ین شد .مقامات فدرال رزرو
امریکا بارها اعالم کردهاند تا زمانیکه وضعیت اقتصاد امریکا روبهراه نباشد دست به
افزایش نرخ بهره نخواهند زد .این تعللها باعث کاهش ارزش دالر در برابر دیگر ارزها
یشود.
م 

طال بسیاری از سرمایهگذاران را به بازی گرفتهاست با وجود این بهترین عملکرد
را در بازارهای مالی در میان دیگر کاالها داشتهاست .همیشه در دوران آشوب و تنش
اقتصادی حرکتی به سمت طال آغاز میشــود .در این چند ماهی که از سال 2016
ميالدي میگذرد طال عملکرد بسیار رضایتبخشی داشتهاست .بسیاری از شرکتهایی
که در معادن طال فعالیت میکنند امیدوارانهتر به کار خود در بازار طال ادامه میدهند.
اکثر آنها به افزایش قیمت طال امیدوارند .در حالیکه بسیاری از بحرانها مانند داعش
یا بحران مالی یونان یا تنشهای خاورمیانه همچنان پابرجا هستند ،طال نقش مهمی
را در بازار ایفا میکند .به خاطر همه این تنشها تحلیلگران انتظار دارند هجوم به طال
بیشتر شود و در نتیجه قیمت آن افزایش پیدا کند.
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اعالنـات

غرب

سنگینی بار برگزیت روی دوش اقتصاد امریکا
کارشناســان اقتصادی بارها تأکید کردهاند که جدا شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا تنها به
اقتصاد این کشور فشار وارد نمیکند .اکنون نیز جنت یلن رئیس فدرال رزرو امریکا اعالم کرده
برگزیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا روی تصمیم فدرال رزرو و اقتصاد ایاالت متحده امریکا
اثرگذار اســت .او هشدار داده که اگر بریتانیاییها به خروج از اتحادیه اروپا رأی بدهند ،روی
زمان بعدی برای افزایش نرخ بهره اثر خواهند گذاشت چرا که اتحادیه اروپا در مورد تقاضای
ی که این همهپرسی برگزار شود ،سرمایهگذاران در
امریکا با مشکل مواجه خواهد شد .تا زمان 
بازار هیجان خواهند داشت و در نتیجه اقتصاد کشورها را با نوساناتی مواجه خواهند كرد .او
در سخنان خود تأکید کرده که اگر اقتصاد امریکا وضعیت خوبی داشته باشد نرخ بهره افزایش
پیدا خواهد کرد اما خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در این زمینه اختالالتی را ایجاد خواهد کرد.

بزرگترین اقتصاد اروپا به دردسر افتادهاست

اصالحاتی که بالی جان فرانسه شد

آلمان چهارمین اقتصاد بزرگ جهان به شمار میآید اما اکنون سه نشانه در مورد
این کشــور وجود دارد که نشان میدهد اقتصاد آن با مشکل روبهرو است .بزرگترین
اقتصاد اروپا به دردســر افتادهاست و نشــانههایی وجود دارد كه این مشکالت را ثابت
میکند .نخستین مورد به تغییر الگوی معامالت تجاری در آلمان بازمیگردد .کاهش
رشــد اقتصادی در چین و مشکالت مالی
حوزه یورو دست به دســت هم دادهاند تا
الگوی تجارت آلمانی را تغییر بدهند .دومین
مورد به بازگشــت سرمایه مربوط میشود.
دادهها و اطالعات نشان میدهد سوددهی
ســرمایهگذاری آلمانیهــا کاهش یافته و
بسیاری از صادرکنندگان آلمانی را با مشکل
مواجه کردهاست .در نهایت نشــانه سوم به کاهش هزینه شرکتهای آلمانی مربوط
میشود .اکثر شرکتهای آلمانی درآمد خود را قربانی میکنند تا بتوانند صادرات خود را
تقویت کنند .این عوامل رویهمرفته نشان میدهد اقتصاد آلمان وارد بحران شدهاست.

فرانسه با اصالح قانون کار خود را به دردسر بزرگی انداختهاست .چندی پیش
وزیر اقتصاد این کشور مورد حمله معترضان قرار گرفت .فعاالن حقوق کارگران
به طرف او تخممرغ پرتاب میکردند یا رنگ میپاشــیدند .امانوئل ماکرون که
تالش میکرد خود را به همایشی برساند ناگهان مورد حمله عدهای از معترضان
قرار گرفت کــه به او میگفتند« :گمشــو!»
وزیر در اعتراض به این کارها گفتهاست« :آنها
گوش نمیدهند ،فقط توهین میکنند .اما این
توهینها هیچ تأثیری روی تصمیم من نخواهد
گذاشت ».فرانسوا اوالند مدتی است برای بهبود
شرایط کار در فرانســه دست به اقداماتی زده
که مهمترین آنها اصالح قانون کار بوده اما این
اصالحات با اعتراضات گسترده کارگران و فعاالن حقوق کارگری مواجه شدهاست.
او سعی دارد به کمک این اصالحیه نرخ بیکاری را کاهش بدهد اما منتقدان این
را روشی اشتباه میدانند.

سقوط آزاد اقتصاد ماتادورها تا سال 2018

اعداد پیشرفت اقتصادی در ایتالیا منفی شدند

شبینی
بانک اسپانیا رشــد 2.1درصدی را برای این کشور در سال  2018پی 
کردهاست .بر اساس گزارشهای بهدستآمده از رویترز ،بانک اسپانیا بر تداوم کاهش
رشد اقتصادی این کشور در میانمدت تأکید کرد .بر اساس پیشبینی همین بانک،
رشد اقتصادی اسپانیا در سال جاری 2.7
درصد برآورد شدهاســت .در سال 2017
این رشد به  2.3درصد خواهد رسید .این
در حالی اســت که اقتصاد اسپانیا سال
گذشته  3.2درصد بود .بر اساس اطالعات
بهدستآمده ،کاهش ارزش یورو و کاهش
قیمت نفت دست به دســت هم داده و
باعث کاهش رشد اقتصادی اسپانیا شدهاند .این نخستین بار است که پیشبینی در
مورد اقتصاد اسپانیا صورت میگیرد .چندی پیش نیز این بانک هشدار داده بود که
تنشهای سیاسی در این کشور به کاهش بیشت ِر نرخ رشد اقتصادی منجر خواهد
شد .اما به نظر میرسد این تنشهای سیاسی به این زودی به پایان نرسد.
8
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رشــد اقتصادی ایتالیا احتماالً بــهزودی کاهش خواهد یافــت .طبق آمار
بهدســتآمده از مرکز آمار ملی ایتالیا ،اقتصاد این کشــور هنوز موفق نشده به
رشــد 1.2درصدی خود در ســال جاری دست پیدا کند و بسیاری از مسائل و
مشــکالت نیز بر امیدها برای دست یافتن به
این هدف ســایه انداختهاست .این مرکز اعالم
کــرده تمامی اعداد و ارقامــی که باید روندی
افزایشی و مثبت داشته باشند مسیری نزولی
را در پیش گرفتهاند .ایتالیا ســومین اقتصاد
بزرگ حوزه یورو به شمار میآید .اما این کشور
از ســال  2015تاکنون با مشــکالت اقتصاد
مواجه شدهاست .تولید ناخالص داخلی این کشور در سهماهه نخست امسال تنها
0.3درصد بودهاست .بخش خدمات این کشور برای نخستین در تاریخ با مشکل
روبهرو شدهاست .به همین خاطر اقتصاد این کشور عاليم کاهش رشد را در خود
نشان داد هاست.

ایاالت متحده امریکا ابتدا با حمالت نظامی ضربههایی را به اقتصاد
اوکراین وارد کرد و اکنون با تحریمهایی که علیه روسیه اعمال
کرده اقتصاد این کشور را تحت فشار گذاشتهاست.

شرق

ین قوی میشود ،ژاپن به دردسر میافتد

چشم «چشمبادامیها» به افزایش نرخ بهره

بازار ســرمایه تاکنون  12ماه بسیار سخت را ســپری کردهاست در این بین
شــاخصهای بازار ســرمایه ژاپن از همه بیشتر مشکل داشــتهاند .بررسیهای
«آیندهنگر» نشان میدهد اقتصاد ژاپن با فرآیندی فرسایشی همراه بوده اما از آنجا
که دالر با تصمیم فدرال رزرو ضعیف شدهاست ،ین ناگهان 14درصد افزایش ارزش
در برابر دالر را تجربه کردهاست .ولي سیاستگذاران اقتصادی در این کشور به دنبال
تضعیف ارز خود یعنی ین هستند تا از این طریق اقتصاد قویتری داشته باشند.
شینزو آبه نخستوزیر ژاپن از نیمه خرداد قصد داشت اقدامات جدیدی برای تحرک
بخشیدن به اقتصاد داشته باشد که افزایش مالیات مصرفکننده یکی از آنها بود اما
به دلیل ضعف اقتصاد این کشور ،این تصمیم به اکتبر  2019موکول شد .آبه یکی
از اصلیترین مقصران در کاهش رشد اقتصادی کشور خود را کاهش تقاضا از سوی
چین و اقتصادهای نوظهور آسیایی دانستهاست.

افزایــش نرخ بهــره در ایاالت متحده امریکا به دغدغه همه سیاســتگذاران
اقتصادی در جهان تبدیل شدهاســت« .یی گانگ» نماینده بانک جمهوری خلق
چین در گفتوگویی با بلومبرگ اظهار کردهاســت« :افزایش نرخ بهره در ایاالت
متحده امریکا برای چین بسیار خوب خواهد بود چرا که به معنای افزایش تقاضا و
بهبود اقتصاد امریکا خواهد بود و در نتیجه این موارد برای اقتصاد چین خوب خواهد
بود» .یی گانگ همچنین اعالم کرده این کشور سعی دارد تحرکاتی در نظام پولی
و مالی خود ایجاد کند و بهزودی آنها را اجرایی خواهد کرد .اما این صحبتها در
حالی است که یلن اظهار کرده تا نشانهای از بهبود اقتصاد امریکا مشاهده نکند نرخ
بهره را افزایش نخواهد داد .طبق گفته نماینده بانک جمهوری خلق چین ،اگر همه
کشورها در زمینه بهبود نظام پولی خود با یکدیگر همکاری کنند میتوان شاهد
تأثیرگذاری بیشتر این اقدامات بود.

بلندپروازی عربستان
سعودی سه برابر شد
سه سال خوب
اقتصادپاکستان
پاکستان ســعی دارد اقتصاد خود را به جهان معرفی کند.
احســان اقبال وزیر برنامهریزی و توسعه پاکســتان اخیرا ً در
گفتوگویی ادعا کرده اقتصاد این کشــور در سه سال گذشته
همیشه روندی صعودی و مثبت داشتهاست .او همچنین تصریح
کرده که چندین موسسه بزرگ مالی در جهان رشد قابل قبول
اقتصاد پاکستان را تأیید کردهاند .او همچنین به پروژهای که قرار
است این کشور با چین داشته باشد با افتخار اشاره کردهاست.
بر اســاس این طرح ،کریدور اقتصاد چین-پاکســتان بهزودی
راهاندازی خواهد شد که میتواند به پیشرفت زیرساختهای این
کشور کمک کند و تلنگری به رشد اقتصادی پاکستان بزند .طبق
گفته وزیر برنامهریزی و توسعه پاکستان ،این کشور در بخش
کشاورزی برنامههایی در دست اجرا دارد که میتواند تحرکات
اقتصادی بسیاری به این کشور ببخشد .او تأکید کرده که دولت
برای ایجاد مشوق در این بخش بسیاری از قوانین دستوپاگیر را
برداشته و حتی قیمت کود را کاهش دادهاست.

عربســتان ســعودی از برنامههایی بــرای افزایش
ســهبرابری درآمد غیرنفتی تا ســال  2020خبر داد.
به گزارش والاســتریتژورنال ،مسئوالن این کشور با
یکدیگر متحد شده و سعی دارند شکلی جدید به اقتصاد
پادشاهی عربستان سعودی ببخشند .این در حالی است
که قیمتهای انرژی هرروز در حال ســقوط است .این
پروژه به صورت کلی بسیار بلندپروازانه به نظر میرسد
اما ریاض قصد دارد تا ســال  2020درآمد نفتی خود
را ســه برابر کند و میزان آن را بــه 530میلیارد ریال
سعودی یا 141.33میلیارد دالر برساند .بهبود و توسعه
صنعت گردشگری و افزایش مشارکت بخش خصوصی
در پروژهها از جمله راهکارهای عربستان سعودی برای
دســت یافتن به هدف بلندپروازانهاش است .اما آنچه
انجامش به نظر سخت میآید پیاده کردن نظام مالیاتی
در این کشور است .مردم این کشور همیشه به یارانههای
سنگین عادت داشتهاند و اکنون در برابر مالیات ساکت
ینشینند.
نم 

ارزی پرنوسان دومین ارز
قدرتمندآسیاست
مالزی جزو اقتصادهای نوظهــوری بوده که تغییرات
فضای اقتصاد جهانی روی آن اثرگذار بودهاست .بررسیهای
«آیندهنگر» نشان میدهد اقتصاد مالزی با روندی تدریجی
و مالیم در نیمه دوم ســال میالدی جاری بهبود خواهد
یافت .سیاستها و اقدامات دولت مالزی برای ایجاد ثبات
مالی در این کشــور به عالوه ابرپروژههای زیرساختی که
در این کشور راهاندازی شــده ،مفری برای نجات اقتصاد
این کشور فراهم کردهاست .البته این سیاستها هنوز به
پایان نرسیدهاست؛ دولت این کشور هنوز برنامههایی برای
افزایش درصد تولید ناخالص داخلی و برقراری ثبات مالی
بیشتر در این کشــور دارد .رینگت به عنوان ارز رایج این
کشور نیز با نوســاناتی همراه بوده که بخش عمده آن از
عدم قطعیت تصمیم فدرال برای افزایش نرخ بهره ناشی
شدهاست .اما گفتهها حاکی از آن است که رینگت با وجود
همه نوسانات دومین ارز قدرتمند منطقه آسیاست.
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سهم68درصدیسرمایهدرگردشازتسهیالتبانکی
تسهیالت پرداختی بانکها طی فروردینماه سال  1395به بخشهای اقتصادی مبلغ  21.2هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با ماه
مشابه سال قبل مبلغ  8.5هزار میلیارد تومان معادل  67.7درصد افزایش داشته است .سهم تسهیالت پرداختی در قالب سرمایه در گردش
در تمام بخشهای اقتصادی طی فروردینماه سال جاری مبلغ  14.6هزار میلیارد تومان و معادل  68.9درصد کل تسهیالت پرداختی است
که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل مبلغ  5.6هزار میلیارد تومان معادل  62.3درصد افزایش داشته است .سهم تسهیالت پرداختی بابت
تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در فروردین سال جاری معادل  4.6هزار میلیارد تومان بوده است که حاکی از تخصیص 31.4
درصد از منابع تخصیصیافته به سرمایه در گردش تمام بخشهای اقتصادی است .از  5.3هزارمیلیارد تومان تسهیالت پرداختی در بخش
صنعت و معدن معادل  86.6درصد آن معادل مبلغ  4.6هزار میلیارد تومان در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است.

تعمیر 1.1درصد
 4درصد
وسعه .1
صی
ت
شخ
الی
کا صد
رید در
خ 12
.7

اعالنـات

خری
د مسک
ن 2.9
د
ر
ص
سا
د
یر  4.1درصد
ایجاد  6.3درصد

سرمایه در گردش
 68.9درصد

هدف از پرداخت تسهیالت در فروردین 95

کمک دولت به بنگاههای کوچک

یداشت 132سالگی اتاق تهران برگزار میشود
گرام 

پرداخت  16هزار میلیارد تومان تسهیالت برای بازیابی بنگاههای کوچک که از سوی
رئیسکل بانک مرکزی به بانکها تکلیف شده است به موضوع اصلی جلسه بیستودوم
شــورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران بدل شد .رئیس اتاق تهران
در این نشست نسبت به نحوه تخصیص  16هزار میلیارد تومان تسهیالت به واحدهای
تولیدی تعطیل و نیمهتعطیل هشدار داد و گفت :این تسهیالت به گونهای پرداخت نشود
که بار دیگر ماجرای بنگاههای زودبازده در دولت گذشته را تداعی کند و عمال پولهای
پرداختشده بازگشت و نتیجهای نداشته باشد .بر اساس مصوبه دولت ،قرار است 7500
واحد تولیدی تعطیل و نیمهتعطیل در کشــور شناسایی و برای رفع مشکالت آنها16 ،
ن هاشمی استاندار
هزار میلیارد تومان تسهیالت پرداخت شود .در این جلسه ،سیدحسی 
تهران ،پیشنهاد کرد که اتاق بازرگانی تهران نیز تعامل و همفکری با منتخبان مجلس
دهم از اســتان تهران را در دستور کار قرار دهد و از این طریق ،راه چارهای برای جبران
عقبماندگیها در اســتان اتخاذ شود .هاشــمی در بخش دیگری از سخنانش ،از ایجاد
شهرک صنعتی برای اصناف در استان تهران خبر داد و گفت :زمین این شهرک صنعتی
برای واگذاری به اصناف استان تهران آماده است .رئیس اتاق تهران نیز در این نشست،
پیشبینی رشد  5درصدی اقتصاد ایران در سال جاری را بسیار محتمل دانست و گفت:
حفظ و استمرار این رشد طی سالهای آتی از اهمیت باالتری برخوردار است ،از این رو
باید به اصالح ساختارهای اقتصادی توجه و اهتمام ویژه داشت و موانع را برطرف کرد تا
رشد اقتصادی در کشور تداوم داشته باشد.
مسعود خوانساری در همین زمينه به اقدامات اتاق تهران در راستای شناسایی موانع
پیش روی توسعه اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود :در اتاق تهران ،موضوعات مرتبط با
بیمه ،مالیات و اقتصاد سالمت از سوی کمیسیونها و کمیتههای مشورتی مورد تجزیه و
شها تهیه شده است که میتوان در
تحلیل قرار گرفته و نتایج مربوط به رفع موانع این بخ 
جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران آن را به بحث و بررسی
گذاشت و در نهایت تصویب كرد و در اختیار دولت قرار داد.

مردادماه ســال جاری اتاق تهران یکصدوسیودومین ســالگرد تاسیس خود را ميگذراند .به همین
مناســبت جشن بزرگ گرامیداشت باسابقهترین تشــکل بخش خصوصی کشور با تقدیر از کارآفرینان
شاخص برگزار میشود .مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران گفت:
با توجه به اینکه امســال اتاق تهران یکصدوسیودومین سال تاسیس خود را سپری میکند ،قصد داریم
طی مراســمی با حضور شــاخصترین چهرههای کارآفرین و موثر اقتصادی کشــور از سرشناسترین،
خدمتگزارترین و موثرترین چهرههای یک قرن گذشته بخش خصوصی در ایران تقدیر کنیم .او ادامه داد:
اقتصاد ایران طی بیش از یک قرن گذشته با اتفاقات و فراز و فرودهای بسیاری همراه بوده است .با وجود
این ،بخش خصوصی احساس نیاز میکند تا در سالی که با عنوان اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل نامگذاری
شده ،از تمامی زحمتکشان اقتصاد کشور تقدیر کند .خوانساری افزود :اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان
دیگری به انگیزه نیاز دارد.

1395/03/12

امضای تفاهمنامه همکاری با اتاق بوسان

1395/03/09

ت مدیره فدراسیون صادرات
نشست مشترک با هيئ 
انرژی

نشستی برای همکاری بیشتر با ایتالیا
اواخر اردیبهشت ،هیات ایتالیایی به ایران آمد و به مدت دو روز در پنلها و نشستهای مختلف به بررسی
همکاریهای اقتصادی و فرصتهای سرمایهگذاری مشترک پرداختند .این نشستها به صورت مشترک از
سوی اتاق تهران و گروه  Ambrosettiایتالیا برگزار شد« .والریو دمولی» مدیرعامل گروه Ambrosetti
ایتالیا در این نشست گفت :این گروه بینالمللی در زمینه امکانسنجی ورود و حضور سرمایهگذاران خارجی
در بازارهای هدف تالش میکند و تاکنون نیز موفق شدهاست که در بسیاری از کشورهای جهان و نقاط
ســرمایهگذار و ســرمایهپذیر همایش و گردهمایی های بزرگ برگزار کند .در این نشست و برخاستها و
پنلهای مختلف ،تخمین زده شــد که بعد از برداشتهشــدن تحریمها بیش از 2.5میلیارد دالر بر حجم
مبادالت تجاری ایران و ایتالیا افزوده می شود .بیش از  180هیات تجاری بعد از برجام به ایران آمده اند .از
این تعداد  5هیات متعلق به ایتالیا بوده است .تفاوت نشست ایتالیا و ایران با باقی نشست کشورهای خارجی
در این بود که در این اجالس مذاکرات دو جانبه نبود و کارها بین  6-5پنل مختلف تقسیم شده بود.
1395/03/05

فعاالن اقتصادی اتریش در اتاق تهران

1395/03/04

مالقات با وزیر اقتصاد ایالت نوردراین -وستفالن
آلمان

هيئت تجاری ایالت کرنتن اتریش

هيئتي تجاری از شهر بوسان
وزیر اقتصاد ،انرژی و صنعت ایالت نوردراین-
هيئت مدیره فدراسیون

در نشست اعضای
مذاکرات اقتصادی خود را با فعاالن
کرهجنوبی با رئیس اتاق تهران
وستفالن آلمان در مالقات با رئیس اتاق تهران ،از
انرژی با رئیس اتاق تهران ،نمایندگان بخش
اقتصادی و نمایندگان بنگاههای بخش
دیدار کرد و ضمن تبادلنظر در مورد
هيئت بزرگ تجاری این ایالت در تهران و

حضور
خصوصی در حوزه انرژی با اشاره به برخی
خصوصی پایتخت در پیش گرفت.
زمینههای توسعه مناسبات تجاری
رایزنی با بنگاهها و صاحبان کسبوکار ایران خبر
مشکالت خود ،بر لزوم تقویت تشکلگرایی و
مسافران اتریشی ،از نمایندگان
تهران -بوسان ،تفاهمنامه همکاری امضا
داد و البته به تالشهای آلمانيها برای توسعه
حمایت اتاق بازرگانی از تشکلها تاکید کردند
بنگاههای صنعتی ،تجاری و گردشگری
کردند .مسعود خوانساری ،رئیس اتاق
روابط بانکی و بیمهای و مبادالت تجاری با ایران
و خواستار رفع موانع و مشکالت حوزه صادرات
ایالت کرنتن این کشور بودند که به
تهران ،گفت :زمینههای بسیاری از جمله
اشاره کرد« .گرت دون» که در رأس این هيئت
برای رونقدهی به اقتصاد کشور شدند.
اقتصادی ،فنی و تجاری برای توسعه
سرپرستی وزیر اقتصاد ،گردشگری
به تهران آمده بود ،از آمادگی صنایع این ایالت
مسعود خوانساری ،رئیس اتاق تهران ،تشکیل
همکاریهای دو کشور وجود دارد
و فرهنگ این ایالت برای انجام
برای همکاری با ایران و بررسی بیشتر امکان
کنسرسیومهای صادراتی در بخش خصوصی را
که امیدواریم مورد توجه فعاالن
مذاکرات اقتصادی به تهران سفر
سرمایهگذاری مشترک خبر داد.
یک ضرورت دانست.
اقتصادی ایران و کره قرار گیرد.
کردند.
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تولید خودرو در دوماهه اول سال 95

کاهشتولیدخودرو
در دوماهه اول امسال  158هزار و  571دستگاه خودرو در کشور تولید شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل  2.8درصد کاهش داشته
است .تولید خودرو در اردیبهشت امسال نیز افت  0.7درصدی را نسبت به اردیبهشت  94تجربه کرد .تولید سواری در اردیبهشت امسال
 1.8درصد نسبت به اردیبهشت  94کاهش داشته است .تولید ایرانخودرو در دوماهه اول امسال کاهش  5.5درصدی را نسبت به دوماهه
ابتدایی سال گذشته تجربه کرد .در فروردین و اردیبهشت امسال  80هزار و  931دستگاه انواع خودرو توسط گروه ایرانخودرو به تولید رسید.
همچنین در دوماهه اول امسال ،تولید سواری توسط گروه ایرانخودرو به  77هزار و  23دستگاه رسید که کاهش  6.9درصدی را نسبت به
مدت مشابه سال قبل نشان میدهد .در این مدت  48هزار و  330دستگاه سواری توسط این گروه صنعتی به تولید رسید.گروه سایپا نیز با
افزایش  4.8درصدی تولید انواع خودرو در دوماهه اول امسال مواجه شد.

مدل

تعدادتولید

درصد تغییر نسبت به
دوماهه 94

سواری

145930

-3.9

وانت

11384

26.6

یبوس و میدلباس
مین 

29

-60.8

اتوبوس

59

-62.4

کامیونت ،کامیون و کشنده 1169
جمع کل

مسکن در انتظار رونق
گزارش بانك مركزي نشان از افزايش تعداد معامالت مسكن
در سطح شهر تهران دارد اما به نظر ميرسد افزايش معامالت
مسكن در تهران با آنچه در روند كلي كشور حاكم است ،تناسب
ندارد .بانك مركزي در گزارش آماري خود از معامالت مسكن
در تهران به افزايش  8.2درصدي تعداد معامالت در ارديبهشت
نسبت به ارديبهشت سال گذشته ،اشاره داشته و ادامه اين روند
را پيشبيني كرده است .در ماه دوم امسال قرارداد فروش بيش از
 15هزار و  400واحد مسكوني به امضا رسيد .طبق گزارش بانك
مركزي در اين دوره زماني ميانگين قيمت مسكن نيز  2.8درصد
افزايش يافته است .با وجود این ،رئيس اتحاديه مشاوران امالك
از كاهش  35درصدي تعداد معامالت مسكن طي ارديبهشتماه
ســال جاري در سطح كشور خبر داده است .طبق گفته رئیس
اتحادیه مشــاوران امالک تهران ،در اردیبهشت  95تعداد 60
هزار و  535قرارداد خرید و فروش مسکن در کل کشور منعقد
شده اســت .این در حالی است که اردیبهشت سال  94تعداد
قراردادهای خرید و فروش  95هزار و  211مورد بود.
طبق آمار بانك مركزي تعداد معامالت مسكن در ارديبهشت
ســال جاري با افزايش  8.2درصدي نسبت به ارديبهشت سال
گذشــته به بيش از  15هزار و  400مورد رسيده است .تعداد
معامالت مســكن در ماه دوم سال نسبت به فرورين نيز 160
درصد افزايش يافت كه به دليــل وجود تعطيالت زياد در ماه
نخست سال بوده است.
همزمان با افزايش معامالت مسكن در ماه دوم سال ،ميانگين
قيمت واحدهاي مسكوني نيز نسبت به ارديبهشت سال گذشته
1395/03/04

ت رئیسه و مدیران اتاق
میزبانی از هيئ 
همدان

1395/03/03

انتشار آخرین ویرایش راهنمای
مقرراتتامیناجتماعی

1395/02/28

-2.8

برگزاری دورههای آموزشی
در اتاق تهران

 2.8درصد افزايش يافت .ميانگين قيمت مســكن در اين ماه
نسبت به فروردين امســال  1.7درصد رشد كرده است .طبق
گزارش بانك مركزي ميانگين قيمت يك متر واحد مسكوني در
تهران به  4ميليون و  6هزار تومان رسيده است در حالي كه در
ماه اول سال اين نرخ  3ميليون و  940هزار تومان بود.
در اردیبهشــتماه ســال  1395از میــان مناطق 22گانه
شهرداری تهران ،بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای
مسکونی معاملهشــده معادل  7ميليون و  830هزار تومان به
منطقه يك و کمترین آن با  2ميليــون و  140هزار تومان به
منطقه  18تعلق داشته است.
توزیع تعداد معامالت انجامشــده برحسب مناطق مختلف
شهر تهران در اردیبهشت ســال  1395حاکی از آن است که
از میان مناطق 22گانه شــهر تهران ،منطقه  5با ســهم 15.2
درصدی از کل معامالت ،بیشترین تعداد قراردادهای مبایعهنامه
را به خود اختصاص داده است.
در همين حال علی چگینــی مدیرکل دفتر برنامهریزی و
اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعالم كرد كه بازار مسكن
با مازاد عرضه مواجه شــده است .او با اشاره به مازاد مسکن در
کشــور گفت :با ورود وامها از خردادماه رونــق آرامآرام به بازار
مســکن بازمیگردد به طوری که سازندگان واحدهای خود را
به فروش میرسانند و واحدهای نیمهکاره را تکمیل میکنند.
علی چگینی گفت :مازاد عرضه در بخش مسکن وجود دارد
چراكه سازندگان مسكن به دلیل رکود حاكم بر بازار ،نتوانستند
واحدهاي ساختهشده خود را طي  2سال اخير به فروش برسانند.

رئیسکل گمرک روسیه در اتاق تهران

571158

-40.9

اتاق تهران به منظور آشــنایی فعاالن کســبوکار با
تشــریفات تجارت فرامرزی ،دورهای آموزشی با موضوع
«قوانین و مقررات امــور گمرک و ترخیص کاال» برگزار
ميکند .این دوره آموزشــی برای ارتقای ســطح دانش
و آگاهی تمامی فعاالن اقتصــادی از قوانین و مقررات،
آییننامهها و دستورالعملها و رویهها و فرآیندهای موجود
در تجارت اســت که همواره دچار تغییراتی میشود و از
 29خردادماه آغار شــد و طی  20ساعت و در  7جلسه
برگزار میشود .مخاطبان دوره آموزشی «قوانین و مقررات
امور گمرک و ترخیص کاال» مدیران عامل ،اعضای هيئت
مدیره و مدیــران بازرگانی بنگاههای اقتصادی عضو اتاق
تهران هستند .مباحثی چون شــرایط حاکم بر تجارت
فرامرزی و رویههای گمرکی ،ترانزیت خارجی و ترانزیت
داخلی ،گــردش کار صادرات ،صــادرات موقت ،گردش
کار واردات ،معافیتها و ممنوعیتها و همچنین حقوق
ورودی و مالیات بر ارزش افزوده ،اســترداد و رسیدگی به
اختالفات گمرکی از جمله مباحث این دوره است.
J Jآموزش زبان آلمانی ویژه فعاالن اقتصادی
همچنین اتــاق بازرگانی تهران یک دوره آموزشــی
زبان آلمانی پایه برای مذاکرات تجاری و اقتصادی برگزار
میکند .این دوره آموزشی از  20تیرماه آغاز خواهد شد.

1395/02/27

برگزاری اجالس اقتصادی
ایران و ایتالیا

1395/02/25

ت تجاری هند در اتاق تهران
هيئ 

هيئت تجاری اتاق بازرگانان

رئیسکل گمرک روسیه یک روز
اجالس اقتصادی ایران
اتاق تهران به منظور آگاهی
هيئت رئیسه اتاق بازرگانی ،صنایع،

هند در محل اتاق تهران با
پس از دیدار با رئیسکل و مقامات
و ایتالیا با مشارکت اتاق
عمومی شهروندان ،کارآفرینان
معادن و کشاورزی همدان با رئیس و
فعاالن اقتصادی پایتخت مالقات
گمرک ایران به اتاق تهران آمد
تهران و موسسه آمبروزتی
و فعاالن اقتصادی بهویژه
عوامل اجرایی اتاق تهران درباره اقدامات و
کردند .نمایندگان  16بنگاه و
تا هم در مورد دیدارها و نتایج
ایتالیا و با حضور مسئوالن
اعضای خود و همچنین با هدف
پروژههای خدماترسانی به فعاالن اقتصادی
شرکت تجاری و صنعتی هند در
دیدارهایش بگوید و هم مشکالت
دولتی و بخش خصوصی
تسهیل دسترسی فعاالن
دیدار و گفتوگو کردند .در ابتدای این
فعاالن اقتصادی را بشنود .در
هيئت به اتاق

حالی همراه با این
دو کشور در تهران برگزار
اقتصادی به قوانین و مقررات
نشست ،مسعود خوانساری ،رئیس اتاق
تهران آمدند که سفیر هند در
هيئت رئیسه

این دیدار عالوه بر
شد و طی آن مشکالت و
حوزه کسبوکار ،آخرین
تهران تعامل و تبادلنظر بین اتاقهای
هيئت مدیره اتاق

اتاق تهران،
این نشست خبرهای مهمی از
موانع پیشروی مراودات
ویرایش راهنمای مقررات
بازرگانی سراسر کشور را موثر و مفید
مشترک ایران و روسیه و تعدادی
بازگشایی مناسبات بانکی غرب
بانکی و بیمه به بحث
تأمین اجتماعی کارفرمایان را
خواند و این نوع ارتباطات را زمینهساز
با ایران در آیندهای نزدیک با
از اعضای فعال این اتاق نیز حضور
گذاشته شد.
منتشر کرد.
همافزایی اتاقها توصیف کرد.
خود آورده بود.
داشتند.
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چهرهها
اعالنـات

از فعاالن اقتصادی تا اهالی سیاست در راه ایران
 4چهره مهم این ماه را بیشتر بشناسید

دیوید لیپتون معاون اول رئیس صندوق بینالمللی پول

نارندرا مودی نخستوزیر هند

توصیههایی از صندوق بینالمللی پول به ایران

توافقی هندی -ایرانی -افغانی برای چابهار

«سیستم بانکی ایران باید اصالح شود ».اصل صحبت دیوید لیپتون
معــاون اول رئیس صندوق بینالمللی پول که اواخر اردیبهشــت
بــه ایران آمده بود همین یک جمله بــود .لیپتون در مصاحبهای
با بلومبرگ گفتــه بود« :بهترین کاری که دولت ایران و بانکهای
فعال در آن میتوانند انجام دهند این است که استانداردهای موجود در کشور خود
را به سطح اســتانداردهای بینالمللی برسانند و به شرکای تجاری خود اطمینان
بدهند که هرگونه معامله یا قرارداد تجــاری با ایران از طریق بانکها کام ً
ال امن و
قابل اعتماد اســت ».اعتمادسازی این روزها به دغدغه اول سرمایهگذاران در ایران
تبدیل شدهاست چرا که هراس از تعامل تجاری با ایران بزرگترین مانع برای ادامه
فعالیتهای تجاری در دوران پساتحریم خواهد بود.
دیوید لیپتون معاون اول کریستین الگارد که بهخوبی از این مشکل آگاهی یافته
در مصاحبه خود گفتهاست« :تمامی کسانی که وام میدهند قطعاً از ریسکهای
موجود آگاهی دارند و میتوانند آن را مدیریت کنند .آنها باید روابط خارجی خود
را بهبود ببخشند ».یکی از صحبتهای لیپتون که جنجالی را در رسانهها به پا کرد
مربوط به مبارزه و توقف پولشویی در ایران بود .او تأکید کرده بود که ایران باید به
صورت جدي با پولشــویی مبارزه کند تا راه ورود به عرصه تجارت جهانی را برای
خود باز کند.
از آنجا که تحریمها نقل همه محافل است ،لیپتون نیز در مورد شرایط پساتحریم
ســخنانی ارائه کرد .او گفته بود« :در زمان کنونی ایران در لحظه حساســی برای
جهش اقتصادی قرار دارد و با برداشتن تحریمهای اقتصادی اتفاقات جدیدی برای
ایران پیشبینی میکنیم ».طبق گفته این مقام صندوق بینالمللی پول ،ایران باید با
چالشهایی مانند کاهش قیمت نفت و تردید سرمایهگذاران خارجی برای شرکت در
پروژههای اقتصادی ایرانی مقابله کند .لیپتون در سفر خود به ایران با مدیرعاملهای
بانکهای ایرانی در تهران دیدار کرد .او در این دیدارها به این مدیران توصیه کرد که
با اعتمادسازی بانکهای خارجی را به ورود به کشور تشویق کنند .او در طی سخنان
خود تأکید کرده بود که صندوق بینالمللی پول نیز در این فرآیند
به بانکهای ایرانی کمک خواهد کرد .او همچنین به تنوعبخشی
اقتصاد و عدم تکیه بر نفت تأکید کرده بود.
لیپتون روز اول سپتامبر  2011به عنوان معاون اول رئیس
صندوق بینالمللی پول انتخاب شد و در روز  28مارس 2016
دوباره برای دورهای پنجساله در این سمت انتخاب شد .او پیش
از این به عنوان مشاور ارشد امور اقتصادی در کاخ سفید مشغول
به کار بودهاست .او در دولت بیل کلینتون نیز در خزانهداری
امریکا فعالیت داشتهاســت .ليپتون نخستین بار
هشت سال در صندوق بینالمللی فعالیت کرد
تا توانست به مشاغل بعدی خود دست پیدا
کند .او مدرک دکتری خود را در ســال
 1982از دانشــگاه هــاروارد دریافت
کرد هاست.

«توافق چابهار» اصلیترین بخش سفر نارندرا مودی نخستوزیر
هنــد به ایران در روز دوم خرداد بود .مودی در این ســفر دوروزه
مهمترین قرارداد تجاری میان ایران ،افغانستان و هندوستان را به
امضا رساند .او به دعوت دولت ایران به این کشور سفر کرده بود تا به پیشبرد روابط
دوجانبه ایران و هند کمک کند .توافق چابهار که از سالها پیش انتظار سه امضا
را میکشید باالخره در روز چهارم خرداد به دست حسن روحانی رئیسجمهوری
ایران ،اشرف غنی رئیسجمهوری افغانستان و مودی به امضا رسید.
همراه با مودی هیئتی تجاری نیز به ایران سفر کرده بودند که برخی به دنبال
بازار ایران و برخی دیگر به دنبال سرمایهگذاری مشترک با این کشور بودند .مودی
در میان این افراد از محبوبیت بســیاری برخوردار بود .یکی از این تاجران هند در
گفتوگو با خبرنگار «آیندهنگر» در مورد نخســتوزیر کشور خود گفت« :او آدم
درســتکار ،راستگو و سختکوشی است و به صورت جدی سعی دارد هند را به
پیش ببرد .من میدانم که او روزانه بیش از  16ساعت کار میکند».
نارندرا دامورداس مودی از سال  2014تاکنون به عنوان نخستوزیر هند مشغول
به کاراست .این مرد 61ساله گجراتی از رهبران حزب هندو -ملیگرای هند است که
از طریق انتخابات پارلمانی به سمت نخستوزیري دست یافت .او که در خانوادهای
با شش فرزند متولد شده برای کسب درآمد خانواده به پدرش در فروش چای کمک
میکرد .معلمهای او خیلی سریع متوجه قدرت سخنوریاش شدند و سعی کردند
او را در ارتقای این اســتعداد یاری دهند .نخستین حضور مودی در دولت در سال
 1975بود .از آنجا که در آن دوران مخالفتهایی با حزب او پیش آمد ،ناگزیر شد به
صورت مخفیانه و زیرزمینی به فعالیتهای خود ادامه بدهد .تا اینکه سرانجام در سال
 2011فضا تا حدودی باز شد .نخستوزیر هند عالقه زیادی به جذب سرمایههای
خارجی به هند دارد و به همین خاطر سیاستهایی را در این راستا پیش گرفتهاست.
او به همه کشورها سفر میکند و سعی دارد با همه آنها رابطه دوستانهای برقرار کند.
البته او در مورد برقراری روابط با غرب با مشکالتی همراه بود .اصلیترین سیاست
اقتصادی مودی افزایش کارایی اقتصادی بودهاست .او به دنبال اصالح و پیادهسازی
قوانین تجاری جدید برای کشــورش اســت تا با بهبود
زیرســاختها اقتصاد خود را از چین جلو بیندازد.
به خاطر همین برنامهها بسیاری از تحلیلگران
به آینده هند امیدهای بســیاری دارند .یکی از
برنامههای او افزایش دوبرابری درآمد کشاورزان
تا سال  2022است .زندگی شخصی مودی نیز
جذابیتهای بســیاری دارد .بر اساس اطالعات
موجود ،او در سن 13سالگی طبق برنامهریزی پدر
و مادرش نامزد و در 18سالگی ازدواج کردهاست.
البته در حال حاضر ازدواج او مانند یک
راز است و کسی از چگونگی وضعیت
زندگی او اطالعی ندارد.
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لیپتون در مصاحبهای با بلومبرگ گفته بود« :بهترین کاری که دولت ایران و بانکهای فعال در آن میتوانند انجام دهند این است که
استانداردهای موجود در کشور خود را به سطح استانداردهای بینالمللی برسانند و به شرکای تجاری خود اطمینان بدهند که هرگونه
معامله یا قرارداد تجاری با ایران از طریق بانکها کام ً
ال امن و قابل اعتماد است».

نسیم بنایی :در این بخش به چهار چهره مهم و تأثیرگذار در ماه اردیبهشت و خرداد اشاره میشود .این چهرهها به دلیل
اهمیتی که در روابط تجاری با ایران داشتهاند ،انتخاب شدهاند؛ دیوید لیپتون معاون اول رئیس صندوق بینالمللی پول ،نارندرا
مودی نخستوزیر هند ،سوزان زانی مینتون بدوس سردبیر اکونومیست و فابرس برژیه مدیرعامل ایرباس.

سوزان زانی مینتون بدوس سردبیر اکونومیست

فابریس برژیه مدیرعامل شرکت ایرباس

اولین سردبیر زن اکونومیست در 171سال گذشته

دومین غول هواپیماسازی در ایران

ســوزان زانی مینتــون بدوس هفدهمین ســردبیر
اکونومیست است .او نخستین زنی است که در تاریخ
کونيم قرن فعالیت اکونومیســت به عنوان
بیش از ی 
ســردبیر این نشریه انتخاب میشود .بدوس نخستین بار در سال  1994به عنوان
گزارشگر بازارهای نوظهور در اکونومیست مشغول به کار شد .او تحصیالت خود را در
مدرسه مورتون آغاز کرده و مدارک دانشگاهی خود را از آکسفورد دریافت کردهاست.
مطالعات دانشگاهی او در حوزه فلسفه ،سیاست و اقتصاد بودهاست.
بدوس ابتدا به عنوان مشاور وزیر اقتصاد در لهستان مشغول به کار شد و پس
از آن به مدت دو سال به عنوان اقتصاددان در صندوق بینالمللی پول فعالیت کرد.
عمده فعالیتهای بدوس در صندوق در زمینه اقتصاد کالن آفریقا و اروپای شرقی
بود .او از طریق همین شــغل با اکونومیست آشنا شد و به آنجا راه یافت .در سال
 1996یعنی دو سال بعد از فعالیت به عنوان گزارشگر ،به دبیری ارتقاي رتبه یافت.
او مســئولیت رصد اقتصاد و کسبوکار دنیا را به عهده داشت تا اینکه باالخره در
دوم فوریه  2015به عنوان سردبیر اکونومیست و نخستین زنی که این سمت را در
اکونومیست به دست میگیرد ،انتخاب شد .از آنجا که بدوس جزو سردبیرانی است
که به صورت آکادمیک و دانشــگاهی با علم اقتصاد آشنایی دارد جزو موثرترین و
بانفوذترین صداها در روزنامهنگاری اقتصادی در دنیاست .او پژوهشهای بسیاری در
مورد اقتصاد جهان انجام داده و مطالعات بسیاری روی اقتصاد ایاالت متحده امریکا
و سیاســتهای مالی در این کشور داشتهاست .زمانیکه بدوس به عنوان سردبیر
اکونومیســت انتخاب شد اکثر رسانهها به دالیل انتخاب خود به عنوان یک زن در
تاریخ اکونومیست پرداختند .بدوس پس از  171سال به عنوان نخستین سردبیر
اکونومیست انتخاب شد .بررسیهای رسانهها نشان میدهد فایننشالتایمز (افتی)،
والاستریت ژورنال ،واشنگتنپست و لسآنجلستایمز هیچگاه سردبیر زن نداشتهاند.
در بریتانیا نیز تایمز ،تلگراف یا گاردین هیچگاه یک زن را به عنوان ســردبیر خود
انتخاب نکردهاند .نیویورکتایمز نیز نخستین سردبیر زن
خود را در ســال  2011انتخاب کرد .بسیاری از
زنانی که پیشتر برای سردبیری اکونومیست
کاندیدا شده بودند با شنیدن خبر انتخاب
بدوس به تحلیل این جریان پرداختند.
به هر حال مینتون بدوس اکنون بیش
از یک ســال است که به عنوان سردبیر
اکونومیست مشغول به کار است.
اکونومیست در ایران فعالیت های
خود را گسترش داده و به تازگی
دو کتاب از این موسسه توسط
اتاق تهران منتشر شدهاست.
کتابهای اکونومیست مورد
استقبال فعاالن اقتصادی در
ایران قرار گرفتهاست.

نیازهــای هواپیمایــی ایــران بــرای
شرکتهای هواپیمایی خارجی بسیار
چشمگیر اســت؛ یکی از این شرکتها
ایرباس است که مدیرعامل آن تمایل بسیاری به برقراری روابط با ایران دارد .فابریس
برژیه مدیرعامل فرانسوی شرکت ایرباس است .او که در  16ژوالی  1961متولد شده
نخســتین بار در اول ژوئن  2012به عنوان مدیرعامل ایرباس برگزیده شد .او تمامی
تحصیالت خود را در فرانسه سپری کردهاست .برژیه اولین بار در سال  1983به عنوان
یک مهندس مشغول به کار شد .او در سال  1984در زمینه بازاریابی در ژاپن فعالیت
کرد .فابریس برژیه در سال  1989به وزارت کشاورزی فرانسه راه یافت و مدتی آنجا
مشغول به کار شد .او که به طور مستمر تغییر شغل دادهاست در سال  1998به عنوان
مدیرعامل شرکتی به نام داینامیکس مشغول به کار شدهاست .در سال  2003نیز به
عنوان مدیرعامل یوروسپتور کار کرد .سرانجام در سال  2006به مدیرعاملی شرکت
ایرباس رســید .ایرباس شرکت هواپیماسازی اروپایی و سازنده بزرگترین هواپیمای
جت مسافربری جهان است .دفتر مرکزی این شرکت در شهر تولو ِز فرانسه قرار دارد اما
کارخانههای آن در نقاط مختلف اروپا مشغول به ساخت و تولید هواپیما هستند .این
شرکت پس از بوئینگ ،دومین شرکت هواپیماسازی جهان به شمار میآید که حدود
نیمی از هواپیماهای مسافربری و غیرنظامی جهان را تولید میکند .بیش از 63هزار
نفر در شرکت ایرباس مشغول به کار هستند .این شرکت نخستین بار در سال 1970
تأسیس شد و اکنون در تمامی کشورهای جهان فعالیت میکند .ایرباس همیشه جزو
رقبای اصلی شرکت هواپیمایی بوئینگ بودهاست .گاهی موفق شده تعداد سفارشهایی
بیش از بوئینگ داشــته باشد اما هیچگاه موفق نشده این شرکت را برای همیشه از
دایره رقابت کنار بزند .ســود خالص این شرکت در سال  2011برابر با 1.59میلیارد
یورو بودهاست .اکنون این شرکت بزرگ برای فروش هواپیماهای تولیدی خود چشم
به بازار پساتحریم ایران دوختهاست .برژیه بارها در
مصاحبههای خود گفتهاســت« :ما برای نوسازی
نــاوگان هوایی ایران در دســترس همتایان ایرانی
خود هستیم ».اخیرا ً ایران  14فروند ایرباس از فرانسه
خریداری کرد هاست.
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صفحات آنالیز تالش میکند اطالعاتی دقیق از هزینههای
ماهیان ه زندگی دو گروه از جامعه و طبقه متوسط را در اختیار
خوانندگان قرار دهد تا صاحبان کسبوکار به تحلیل دقیقی
از معیشت نیروهای کار دست پیدا کنند

آنـالیــز
اعالنـات

چند روايت معتبر درباره بيكاري

مركز آمار ايران تعداد بيكاران را 2.7ميليون نفر اعالم كرده ،اما برآوردهاي ديگري نيز از اين شاخص وجود دارد
اگر كاهش قابل توجه نرخ تورم در  3سال اخير ،دستاورد بزرگ
محمد عدلي
دولت يازدهم باشد ،تداوم ركود و افزايش نرخ بيكاري نقطهاي
مخدوش در پرونده اقتصاد ايران به شمار ميرود .آمارهاي رسمي
خبرنگار
از افزايش مداوم نرخ بيكاري طي  3سال اخير حكايت دارد .نرخ
بيكاري در سال  1392معادل  10.4درصد بود كه در سال  93به  10.6درصد و در پايان سال 94
به  11درصد رسيد .هشدار در مورد وضعيت اشتغال با طوالني شدن دوران ركود در اقتصاد ايران
به اوج خود رسيده است .محسن رناني استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان ميگويد غول بيكاري در حال
بزرگ شــدن است .او به اشتغالزايي محدود در  10سال گذشته اشاره كرده و عميق شدن ركود
را عاملي براي افزايش شمار بيكاران دانسته است .هرچند آمارها از تعداد بيكاران متفاوت است اما
بر سر بحران آن اتفاق نظر وجود دارد .آمارهاي مركز آمار ايران ،تعداد بيكاران را  2ميليون و 729
هزار نفر اعالم كرده است .وزير كشور اما در صحن علني مجلس آمار جديدي از تعداد بيكاران كشور
اعالم كرد تا روايتهاي موجود در اين زمينه را افزايش داده باشد .طبق گفته رحماني فضلي3.5 ،
ميليون نفر در كشور بيكار هستند .اين عضو كابينه اعالم كرده كه نرخ بيكاري در مناطق مختلف،
متفاوت است و مناطقی هستند که بیش از  ۶۰درصد بیکار دارند .البته مناطقی که بیش از ۵۰

درصد بیکار دارند ،خیلی زیادند .از طرفی دیگر ،گزارش مركز پژوهشهاي مجلس به بيكاري 6.5
ميليون نفر اشاره كرده است و برخي اقتصاددانان ،تعداد واقعي بيكاران را تا  10ميليون نفر تخمين
زدهاند .محسن رناني معتقد است كه تعداد واقعي بيكاران را بايد  10ميليون نفر دانست .او معتقد
است كه بيكاري در حال تبديل شدن به غولی بیشاخ و دم در اقتصاد است .محسن رناني میگوید:
در نظام آماری تنها دانشآموختگانی که در  4هفته گذشته دنبال کار بودهاند و کار پیدا نکردهاند،
بیکار محسوب میشونددر صورتی که این روش صحیح نیست .به گفته این اقتصاددان ،در حال
حاضر شاهد طوالنیترین رکود ایران هستیم .اگر از سال 84تا  93جمعیت شاغل کشور را بررسی
کنیم ،تغییرات چندانی نکرده است و در طول 10سال تنها یکمیلیون به جمعیت شاغل کشور
افزوده شده است .او چنين ادامه ميدهد :تعداد کارگاههای باالی  10نفر از سال  1383تا 1392
از  16هزار به  14هزار کاهش یافته است و در عمیقترین حالت رکود اقتصادی به سر میبریم.
J Jدالیل اختالف آماری
در مورد تعداد بيكاران روايتهاي رسمي و غيررسمي متفاوتي مطرح شده است .از  2.7ميليون
نفر مركز آمار تا  10ميليون نفر كه برخي كارشناســان از آن ســخن گفتهاند .مركز پژوهشهاي
مجلس در حالي از بيكاري  6.5ميليون نفر خبر داده است كه در آخرين گزارش رسمي مركز آمار

روایت مركز آمار از بازار كار در سال گذشته
مجموع بیكاران
 2میلیون و  729هزار و  92نفر

11

درصد

سهم بخشهای اقتصادی از اشتغال
كشاورزی
 3میلیون و  961هزار و  297نفر
 18درصد

یك میلیون و  646هزار و  380نفر

23.3

درصد

یك میلیون و  894هزار
و  122نفر
درصد

یك میلیون و  83هزار
و  980نفر
درصد

 834هزار و  970نفر
درصد

 562هزار و  399نفر
 40.2درصد

9.3

19.1

19.4

 2میلیون و  171هزار و
 695نفر
درصد

12.2

 557هزار و  397نفر

8.1
14

جوانان بیكار  15تا  29ساله

درصد
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خدمات
 10میلیون و  860هزار و  392نفر
 49.4درصد

صنعت
 7میلیون و  147هزار و  11نفر
 32.5درصد

یك میلیون و  300هزار
و  106نفر
درصد

25.5

 346هزار و  274نفر
درصد

17.6

كار در كشور است .جمعيت فعال در كشور با  882هزار نفر افزايش به  24ميليون و  701هزار نفر
در سال  94رسيده كه اين موضوع نرخ مشاركت اقتصادي را با يك درصد افزايش به  38.2درصد
رسانده است .بررسی اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی نشان میدهد که بخش خدمات با 49.4
درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است .در مراتب بعدی بخشهای صنعت با
 32.5درصد و کشاورزی با  18درصد قرار دارند .طي سال  ،94تعداد  10میلیون و  860هزار نفر در
بخش خدمات اشتغال داشتهاند .صنعت و کشاورزی با بیش از  7و  3میلیون نفر سهم اشتغال رده
دوم و سوم را به خود اختصاص دادهاند .بررسی سهم شاغالن 15ساله و بیشتر با ساعت کار معمول
 49ساعت و بیشتر نشان میدهد  38.0درصد شاغالن بهطور معمول بیش از  49ساعت در هفته
کار میکنند .این شــاخص که یکی از نماگرهای کار شایسته است نشان میدهد در کشور سهم
زیادی از شاغالن بیشتر از استاندارد کار میکنند.
J Jبيكاري جوانان
آمارها نشان ميدهد كه بيكاري در ميان جوانان همچنان رو به افزايش است .نرخ بيكاري جوانان
 15تا  24ساله در سال  94معادل  26.1درصد برآورد شده است و نرخ بيكاري جوانان  15تا 29
ساله نيز  23.3درصد بوده است .تعداد بيكاران در اين گروه سني يك ميليون و  646هزار نفر اعالم
شده است كه نشان ميدهد بيش از  60درصد بيكاران را جوانان تشكيل ميدهند.

ايران ،تعداد بيكاران  2ميليون و  729هزار و  92نفر اعالم شــده است .يكي از موارد اختالف اين
دو آمار به اشــتغال ناقص مربوط است كه در بررسي مركز آمار به طور جداگانه محاسبه ميشود
و جــزو بيكاران نميآيد اما در گزارش مركز پژوهشهاي مجلس اين افراد در جمع بيكاران مورد
بررسي قرار گرفتهاند .طبق تعريف مركز آمار ،افراد دارای اشتغال ناقص شامل تمام شاغالنياند كه
در هفته بررسي ،حاضر در سر كار یا غایب موقت در محل كار بوده و به داليل اقتصادی نظیر ركود
كاری ،پیدا نکردن كار با ساعت كار بیشتر ،قرار داشتن در فصل غیركاری و ...كمتر از  44ساعت كار
كردهاند .همچنين در تعريف بيكار از سوي مركز آمار ،که شاخص نرخ بیکاری را با توجه به جمعیت
فعال کشور برآورد میکند ،بیکار به تمام افراد  10ساله و باالتر گفته میشود که جویای کار و آماده
برای کار باشند اما در هفته قبل از آمارگیری ،فاقد کار باشند .در گزارش مركز پژوهشهاي مجلس
افرادي كه از جستوجوي شغل دلسرد شدهاند نيز در كنار دارندگان شغل ناقص و تعداد بيكاران
مورد محاسبه قرار گرفتهاند.
J Jجزئيات آمار بيكاري
آمارهاي مركز آمار ايران نشــان ميدهد كه تعداد بيكاران در ســال  94معادل  214هزار نفر
افزايش يافته و مجموع بيكاران رسمي را به  2ميليون و  729هزار و  92نفر رسانده است .طبق
گزارش مركز آمار ايران ،بر اساس اين آمارها طي اين سال  ۸۸۲هزار نفر نیروی جدید وارد بازار کار
شدهاند كه  ۶۶۷هزار نفر آنها مشغول کار شدهاند و مابقي به جمعيت بيكاران پيوستهاند .آمارها نشان
ميدهد كه در سال  94نرخ بيكاري در ميان مردان  9.3درصد و در ميان زنان  19.4درصد برآورد
شده است .همچنين اين شاخص در نقاط شهري  12.2درصد و در نقاط روستايي  8.1درصد اعالم
شده است .گزارش مركز آمار از وضعيت بازار كار در سال  94نشان ميدهد كه به رغم افزايش تعداد
بيكاران ،تعداد شاغالن نيز افزايش يافته كه اين موضوع نشاندهنده روند صعودي جمعيت آماده به

12.8

11.1

11.8

خراسانشمالی

گلستان

13.3

8.4

خراسان رضوی

نقشهبیكاری

این نقشه وضعیت نرخ بیکاری در
استانهای مختلف کشور را نشان
میدهد .استانهای کرمانشان و
کهکیلیویهوبویراحمدبیشترین
نرخ بیکاری را در میان استانهای
مختلف به نام خود ثبت کردهاند.
پیشبینی دستیابی به نرخ بیکاری
تک رقمی در بیشتر استانهای
کشور همچنان محقق نشدهاست.

8.6
خراسانجنوبی

یزد

گیالن

12.1
مازندران 8.1
تهران

سمنان

11.2

9.6

11.7 12.4

زنجان

البرز قزوین

11.3
قم

8.5

7.9
مرکزی

13.8

همدان
13.3
لرستان

اصفهان

16.4
چهارمحالو
بختیاری

آذربایجان
غربی

آذربایجان
شرقی
13.3
کردستان
17.6
کرمانشاه
11.6
ایالم

10.9
خوزستان

کهگیلویهوبویراحمد

7.9
12.1

کرمان

سیستانوبلوچستان

اردبیل 7.3

11.0

17.7

11.5

10.9

11.9

فارس

9.7
بوشهر

هرمزگان
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گزارش اختصاصی تصویری
آیندهنگر از کارخانه ارج

پایان یک برند؟

خبر تعطیلی کارخانه ارج ،خیلی سریع در شبکههای اجتماعی دست به دست شد تا مشخص شود که
این پدیده اقتصادی بازخورد اجتماعی باالیی دارد .هرچند خبر تعطيلي كارخانه ارج از سوي صاحبان
رضا معطریان
سهام آن تكذيب شد اما افول توليد در اين مجموعه صنعتي كه روزگاري نماد توليد ملي و كارآمدي
دبیر سرویس عکس
ش خصوصي بود ،قابل تكذيب نيست .مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی كه سهامدار
بخ 
اصلي كارخانه ارج محسوب ميشود ،از فروش اين كارخانه در سال جاری خبر داده است .به گفته فرهاد حنیفی ،ارج تعطيل نشده و طي
دو سال گذشته  15هزار دستگاه كولر و بخاري توليد كرده است .او تعداد كارگران فعلي ارج را  200نفر اعالم كرده است .اولين كارخانه
لوازم خانگي ايران در حالي با ورشكستگي مبارزه ميكند كه ظرفيت بهرهبرداري آن در اواخر ارديبهشت  1354به  454هزار و 100
دستگاه از انواع لوازم خانگي رسيده بود .در اين سال  5هزار كارگر در كارخانه ارج و واحدهاي صنعتي وابسته آن مشغول فعاليت بودند.

کـامنـت
کـامنـت

تحلیل و بررسی یک
موضوع کالن اقتصادی و
نظرسنجی از کارشناسان در
این بخش انجام شده است

نظام مالیاتی فرسوده ،بحران بنگاهها
عملکرد نظام مالیاتی چقدر عادالنه است؟

افزایــش درآمدهــای
زینب کوهیار
مالیاتی طی ســالهای
گذشته در اقتصاد وابسته
خبرنگار
به نفت ایــران مدام به
تاخیر افتادهاست .هربار که بحث افزایش میزان مالیات
مطرح شــده ،تن تولید شناسنامهدار لرزیده .بنگاههای
تولیدی همــواره از اینکه باید بار تصمیم دولته ا برای
افزایش درآمدهای مالیاتی را بهتنهایی به دوش بکشند
شکایت کردند و خواستند دولته ا برای مالیات گرفتن از
بخشهایی که درآمد خوبی در اقتصاد دارند اقدام کنند.
سال  ،94سال اوجگیری رکود و بالتکلیفی اقتصادی بود.
صنعتگران و تولیدکنندگان در سال  ،94بیش از هر زمان
دیگری از رکود ضربه خوردند و فشارهای مالیاتی را یکی
از مشکالتشان در سال گذشته عنوان ميکنند .سوال این
است که عملکرد نظام مالیاتی در سال گذشته یعنی سال
باال گرفتن رکود چگونه بوده است؟ آیا فعاالن اقتصادی
به عملکرد سازمان مالیاتی نمره قبولی ميدهند؟ حال
که دولت یازدهم قصد دارد کسری درآمد ناشی از کاهش
قیمت نفت را از محــل درآمد مالیاتی جبران کند ،آیا
فعاالن اقتصادی توان پرداخت مالیات بیشتر را دارند و
با افزایش آن در بودجه موافقاند؟ بهراستی بزرگترین
مشکل نظام مالیاتی چیست؟
«آیندهنگــر» از  10فعال و صاحبنظر اقتصادی در
اینباره نظرخواهی کرده است .پاسخگویان به آیندهنگر
متفقالقولاند که نظام مالیاتی عملکرد مناسبی نداشته
است 70 .درصد از پاسخگویان به آیندهنگر به عملکرد
نظام مالیاتی در ســال گذشته نمره قبولی نميدهند و
 30درصد معتقدند نظام مالیاتی تا رســیدن به نقطه
مطلوب فاصله زیادی دارد .تمام پاسخگویان به آیندهنگر
به این سوال که آیا میزان مالیات را ميتوان در بودجه با
توجه به رکود اقتصادی افزایش داد جواب منفی دادند
و مخالف افزایش مالیات بودند 20 .درصد از پاسخگویان
بزرگترین مشکل نظام مالیاتی کشــور را فساد اداری
و قوانین ناکارآمد دانســتند 70 .درصد پایههای غلط
مالیاتی ،عدم شفافیت و نگرفتن مالیات از بخشهایی
خاص در اقتصاد را بزرگترین مشکل برشمردند و 10
درصد معتقدند سنتی بودن نظام مالیاتی به ناکارآمدی
آن دامن زده است.
در ادامه نظــرات کاوه زرگران ،رئیس کمیســیون
کشاورزی اتاق تهران ،علیرضا کالهی ،رئیس هیئت مدیره
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فساد اداری و قوانین ناکارآمد
پایههای مالیاتی غلط ،عدم شفافیت و نگرفتن مالیات از
بخشهای دیگر اقتصاد
سنتی بودن نظام مالیاتی

سندیکای برق ،مهدی معصومی اصفهانی ،نايبرئیس
کمیسیون کشاورزی اتاق تهران ،اسداهلل عسگراوالدی،
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران ،حمیدرضا صالحی،
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران ،محمد الهوتی ،رئیس

کنفدراسیون صادرات ایران ،محمود دودانگه ،معاون وزیر
صنعت ،معدن و تجارت ،جمشید پژویان ،استاد دانشگاه،
عباس ُهشی ،اقتصاددان ،و مهدی پازوکی ،اقتصاددان را
درباره عملکرد نظام مالیاتی کشور ميخوانید.

تمام پاسخگویان به «آیندهنگر» به این سوال که آیا میزان مالیات را ميتوان
در بودجه با توجه به رکود اقتصادی افزایش داد جواب منفی دادند و
مخالف افزایش مالیات بودند.

به عملکرد نظام مالیاتی کشور در سال 94چه نمرهای میدهید ؟
کاوه زرگران

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران

نظام مالیاتی کشــور در بخش مالیات بر عملکرد خوب عمل
کرده به این معنی که از صنعت و تولید شناسنامهدار و باهویت
و صادرکنندگانی که فعالیتشــان در گمرک ثبت شده است،
مالیات خوبی گرفته اما در اخذ مالیات از واسطهه ا موفق نبوده.
در بخش مالیات بر ارزش افزوده ،سازمان مالیاتی نه به قانون
عمل کرده نه وظیفهاش را انجام داده .من نماینده  40تشکل
در صنایع تبدیلی هســتم و کمترین تعامل و هماهنگی را از
ســوی سازمان مالیاتی شاهد بودم .مشکالت ساختار اداری و
فساد اداری هم در این سازمان جدی است .به نظر من سازمان
نمره قبولی نميگیرد.

علیرضاکالهی

رئیس هیئت مدیره سندیکای برق

به نظر اینجانب نظام مالیاتی کشور ما نمره قابل قبولی ندارد.
سازمان امور مالیاتی موفق نشده است که پایه مالیاتی کشور را
گسترده و عدالت مالیاتی را برقرار كند .تا زمانی که تمام فعاالن
اقتصادی سهم خود را پرداخت نكنند ،فشار مالیاتی به گونهای
ناعادالنه بر دوش حقوقبگیران و بنگاههای شفاف خواهد افتاد.
بزرگترین عارضه در مورد مالیات ارزش افزوده قابل مشــاهده
است .مالیات ارزش افزوده بايد توسط تمامی حلقههای اقتصادی
کشور پرداخت شود.

محمدالهوتی

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

اقتصاددان

عملکرد نظام مالیاتی کشــور در ســال گذشــته نمره خوبی
نميگیرد .از این جهت که طبق قانون برنامه پنجم قرار بر این
بود که کل بودجه کشور از محل مالیاته ا تامین شود درحالی
که به گفته رئیس سازمان مالیاتی فرار مالیات در ایران معادل
 20درصد از تولید ناخالص ملی است .یعنی اگر تولید ناخالص
ملی را براســاس قدرت خرید حدود  900میلیارد دالر در نظر
بگیریــم 20 ،درصد از آن یعنی  180میلیارد دالر فرار مالیاتی
داریم .در زمینه قطع وابســتگی اقتصاد به نفت این مشکل را
داریم که هنوز سیستم مالیاتی ما متعلق به عهد قلقلکمیرزاست
و این سیستم سنتی است و نميتواند و نميداند مالیات را باید
از چه کسی بگیرد و چطور بگیرد.

محمود دودانگه

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت

عملکرد نظام مالیاتی از دو جنبه در سال گذشته قابل بررسی
است .جنبه اول ،جنبه کمی است .فکر ميکنم عملکرد سال
گذشــته نظام مالیاتی از نظر رشــد درآمدها نسبت به سال
گذشتهاش بهتر بوده یعنی اینکه توانستیم بخش قابل توجهی
از هزینههای اداره کشور را بدون استفاده از درآمدهای نفتی و
صرفا با تکیه بر درآمدهای مالیاتی پوشش دهیم .جنبه دوم،
جنبه کیفی است .به این معنی که سیاستهای نظام مالیاتی
چقدر توانسته نقشه ا و مسئولیتهایش را به طور کارآمد انجام
دهد .در این جنبه با توجه به عملکرد نظام مالیاتی در چند سال
گذشته ،ميبینیم که تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی
داریم و نیاز داریم از ابزار کارآمدتری در سازماندهی اقتصاد و
شفافسازی آن استفاده کنیم.

نمره قبولی به عملکرد مالیاتی در ســال گذشته نميدهم .به
نظر من نظام مالیاتی مقادیری را که تصویب ميکند نميتواند
دریافت کند .در محاســبات اشتباه ميکنند و به میزانی که
هدفگذاری ميكنند نميرســند .تدوین برنامهه ا روی کاغذ
کافی نیست و باید در عمل ببینند که چه اتفاقی ميافتد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران

حمیدرضاصالحی

مهدی پازوکی

مهدیمعصومیاصفهانی

نايبرئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران

اعتراضات و نقدهایی بر عدم اجرای عدالت مالیاتی در کشور
مطرح است .گستره پایههای مالیاتی دربرگیرنده همه صنوف
و بخشهای اقتصادی کشــور نیست و این باعث شده فعاالن
در تولید شناسنامهدار از عدم اجرای عدالت مالیاتی در کشور
نگرانیهای مستمر داشته باشند .صنوف هم که به طور شفاف
در حوزه مالیاتهی حضور ندارند .از این نظر سازمان مالیاتی
نمره قبولی نميگیرد.

اسداهلل عسگراوالدی

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

از نظر من نظام مالیاتی کشــور در ســال گذشته نمره قبولی
ميگیرد اما این نمره  14اســت .نمره فروردین سال جاری اما
قبولی نیست .عملکردی در سال جاری ندیدیم اما توپ و تشر
زیاد زدند و به نظر ميرسد سال سختی پیش رو داشته باشیم.

جمشیدپژویان

استاد دانشگاه

نظام مالیاتی در سال گذشته هیچ عملکرد قابل دفاعی نداشته
است .جز بحث مالیات بر ارزش افزوده که آن هم در واقع مالیات
بر ارزش افزوده نیست و مالیات بر مصرف است و به غلط چنین
عنوانی برای آن انتخاب کردند .این از بیسوادی سازمان مالیاتی
و تشکیالت وزارت اقتصاد حکایت ميکند که حتی در انتخاب
اسامی و عناوین عملکرد درستی ندارند .مالیات بر مصرف فقط
فشار روی مصرفکننده است و دوباره پایه مالیاتی داریم که فقط
روی طبقه متوسط و رو به پایین قرار داد .متاسفانه نظام مالیاتی
ما به گونهای است که فقط از اقشار کمدرآمد مالیات ميگیرد
نه از ثروتمندان .به نظر من نظام مالیاتی نمره قبولی نميگیرد.

از زمــان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در حوزه صادرات
درگیر چالشهای بســیاری با سازمان مالیاتی شدیم .از سوی
دیگر در تســعیر نرخ ارز با سازمان مشــکالتی داریم .سازمان
مالیات معتقد است کسانی که در دفاترشان نرخ ارز اظهارنامه
را ثبت کردند و ارز را در بازار آزاد فروختند و از تفاوت نرخ ارز
آزاد و مبادلهای درآمد کسب کردند باید مالیاتشان را بپردازند و
متاسفانه کار به جایی رسیده که برگههای تشخیص میلیاردی
بــرای غالب صادرکنندگان صادر کردند .مســئله دیگر اینکه
ســازمان امور مالیاتی دوباره رسیدگی به دفاتر را از شش سال
پیش شــروع کرد و بعضا بدون رسيدگی اقدام به اعطای برگه
تشخیص کردند که این مسئله به چالش دیگر صادرکنندگان
تبدیل شــده .با توجه به این مســائل به عملکرد سازمان امور
مالیاتی در سال  ،92نمره قبولی ميدهم اما در سال  93و 94
عملکرد این سازمان دستکم برای صادرکنندگان نمره قبولی
يگیرد.
نم 

عباسهُشی
اقتصاددان

از نظر من نظام مالیاتی ایران با وضعیت مطلوب فاصله دارد.
چند عامل مهم در این راستا مطرح است .عامل اول شفافیت در
کار است .متاسفانه در بحث توزیع کاال و خدمات و در خصوص
اصناف الزامی برای شــفافیت مالی وجود ندارد و متاسفانه با
وجود قانونگذاری و احکام متفاوت از سوی دولت و حکومت
در زمینه شفافسازی اقدام موثری در این زمینه انجام نشده
اســت .از ســوی دیگر قانون مالیات بر ارزش افزوده بهخوبی
اجرایی نشــده .هرچند مقدماتی فراهم شده اما این مقدمات
کافی نیست .از سوی دیگر بحث عمل نکردن به قوانین مالیاتی
است که مشروح آن نشــان ميدهد سازمان مالیاتی و دولت
عملکرد خوبی نداشتند و باید بیشتر برای عمل به قوانین حوزه
مالیات تالش کنند.
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کـامنـت
با افزایش مالیاتها در بودجه 95با توجه به رکود اقتصادی موافق هستید؟
کاوه زرگران

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران

موافق نیســتم .صنعت ،تولید و تجارت به علتهای گوناگون
از جمله تحریمه ا شرایط مساعدی ندارند و مشکالت زیادی
گریبانشــان را گرفته .به طور طبیعــی افزایش مالیات باعث
ميشود بخشهایی از صنعت از کار بایستند .باید کاری کرد
که از تمام حلقههــای مختلف اقتصاد مالیات بگیرند نهفقط
تولید شناســنامهدار .درواقع بهتر است از بخشهایی مالیات
گرفته شود که تا به حال مالیات نميدادند و به اصطالح فرار
مالیاتی دارند.

علیرضاکالهی

رئیس هیئت مدیره سندیکای برق

اقتصــاد یک علم اســت و برونرفت از رکود نیــز روشهای
تعریفشــدهای دارد و یکــی از اصلیترین آنه ا کاهش مالیات
اســت .با کاهش مالیاته ا و همزمان با گسترده کردن دامنه
مالیاتی ميتوان به رشــد اقتصادی کمک کرد و عواید دولت را
نیز افزایش داد.

حمیدرضاصالحی

مهدیمعصومیاصفهانی

نايبرئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران

قاعدتا موافق افزایش مالیات نیستم .درآمدهای مالیاتی را باید از
طریق گرفتن مالیات از کسانی باال ببرند که مالیات نميدهند
امــا به این دلیل که ســازوکار مالیات گرفتــن این بخشها
آماده نیســت دوباره به تولید شناســنامهدار و صنعت فشار
ميآورند یعنی کســانی که در دوران رکود متحمل بیشترین
زیانه ا شدند .به نظر من در بودجه سال  95مشکالت عمدهای
در وصول مطالبات خواهیم داشــت .قانون را گذاشتند اما در
دستورالعملها دچار اشتباه ميشوند و نميدانند دفاتر را چطور
بنویسند و چطور مالیات بگیرند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

اسداهلل عسگراوالدی

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

خیر .با هیچ افزایش میزان مالیاتی در سال جاری موافق نیستم.
برعکس فکر ميکنم که باید به مالیاتدهندگان کمک هم کرد
و مالیات مودیان بدهکار را در اقساط بیبهره گرفت .مالیات حق
است و نميشود آن را نداد اما ممیزین باید وارد باشند و رعایت
مسائل مالیاتدهنده را بکنند .آنه ا باید درست تشخیص دهند
که حقی که باید از سوی مالیاتدهنده پرداخت شود ،به شیوه
عادالنه گرفته شود.

محمود دودانگه

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت

به طور قطع افزایش مالیات به صورت یکسان در شرایط
فعلی اقتصاد ایران پیشــنهاد نميشود .این برنامه برای
دولت وجــود دارد که درآمدهای مالیاتیاش را افزایش
دهد اما این افزایش درآمد ،صرفا با شناسایی گروههایی
انجام خواهد شد که مالیات پرداخت نميکنند یا مالیات
متناسب با درآمد نميپردازند .به طور کلی این روند است
که باید تغییر کند نه اینکه اشخاص حقیقی و حقوقی
را که پیش از این مالیات پرداخت ميکردند مشــمول
افزایش مالیات کنیم .با توجه به اینکه درجه شفافیت در
فعالیتهای اقتصادی در کشورمان پایین است و طبیعی
اســت با افزایش مالیات تنها فشــار بیشتری به تولید
وارد ميكنيم بهتر است به جای افزایش مالیات بخش
شناسنامهدار اقتصاد ،به فکر ساماندهی شفافیت باشیم و
در نهایت مالیات را متناسب با درآمد دریافت کنیم .در
این شرایط هم میزان دریافتی دولت از مالیات افزایش
ميیابد ،هم اقتصاد ساماندهی ميشود.
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این نگرانی در صنعتگران و تولیدکنندگان ما وجود دارد که در
دوره رکود مالیاته ا افزایش یابد و این سوال وجود دارد که به
صالح اقتصاد است که مالیاته ا را افزایش دهند یا نه؟ جواب
این سوال روشن اســت .وقتی در کشوری رکود عمیق شده،
اگر ميخواهیم حرکت رو به جلو داشته باشیم ،تقاضای موثر
ایجاد کنیم و در مسیر درآمدزایی بنگاهه ا برای خروج از رکود
حرکت کنیم ،نباید مالیاته ا را افزایش دهیم .افزایش مالیات
ه ا در زمان رکود باعث ميشود فشار بیشتری به بنگاهه ا وارد
کنیم و شرایط را برای خروج از رکود سختتر خواهیم کرد.

جمشیدپژویان

محمدالهوتی

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران

خیر موافق نیســتم .البته آنچه که فعال اقتصادی هویتدار را
ناراحت ميکند پرداخت مالیات نیست بلکه این مسئله است
که بسیاری از بخشه ا مالیات حقه را پرداخت نميکنند و در
عمل کسانی که در بخش تولید شناسنامهدار فعالیت ميکنند
و در سیستمهای اطالعاتی ثبت و ضبط شدهاند جور دیگران
را ميکشند .در ســازمان تحقق میزان درآمد سازمان مالیاتی
براســاس مالیاتی که از تولید شناســنامهدار ميگیرند برآورد
ميشود و البته کارمندان دولت .این دو دسته متاسفانه به جای
بخشهای غیرشفاف اقتصاد هم مالیات ميدهند.

استاد دانشگاه

افزایش زوری مالیات درست نیست .نه اینکه مودیان پرداخت
نکنند .مودیان در هر صورت مالیات را ميدهند اما افزایش باید
از طریق پایه درآمد باشد ولي به این دلیل که افزایش پایه درآمد
باعث افزایش مالیات ثروتمندان ميشود ،و کسانی که درآمدهای
مخفی دارند و تمایل به آشــکار شــدن درآمدهایشان ندارند
نميخواهند مالیات بدهند ،این مسئله هنوز اصالح نشده است.

مهدی پازوکی
اقتصاددان

با افزایش مالیات کامال مخالفــم .نرخ مالیات اگر افزایش پیدا
کند رکود تشدید خواهد شد .باید گستره مالیاتی را افزایش داد.
معافیتهای مالیاتی باید به سمت صفر میل کند .ایران بهشت
پولدارهای داللصفت است و کسانی که واسطهگری ميکنند
هیچ مالیاتی نميپردازند .آنهایی که درآمدهای نجومی دارند از
همه کمتر مالیات ميدهند .زمانی ميتوان مالیات را افزایش داد
که از کسانی که مالیات نميدادند مالیات بگیریم و این کار بدون
داشتن سیستم اطالعات کامل و استفاده از ابزارهای مدرن در
این زمینه ممکن نیست.

عباسهُشی
اقتصاددان

همه اقتصاددانان در تمام دنیا معتقدند زمانی که رکود
در اقتصاد حاکم است ،دولت باید مالیاتش را بگیرد که
خرج خدماتش دربیاید اما این مســئله در کشورهایی
رعایت ميشود که دولت فعالیت اقتصادی ندارد .هیچ
اقتصادی دچار حسابرســی دولتی به آن معنی که در
اقتصاد ایران حاکم است ،نیست .در هیچجای دنیا دولت
ه ا نهادها ،بنیادها و شرکتهای تعاونی و بانکهای دولتی
و صندوق بازنشستگی را در چنبره خود نگرفتهاند تا دچار
کاهش درآمدهای مالیاتی به دلیل معافیت این بخش
ه ا از مالیات شوند .در یک اقتصاد معمولی جواب سوال
شما این است که در شرایط رکود مالیات نباید افزایش
پیدا کند و آنچه در دنیا اتفاق ميافتد این است که باید
فعاالن اقتصادی را به دلیل آسیبپذیری از رکود اقتصاد
همراهی کنیم تا دچار مشکالت کمتری شوند

بنگاههای تولیدی همواره از اینکه باید بار تصمیم دولته ا برای افزایش درآمدهای مالیاتی
را بهتنهایی به دوش بکشند شکایت کردند و خواستند دولته ا برای مالیات گرفتن از
بخشه ایی که درآمد خوبی در اقتصاد دارند اقدام کنند.

بزرگترین مشکل نظام مالیاتی کشور چیست؟
کاوه زرگران

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران

ســازمان مالیاتی باید در حوزه مالیات بر ارزش افزوده هرچه
زودتــر تصمیم نهایی را بگیرد .یا بایــد آن را متوقف کنند یا
تکلیف آن را روشــن کنند .بحث عدم اجرای یکســان قانون
مالیات بر ارزش افزوده ،مدیریت و انجام وظایف قانونی مرتبط با
آن بر عهده سازمان است .سازمان باید قانون را اجرا کند و نکته
دیگر اینکه در راه اصالح ساختار و مقابله با فساد گام بردارد.

اسداهلل عسگراوالدی

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

به نظر من نظام مالیاتی از نظر قوانین خوب است اما در اجرای
قوانین مشــکل دارد .باید بین ممیزین و مودیان اعتماد کامل
برقرار شود و در فضایی تعامل کنند که به فهم مشترک از مسائل
و مشکالت یکدیگر برسند نه اینکه به طور مداوم دچار مشکل
شوند و در نهایت نه مالیاتدهنده مالیات بدهد نه آنی که مالیات
ميگیردبیشتر بگیرد.

محمود دودانگه

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت

بزرگترین مشکل نظام مالیاتی ما این است که این ابزار صرفا
به عنوان منبعی برای تامین هزینههای دولت مورد توجه قرار
گرفته است و هرگز نخواســتهایم از این ابزار به عنوان ابزاری
برای اعمال حاکمیت دولت استفاده کنیم .اگر بخواهیم در این
چارچوب حرکت کنیم اولین اقدام این است که فعالیتهای
اقتصادی را شــفاف کنیم .تنها زمانــی ميتوانیم برنامههای
اقتصادی دولت را ساماندهی کنیم و اقتصاد را هدایت کنیم که
زیرساخت مناسب برای شفافیت و شناسنامهدار کردن فعالیت
اقتصادی در کشور داشته باشیم .متاسفانه ما زیرساخت مناسب
برای اینکه فعالیت اقتصادی کشور شفاف و شناسنامهدار بشود
نداریم .نکته دیگر اینکه نگاه به مالیات و ابزار مالیاتی در ایران
جامع و درست نیست.

جمشیدپژویان

استاد دانشگاه

بزرگترین مشــکل نظام مالیاتی ایران ،پایههای غلط مالیاتی
است .بر این اساس نظام مالیاتی کارآمد نیست و از طبقه فقیر
و متوسط مالیات بیشتری ميگیرد تا کسانی که ثروتمندند و
درآمدهای باالیی دارند.

علیرضاکالهی

رئیس هیئت مدیره سندیکای برق

عالوه بر نبود عدالت در اخذ مالیات مشکل ناکارآمدی و فساد نیز
بارز است .ممیزین هرگونه اراده كنند برگ تشخیص ميکشند
و این برخورد سلیقهای فضا را برای سوءاستفاده باز ميكند .اگر
با ممیزین بابت برگ تشخیصهای غیرواقعی و متورم برخورد
شود ،مجبور خواهند شد که با دقت و منطق برخورد كنند.

حمیدرضاصالحی

مهدیمعصومیاصفهانی

نايبرئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران

بزرگترین مشــکل نظام مالیاتی این اســت که نميتواند از
کســانی که باید مالیات بگیرد .زیرساختهای مالیاتی برای
افزایش درآمد مالیاته ا در این حوزه حاضر نیســت .عدهای
مالیات ميدهند و عدهای نميدهند و نظام مالیاتی هم قادر به
وصول نیست .فقط تولید شناسنامهدار تحت تاثیر قرار ميگیرد.
کسانی مثل واســطهه ا که درآمد خوبی دارند و این درآمدها
ثبت نشده است مالیات نميدهند و در برنامههای جدید نظام
مالیاتی هم به عنوان یکی از بخشهایی که باید مالیات بدهند
در نظر گرفته نميشوند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

نظام مالیاتی زمانی موفق است که بتواند با استفاده از ابزارهایی
همــه بخشهای اقتصاد را در اخذ مالیــات دربر بگیرد .عدم
عدالت مالیاتی ،عدم پوشــش و گستردگی پایههای مالیاتی
از بزرگترین مشــکالت نظام مالیاتی در ایران است که باعث
ميشود سازمان متولی مالیات در کشور ،نتواند به درآمدهایی
که پیشبینی کرده برسد و عالوه بر آن ،ممکن است با عملکرد
اشتباه به کاهش اشتغال ،تعطیلی بنگاهه ا و افول شاخصهای
اقتصادی دامن بزند .

مهدی پازوکی
اقتصاددان

پازوکی :نظام مالیاتی ایران سنتی است .با یک مدیریت
سنتی چطور ميخواهید مالیات از جامعه صنعتی کشور
بگیرید و آن را اداره کنید؟ در این زمینه ما در ایران دچار
پارادوکسیم و امیدوارم سازمان مالیاتی مثل کشورهای
دیگر خودش را اصالح کند .بهترین نظامهای مالیاتی در
حال حاضر در کشورهای اسکاندیناوی حکمفرماست و
ميتوانيم با الگوبرداری و بررســی نظام مالیاتی در دیگر
کشــورها خیلی زود نظام مالیاتیمــان را اصالح کنیم.
در ایــن راه دولت بهتنهایی نميتواند کار کند بلکه باید
کل حاکمیت و ســه قوه وارد حوزه مالیات شــوند .قوه
قضائیه ،قوه مجریه و قوه مقننه باید با سیاست واحد در
کنار هم قــرار بگیرند و در این بین ،نقش قوه قضائیه از
دولت هم مهمتر است .قوه قضائیه باید تا جای ممکن با
فرارهای مالیاتی مقابله کند .اگر کسی در ایاالت متحده
آمریکا مالیات ندهد یا سوءاســتفاده مالیاتي کند ،دیگر
قادر به زندگی در این کشــور نیست .کسانی که مالیات
نميدهند نميتوانند از امکانات آن کشور استفاده کنند
اما در سیستمی که ما طراحی کردیم درست برعکس این
داستان اتفاق ميافتد.

محمدالهوتی

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران

بزرگترین مشــکل نظام مالیاتی ما به اعتقاد من عدم کارآیی
در مالیات گرفتن از بخشهای غیرشفاف ،معافیتهای خاص و
عدم اطالع کافی از فعالیتهای اقتصادی است .متاسفانه قوانین
غیرشــفاف هم به کمک این عوامل آمده و نظام مالیاتی را از
کارآیی انداخته.

عباسهُشی
اقتصاددان

بزرگترین مشــکل نظام مالیاتی ما ،نحوه وصول پول مالیات
است .مالیات یک سال فعالیت اقتصادی یک بنگاه با اظهارنامه
چهارماهه بعد از شانزده ماه به دولت ميرسد .درواقع یک سال
طول ميکشد که برگه تشخیص را بدهند .درآمد واقعی مودیان
بعد از  32ماه مشــخص ميشــود و در واقع به طور متوسط
هشت ماه تاخیر در پرداخت مالیات داریم .این درحالی است
که مالیات برای هزینههای دولت گرفته ميشود و دولت باید
به صورت ماهانه بتواند از منابع درآمدیاش اســتفاده کند.
در حوزه مالیات تنها مشتریان خوشحساب دولت کارمندان
و حقوقبگیرانیانــد که پیش از دریافت درآمدشــان مالیات
ميدهند .در حال حاضر دولــت قصد دارد از بخشهایی که
مالیات نميدادند و فرار مالیاتی داشتند ،مالیات بگیرد .دولت
متاسفانه از این بابت ضعیف است و هنوز بخشهای زیرزمینی
اقتصاد را هم نتوانسته وارد زمره مالیاتدهندگان کند.
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کـامنـت
چه نسخهای برای مشکل صنعت دارو باید پیچید؟

میتوان بازارهای جهانی دارو را به دست آورد
در حال حاضر داروهای ساخت ایران به کشورهای منطقه صادر
ميشود .به کشورهایی مثل كشورهاي آسیای میانه ،افغانستان
و عــراق  200تا  250میلیون دالر صــادرات دارو و مواد اولیه
صورت ميگیرد که البته کافی نیست .چراکه تقریبا حوزه دارو
یک میلیارد دالر ارزبری دارد و زمانی ميتواند قابل قبول باشد
که تراز بازرگانی را مثبت کند .این هدفی است که در حوزه دارو
مد نظر است؛ در برنامه پنجم توسعه به آن اشاره شده بود و در
محمود نجفی عرب
برنامه ششم هم قرار است بهجد به آن پرداخته شود تا صادرات
دارو توسعه پیدا کند .البته در این مسیر بایستی شرایط بهبود
رئیس کمیسیون اقتصاد
سالمت اتاق تهران
پیدا کند تا به اهداف مورد نظر برسیم .یکی از این شرایط نیروی
انسانی است .در بخش نرمافزاری ،نیروی انسانیاي که بتواند در
بازارهای کشــورهای خارجی نفوذ کند و بازاریابیهای الزم را انجام دهد ،کم داریم .اگر قرار است
به فکر توسعه صادرات و بازار برای محصوالتمان باشیم ،باید از این نظر اقداماتی انجام شود .یک
سری از صنایع دارویی بهغیر از صنایعی که بهتازگی ایجاد شدهاند با شرایط روز دنیا منطبق نیستند؛
کارخانهجات بزرگی در کشور وجود دارند که این انطباق با شرایط جهانی در آنها وجود ندارد ،نه از
نظر سختافزازی و نه نرمافزاری .برای این بهروز شدن هم منابع الزم است ،باید سرمايهگذاری در
ایجاد داراییهای ثابت و نرمافزاز سرمايهگذاری صورت بگیرد.
مسئله بعدی این است که مقداری از صنایع دارویی کشور در دست شبهدولتیه ا است و آنها با
توجه به مشکالتی اقتصادیاي که دارند ،امکان بهروز شدنشان ضعیف است .باالخره شرکتهایی
که وابســته به صندوق بازنشستگی مثل تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری هستند
برای دستیابی به منابع به تولید نیازمندند .اما در واقع منابع جدی برای آنها باقی نمیماند تا خود
را برای رقابت در بازارهای جهانی بهروز کنند .مسئله دیگر به حوزه ارزی و ریالی برمیگردد .باید

کمکهای تامین منابع ارزی و ریالی با نرخ مناسب انجام شود .باید منابع مناسب تزریق شود تا این
صنایع بهروز شوند .نکته دیگری هم که ميتواند به توسعه صادرات کمک کند ،تکنولوژیهای روز
و بیوتکنولوژی و تولید فرآوردههایی با این روش است .خوشبختانه در این مسیر کشور در  10سال
گذشته حرکتهای خوبی داشته است .همچنین بازاریابیهای خوبی در سوریه ،روسیه و لبنان و
کشورهای آفریقایی انجام شده است .البته ایران هم سرعت پیشرفت باالیی در این زمینه داشته
است .به همین دلیل هم بهجد ميگویم که ما از ترکیه جلوتر هستیم .این فرآوردهه ا ارزش افزوده
نیروی کار زیادی دارند و ميتوانند ارزآروی زیادی هم به همراه داشته باشند.
خوشبختانه این صنعت در کشور خوب شروع شده و جا دارد تا دولت برای توسعه آن کمک کند.
همچنین چشمانداز توسعهای خوبی برای صادرات این داروهای بیوتکنولوژی وجود دارد .اما یکی
از مسائل تخصصی در حوزه صادرات دارو به ماجرای رجیستریشن شدن داروها در بازارهای جهانی
برمیگردد که پرهزینه و زمانبر است .این عمل فوقالعاده تخصصی است و مقداری هم سیاسی
شده است ،چرا که کشورهایی که از لحاظ سیاسی با ایران مشکل دارند ،واردات دارو از ایران را قبول
ندارند .اما شاید رایزنهای سیاسی و اقتصادی کشور بتوانند در این مشکل به صادرکنندگان دارو
کمک کنند .به هرحال در این ماجرا ،حتی کشور عراق هم که در زمینههای مختلف کمکهای
زیادی از ایران دریافت ميکند ،سر ناسازگاری دارد .البته این سیاسیکاریه ا در محصوالتی مانند
لبنیات هم وجود دارد .به طور مثال در مرز مسائلی مانند تغییر وسیله حمل و نقل را پیش ميکشند.
این در حالی است که جابهجا کردن محصول از وسیلهای به وسیله دیگر کیفیت را تحت تاثیر قرار
ميدهد .در حالی صادرکنندگان ایران با این مشکالت مواجهاند که ترکه ا با تمام مشکالتی که در
عراق ایجاد کردهاند ،با آن روبهرو نیستند.
از طرف دیگر ،صادرات تولیدات دارویی مانند صادرات دیگر بخشه ا درگیر یک سری مشکالت
عمومی است .مشکالتی از جمله بحث مسائل بانکی ،تکنرخی شدن ارز ،گمرکات و . ...این مشکالت
شامل همه صنایع ،از جمله صنایع دستی ،صنایع معدنی و تولیدی ميشود.

ایران با معادالت جدید بینالمللی هماهنگ نیست

توپاگیر ،مانع اصلی صنعت دارو
قوانین دس 
صنایــع دارویی هم مانند دیگر بخشهای اقتصادی کشــور
درگیر مســائل و مشکالت است .البته که در بعضی بخشها،
سرمايهگذا ریهای خارجی و البته بهبود در وضعیت صادرات
تقریبا به کمک آمده اســت ،اما این قاعده شامل حال صنعت
دارو نمیشــود .به هرحال ،دارو هم مانند دیگر صنایع نیاز به
کمک دارد و از این ماجرا مســتثنا نیســت .اما در میان رفت
و آمدهــای هیئتهای خارجی و تفاهمنامههــا و قراردادهای
ناصر ریاحی
همکاری بین ایران و کشورهای خارجی ،صنعت داروسازی به
عضو هیئت نمایندگان اتاق
چشم نمیخورد .حتی در میان قراردادهایی که بین کشورهای
تهران
مختلف به امضا رسیده ،مورد موفقی وجود نداشته است .دلیل
این هم ،قوانین دارویی در ایران است .این قوانین دستوپاگیر
هستند ،مانند باقی قوانین و بوروکراسیهای مختلف در بخشهای مختلف اقتصادی ،صنعت دارو
یک ســری قوانین خاص و دســتوپاگیر خودش را دارد .در قوانین ایران گفته ميشــود که اگر
کاالیی در کشور بیش از  4تولیدکننده داشته باشد ،دیگر تولیدکننده جدیدی نباید اضافه شود .این
قانون عجیب و غریب است .چراکه رقابتی ایجاد نخواهد شد .این در حالی است که در تمام دنیا
تکنولوژیهای جدید ،ابزار قدیمی را از بین ميبرند .اما ما هنوز به شکل سنتی تولید ميکنیم و
شانس رقابت به افراد جدید نمیدهیم .به هرحال ،باید قوانین بازار حاکم باشد .شاید صد تولیدکننده
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وجود داشته باشد ،اما صدويكمین نفر بتواند صد نفر قبلی را کنار بزند.
بازار دارو ،بازار کوچکی است و بودجه وزارت بهداشت هم محدود است .بنابراین به این شکل
نمیتوان چشــم امید به بســتن قراردادهای دارویی ایران داشت .البته که ما با سازمان غذا و دارو
صحبت کردهایم ،اما نتیجه نداده است .وزارتخانه ميگوید شرکتهای خارجی به نیت صادرات
بیایند ،اما در واقع کشــورهای همسایه مثل ترکیه و امارات امتیاز بیشتری نسبت به ایران دارند.
کشورهای خارجی اگر قصد مشارکت داشته باشند به دلیل پیچیدگی و تعدد قوانین و دولتی بودن
سیستم سالمت ترجیح ميدهند به کشوری مثل امارات بروند که در آن اصال مالیات وجود ندارد،
قوانین سادهتر است و نیروی کار هم راحتتر جذب ميشود .یا حتی ترجیح ميدهند که به کشور
ترکیه بروند که زیرســاختهای بهتر و قویتري نسبت به ایران دارد .مشکالت دیگری هم وجود
دارد .در زمینه صادرات محصوالت دارویی ایران ،باید گفت که دلیل صادر نشــدن داروهای تولید
ایران به کشورهای خارجی مسئله تکنولوژی نیست .در ده سالی که به نوعی با دنیا قطع ارتباط
داشتیم ،روابط در دنیا تغییر کرده است .مقررات بانکی ،مقررات ضد پولشویی و قوانین مالیاتی به
نوعی عوض شده و ما اصال این آداب را نمیدانیم .به طور مثال در حال حاضر در دنیا کنترل کیفیت
معنی ندارد ،االن تنها تضمین کیفیت گفته ميشود .یعنی تولیدکننده از کیفیت تولید خود مطمئن
است ،نه اینکه اول تولید صورت بگیرد و بعد کیفیت آن کنترل شود .در دنیا معادالت تغییر کرده
و ما نتوانستهایم خودمان را با آن تطبیق دهیم .ما باید به این تغییرات برسیم .به این ترتیب مسئله،
بحث تکنولوژیک نیست ،به عبارتی اصال حرف یکدیگر را نمیفهمیم.

خمیرمایه توسعه وضعیت خوبی ندارد

دولت هزینه رکود را بدهد
صنعت سیمان متناسب با سند چشمانداز  1404با عنایتی
هم که در دولتهای گذشــته وجود داشته ،توانسته از 30
میلیون تن به  80میلیون تن ظرفیت تولید برسد .به هرحال،
سیمان خمیرمایه توسعه برای کشورهای توسعهیافته تلقی
ميشــود و بعد از آب ،بیشترین مصرف را در جهان دارد .در
سال  4 ،2015میلیارد و  800میلیون تن سیمان در جهان
تولید شده که بیشترین میزان آن در چین بوده است .البته
مرتضی لطفی
در سال  92ایران به رتبه چهارم تولیدکننده جهان رسید اما
عضو کمیسیون صنعت و معدن سال گذشته به دلیل رکود پیاپی در اقتصاد و عدم استفاده
اتاق تهران
از ظرفیتهای ایجادشده ،ایران به مقام هفتم دنیا تنزل پیدا
کرد .با این حال ،ایران در صادرات به دلیل مزیتهای نسبی
و تنوع و مواد باکیفیت رتبه اول را در اختیار دارد .سال گذشته صادرات ایران  15.2میلیون تن
بوده است.
قاعدتا بزرگترين بازار سیمان ایران ،کشور عراق است ،به طوری که حدود  50درصد سیمان
تولیدی ایران به این کشور صادر ميشود .به هرحال باید توجه داشت که سیمان به دلیل حجیم
بودن و مشکالت ناشی از جابهجایی ،بیشتر مصرف محلی و کمتر جنبه تجاری دارد .اما با توجه
به ظرفیت ایجادشده ،توانستهایم به  36کشور جهان صادرات داشته باشیم.
در حال حاضر با توجه به مشکالتی که متاثر از مشکالت عراق است از جمله کاهش قیمت
نفت و کاهش درآمد دولت عراق ،بودجه عمرانی این کشــور کاهش یافته اســت .حتی عراق
چندماهی ميشــود که به دلیل حمایت از تولید  12میلیون تنی داخلیاش ،واردات سیمان
از ایران را ممنوع کرده یا برایش تعرفههایی در نظر گرفته که امکان صادرات را برای ما تقریبا
غیرممکن کرده است .به همین دلیل هم با توجه به پیشبینیه ا و ظرفیت کشورهای سیآیاس،

صادرات ســیمان ایران تقريبا به کشورهای شمالی محدود شده است .اما برنامهریزی شده که
حتی به کشورهای اروپایي از طریق کویت و کشورهای آفریقایی سیمان صادر کنیم ،ولی حتی
این صادرات با توجه به ســهم  45درصدی از هزینه حمل و نقل ،ظرفیت کشور عراق را برای
ایران تامین نخواهد کرد .با این حال با توجه به بندهای اقتصاد مقاومتی و بسته حمایت دولت
برای ظرفیتسازی ،پیشنهادهايی داده شده که اگر دولت مشوقهایش را متناسب با صادرات در
حوزه معدن فعال کند یا برای حمل و نقل ،یارانهای برای کشورهای آفریقایی که بزرگترين بازار
مصرف حال حاضر هستند ،در نظر بگیرد ،بتوانیم صادراتی بیشتر از صادرات به عراق ایجاد کنیم.
اما در دو سال گذشته با توجه به رکود و کاهش سرانه  880کیلویی مصرف در دوره سازندگی
به  600کیلو ،وضعيتي ایجاد شده که سیمان در سختترین شرایطش قرار دارد .سال گذشته
تقریبا  70درصد ظرفیت را تولید کردهایم و بسیاری از کارخانهجات با  6ماه توقف مواجه بودند.
امسال هم با توجه به توقف ساخت و ساز و اینکه هیچ محرکی برای عمران و مسکن شاهد
نبودهایم به نظر نمیآید که اتفاق مثبتی در صنعت سیمان رخ دهد .همچنین نباید فراموش کرد
که صادرات در دو ماه اول سال جاری 20 ،درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.
شرایط خوبی بر صنعت سیمان حاکم نیســت .در پرداخت هزینههای انرژی و تسهیالت
مشکالت زیادی وجود دارد .نرخ تسهیالت ارزی 3 ،برابر زمان دریافت و تسهیالت ریالی تا 28
درصد است که سایه سنگینی را ایجاد کرده است.
با این حال تمهیدات جدیدی در نظر گرفته شــده است .تقاضا شده تا دولت ترتيبي رای
هزینههای برق ،آب و گاز این صنایع بدهد .هم اینکه با توجه به فرمایشهاي مقام معظم رهبری
درباره اقتصاد مقاومتی و صحبتهای ریاست جمهوری و اینکه هزینههای رکود باید بین همه
دستگاهها تقسیم شود ،دولت هم هزینه رکود را بدهد.
به نظر من ،آینده روشنی برای صنعت سیمان وجود خواهد داشت و با توجه به پیشبینی
رشد اقتصادی از  3تا  5درصد برای سال جاری رونق برقرار خواهد شد.

راه رونق سیمان از کجا ميگذرد؟

رونق مسکن ،دریچه امید سیمان

کل اقتصاد کشــور و از رکود درآوردن اقتصاد باید در اولویت
مجلــس دهم قرار گیرد و قطعا هیچچیزی بهجز اینه ا اولویت
االن کشور ما نخواهد بود .از نظر عملیاتی در حوزههای مختلف
باید اقداماتی انجام شود ،االن برای مثال شرایطی که حوزهها
و بخشهای صنعتی کشور دارند بسیار سخت است و بخشی
از این فشار نیز توسط خود دولت صورت ميگیرد .فرض کنید
بحث مســائل بانکی و رفع موانع تولید ماده  20و  21با وجود
محمد اتابک
تمام تالشی که شد به نتیجه مطلوبی برای تولیدکنندگان و
عضو هیئت نمایندگان اتاق
فعاالن اقتصادی نرسیده اســت .امروز شاهدیم که مشکالت
تهران
پابرجاست و ميبینیم که صنایع در توسعه طرحهای مختلفی
که دادهاند با مشکالت بانکی روبهرو هستند .بحث بازار و ایجاد
بازار مناسب برای صنایع با چالشهای جدی روبهرو است و باید روی این متمرکز شد .باید کشور را
در طرحهای عمرانی فعال کنیم ،وقتی طرحهای عمرانی و ساختمانسازی فعال نیست با چالشهای
جدی روبهرو ميشویم که االن شاهد آن هستیم .ما باید بدانیم که بخش ساختمان نسبت به سایر
بخشهای صنعتی حجم بسیار باالتری دارد و اگر منتظر باشیم بخش معدنی که در چند فصل
گذشته همیشه منفی بوده بیاید و چرخ اقتصاد کشور را به حرکت دربیاورد ،انتظار معقولی نیست.
باید برای رونق به گشتاوری در اقتصاد تکیه کنیم که وزنه خودش را داشته باشد و این جز صنعت

ساختمان نیست و حتما باید روی این موضوع سرمايهگذاری و توجه ویژه داشته باشند .البته به این
نکته توجه داشته باشید که صنایع ما امروز در وضعیت بحرانی به سر ميبرند و به کمک فوری نیاز
دارند و تا آن بحث ساختمان بخواهد شکل بگیرد بسیاری از صنایعی را که در سالهای گذشته
براي آنه ا ظرفیتسازی کردهایم از دست خواهیم داد و از بین خواهند رفت و این برای ما معضالت
بسیاری خواهد داشت .مجلس باید بهفوریت به صنایع بحرانی رسیدگی کند ،صنایع بحرانی مثل
سیمان که االن با رکود شدید روبهرو است در حالي که ظرفیت کشور به  80میلیون تن رسیده ولی
مصرف داخلی تنها  40میلیون تن است و وزارت صنعت ،معدن و تجارت هم هیچ برنامه خاصی
ندارد .این صنعت یک سرمایه ملی است که در حال از بین رفتن است و معضالت اجتماعی و بیکاری
را به دنبال خواهد داشت.
در کمیسیونهای تخصصی مجلس بهخصوص کمیســیون صنعت و معدن ،اقتصاد و ...باید
اولویته ا ســریع مشخص شود و این شرایط را سامان دهند تا فعال از بحران بیرون بیایمي و بعد
برنامهریزی طوالنیمدت کنیم .امروز ما در مقطعي قرار گرفتهایم که برنامهریزیهای طوالنیمدت
همزمان با رفع بحران باید صورت گیرد .بیتوجهی به بحرانی که با آن روبهرو هستیم ميتواند اثرات
غیرقابل بازگشــتی به دنبال داشته باشد .اشتغال مستقيم صنعت سيمان  ۳۰هزار نفر در كشور
است و اشتغال غيرمستقيم آن يك ضريب  ۶يا  ۷برابري به صورت حداقل است .شرايط واحدهاي
توليدكننده ســيمان كشور به جايي رسيد كه سال گذشته براي پرداخت دستمزد كارگرانشان با
محدوديت روبهرو شدند و اين براي  ۵۰درصد واحدهاي توليدي صدق ميکرد.
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کـامنـت

دوران اوج یا افول؟
زمان تصمیم بزرگ رسیدهاست

سید حامد واحدی
عضو هیئت رئیسه اتاق تهران

بر کسی پوشیده
نیستکهمشکل
بزرگ دولت یازدهم
تامین منابع است.
دولت عالقه دارد
با راهاندازی
مجدد پروژههای
زیرساختی و
عمرانیمهماشتغال
بیشتریایجادکند
و از سوی دیگر با
تزریقنقدینگی
به اقتصاد ،تحرک
دوبارهای را رقم
بزند .اما فعال
خبری از منابع
نفتینیست

24

در حالی که بخش خصوصی ایران به انتظار خروج از رکود نشســته
همچنان برخی موانع بزرگ در مقابل توسعه کشور قرار گرفتهاند .تا
سه سال قبل تحریمها شاخصترین درد بخشخصوصی بودند .عبور
از این ســد مستحکم نیز برای واحدهای صنعتی یا ممکن نبود یا با
هزینههای بسیاری میسر میشد .خوشبختانه سایه تحریمها از سر
اقتصاد ایران دور شد ه ولی همچنان کارها آنچنان که انتظار میرفت،
پیش نمیروند .دلیل این اتفاق خیلی پیچیده نیست .متاسفانه اقتصاد
ایران دو مشکل تاریخی را پیش روی خود دارد.
J Jبحران تصمیمگیری
حداقل براساس بررسی سابقه و رزومه افراد میتوان ادعا کرد که
شاخصترین مدیران تکنوکرات دهه گذشته در کابینه دولت یازدهم
حضور دارند .از وزیر باسابقه نفت گرفته تا وزیر کاردان و باتجربه صنعت
همگی يك حلقه مدیریتی کارآمد ،باتجربه و مسلط به دانش را تشکیل
دادهاند .غیرمنطقی نیســت که عنوان شود محصول چهار دهه اداره
اقتصاد ایران در این کابینه حضور دارند .همین جریان توقع از دولت
یازدهم را بهشدت باال بردهاست .اما امروز چه اتفاقی رخ دادهاست؟ به
صورت مفید نزدیک به یک سال از عمر این دولت باقی مانده است.
تقریبا تمامی فعاالن اقتصــادی هم بهخوبی میدانند که دولتها از
میانه سال پایانی حضور خود به سمت فعالیتهای سیاسی میروند
و عمــا تصمیمگیریهای با هزینه اجتماعــی و اقتصادی باال را به
دوره دوم محول میکنند .بنابراین دولت یازدهم نیز به طور طبیعی
از چنــد ماه دیگر تمرکز خود را صرف رســیدگی به اموری میکند
که صندوقهای رأی را با مخاطره مواجه نســازد .بنابراین نمیتوان
انتظار داشــت که دولت به حوزههای مهم سیاستگذری مانند نرخ
ارز ،قانون هدفمندی یارانهها و موارد دیگر ورود جدی داشتهباشد .این
قاعده منحصر به ایران نیست و در تمامی نظامهای سیاسی مبتنی
بر انتخابات در جهان پیاده میشود .بر همین سياق است که به طور
نمونه دولت اوباما در سال پایانی دولت دوم خود اقدامات جسورانهای
انجام میدهد ولی در یک سال پایانی دولت اول ،حتی تصمیمگیری
های محافظهکارانه را نیز با تردید به مرحله اجرا میرســاند .اگر این
قاعــده در مورد دولت یازدهم صادق باشــد ،تصمیمگیری در مورد
موضوعات کلیدی اقتصادی هــم رخ نمیدهد و به طور مثال بحث
قطــع یارانه نقدی ثروتمندان یا فقرا یا عموم جامعه در این دولت به
سرانجام نمیرسد .آنچه رخ میدهد فرآیندی طبیعی است ولی نکته
اینجاست که چرا دولت یازدهم از سه سال قبل حاضر به اصالح برخی
رویهها نشــد؟ دولت میراث بدی را از گذشــته دریافت کردهبود و با
نگاهی منصفانه باید بیان داشت که کنترل تورم ،مهار رشد نقدینگی،
تبدیل رشد اقتصادی منفی به مثبت ،حل منازعات بینالمللی ،کاهش
نرخ بیــکاری ،کاهش جرايم عمومی و موارد مانند این موفقیتهای
قابل ستایشــی بودهاند؛ با وجود این همچنــان بنگاههای اقتصادی
مشکالتی دارند که کلید حل آن همیشه در اختیار دولتها بودهاست.
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متاسفانه در حال حاضر مشکل تامین اجتماعی ،قوانین مالیاتی ،نظام
بانکی ،ارز دونرخی ،بوروکراسیهای زايد ،قوانین و مقررات انباشته و
متکثر ،فساد اداری و از همه مهمتر دولت بزرگ در اقتصاد ایران وجود
دارد .حل همگی این مشــکالت نه به تحریمها و نه به میراث دولت
گذشته مربوط نبود .آنچه باید رخ میداد تصمیمگیریهای بهنگام
و دقیق براســاس مشي اعتدال و برآمده از منطق واگذاری اقتصاد به
بخشخصوصی بــود .این اتفاقها عمال اقتصاد ایران را همچنان در
چنبره تحریمهای داخلی نگاه داشت ه و نمیتوان انتظار داشت که طی
معجزهای در این فضا سرمایهگذاران خارجی را نیز جذب این اقتصاد
کنیم .دولت یازدهم عصاره تجربه مدیریتی کشور بود و بنابراین انتظار
میرفت تصمیمگیریهای شجاعانه مدیریتی نیز در این دولت صورت
پذیرد .با وجود این ،تصمیمگیری در مورد موضوعات یادشده همچنان
ش خصوصی بردارد .خوشبختانه هیچکدام
میتواند سنگی از سر راه بخ 
از این اقدامات نیز سرنوشت صندوقهای رأی را به زیان دولت تغییر
نمیدهد چراکه اساسا جنس تصمیمگیریها از شیوه مدیریتی است
ش خصوصی از
که تنها به اصالح رویهها منتهی میشــود .انتظار بخ 
دولت یازدهم این است که طی زمان باقیمانده با اقداماتی سنجیده در
این زمینه ،یادگاری بزرگی از خود در تاریخ اقتصاد ایران بر جای گذارد
و در ثانی زمینههای خروج از رکود را نیز فراهم آورد.
J Jاقدام سرنوشتساز
بر کسی پوشیده نیست که مشکل بزرگ دولت یازدهم تامین منابع
اســت .دولت عالقه دارد با راهاندازی مجدد پروژههای زیرساختی و
عمرانی مهم اشتغال بیشــتری ایجاد کند و از سوی دیگر با تزریق
نقدینگی به اقتصاد ،تحرک دوبــارهای را رقم بزند .اما فعال خبری از
منابع نفتی نیست و هرآنچه وجود دارد نیز صرف اداره اقتصاد ایران
ت انواع یارانههای نقدی و غیرنقدی میشــود .بنابراین تنها
و پرداخ 
دو راهحل وجود دارد :اســتفاده از سرمایه خارجی و داخلی .استفاده
از ســرمایه خارجی با توجه به ســاختار کلی اقتصادی ایران مانند
تســلط بیش از اندازه دولت بر اقتصاد ،فساد اداری و قوانین مزاحم
در کوتاهمدت ممکن نیست .بنابراین تنها اتکا به سرمایههای داخلی
میتواند زمینهساز خروج از رکود باشد .اما سرمایهگذار داخلی هم برای
حضور جدیتر در عرصه اقتصاد قطعا نیاز به برنامه و اطمینان خاطر
دارد .عمل به برنامه اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام معظم رهبری به طور
حتم در این دوره زمانی برترین راهحل است .این برنامه محدودیتهای
اقتصاد ایران را شناخته و براساس آنها راهکار نشان دادهاست .دولت
یازدهم طی ماههای باقیمانده از عمر خود میتواند بیشترین تمرکز
خــود را صرف اجرای این برنامه کند و ماحصل آن نیز به طور حتم
ش خصوصی و حتی بهبود شرایط
رونق اقتصاد ایران ،پویایی بیشتر بخ 
داخلی برای جذب سرمایههای خارجی است .برنامه اقتصاد مقاومتی
امروز مانند کیمیایی در اختیار دولت قرار گرفتهاست .کلیت نظام در
مورد اجرای آن وفاق دارند و کشور آماده یک شوک عظیم برای ایجاد
تحرک در اقتصاد ایران اســت .تعقل و خرد مردان تکنوکرات دولت
یازدهم نیز امروز برای اجرای این برنامه یک ضرورت اســت .اجرای
این برنامه تجربه ،تبحر و دانش میخواهد که خوشبختانه در مدیران
اجرایي این دولت وجود دارد .تنها شرط موفقیت این است که همگی
عزم کنیم تا این سیاستها اجرایی شود .آنچه پیش روی ماست تنها
رهنمود نیســت و راهبردی اجرایی است .بهتر است این خردمندی
بزرگ را امروز ا نجام دهیم.

راهبــرد
سرمایهگذاران خارجی در راه ایران

سرمایههای خارجی اقتصاد را آباد میکند؟

عکس :رضا معطریان

راهبــرد

ترافیک هیئتهای خارجی در خیابان وزرا
آیا برجام ،فرجام درخوری برای اقتصاد کشور رقم خواهد زد؟

پاکستان ،عمان و امارات متحده عربی که در راس خود روسای جمهور ،نخستوزیر ،وزاری ایالتی،
روسای اتاقهای بازرگانی ملی و استانی و نمایندگان ویژه دستگاههای دولتی را به همراه داشتند،
در صنایع و زمینههای مختلف کسبوکار از جمله شیمیایی و پتروشیمی ،انرژیهای تجدیدپذیر،
فوالد ،معادن ،نساجی ،اتوماسیون و ماشینآالت صنعتی ،لجستیک و حمل و نقل ،ساختمان ،صنایع
چوب ،فناوری اطالعات و ارتباطات ،گردشگری ،محصوالت دارویی و تجهیزات پزشکی ،خدمات
مالی و ســرمایهگذاری ،مشاوره بیمه و حقوقی و سایر زمینه ها به ایران آمدند و در همین راستا
تفاهمنامهها و یادداشتهای همکاری متعددی بهمنظور توسعه همکاریهای سیاسی ،اقتصادی،
علمی ،فرهنگی و ...میان دو طرف منعقد شد .همچنین هيئتهای دیگری جهت حضور در ایران
ظرف ماههای آتی اعالم آمادگی کردهاند .در میان ســازمانهای پذیرنده هيئتهای خارجی ،اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران ،بهعنوان بزرگترین تشکل بخش خصوصی کشور و در
راستای خدماترسانی به اعضای خود ،با برنامهریزی مدون ،میزبانی و فراهم آوردن امکان مذاکرات
رودررو برای فعاالن اقتصادی ،نقش غیرقابل انکاری را در راستای کمک به شرکتها و بنگاههایی
که در اندیشه گسترش بازارهای بینالمللی برای محصول یا خدمات خود هستند ،ایفا کرده است.
تحلیل حضور بیش از  700شــرکت خارجی در جلســات  B2Bاتاق تهران ،حاکی از مقاصد
متنوع ایشان از سفر به ایران است .بخش عمده آنها ضمن معرفی ظرفیتها و توانمندیهای بنگاه
خویش ،با هدف شناخت بازار ایران ،آشنایی با قوانین و مقررات موجود و حصول اعتماد برای ادامه

جمهوری اســامی ایران طی ماههای اخیر فضای سیاســی-
حسامالدین عباسحالج اقتصادی متفاوتی را نســبت به چند سال گذشته خود تجربه
کرده است .در شرایط فعلی به واسطه اتخاذ دیپلماسی اثربخش
مدیر حوزه کشورهای
توسعهیافته و صنعتی اتاق
دولتمردان ایران در مذاکرات  5+1که موجبات لغو تحریمهای
تهران
ظالمانه را علیه کشورمان فراهم آورد ،حضور هيئتهای خارجی
متعدد در ایران نشان از تغییر نگرش دارندگان کسبوکار در این
کشورها و نیز تمایل ایشان به ازسرگیری فعالیتهای اقتصادی با همتایان ایرانی خود دارد.
خوشبختانه با ترمیم چهره ایران در فضای بینالمللی ناشی از توافقات هستهای و لغو تحریمها،
فرصت مناسبی برای حرکت به سمت جلو و بهرهبرداری از ظرفیتهای کشور به وجود آمده است.
افزایش چندینبرابری حضور این قبیل هيئتها در ایران در مقایسه با پذیرش  ١٩هيئت تجاری
از  ١٦کشور و نیز  ٦٤هيئت تجاری از  ٢٨کشور جهان به ترتیب طی سالهای  1393و ،1394
ضمن پررنگ کردن نقاط قوت و ضعف موجود ،فرصتها و تهدیدهای قابل توجهی را برای هریک
از طرفین میزهای مذاکرات رودررو به دنبال خواهد داشت.
از زمان آغاز لغو تحريمها تاکنون و به گواه آمار و اطالعات در دســترس ،بیش از  180هيئت
اقتصادی از کشورهای آلمان ،ایتالیا ،اتریش ،سوئیس ،دانمارک ،فنالند ،بلژیک ،فدراسیون روسیه،
جمهوری چک ،اســلواکی ،ایرلند ،چین ،ژاپن ،ترکیه ،هندوستان ،جمهوری کره ،پرتغال ،مالزی،

ترافیک حضور
هیات های تجاری در اتاق تهران پس از برجام
اتریش

تایوان

ترکیه

دانمارک

اسلواکی

فنالند

چک

ژاپن

هند

بلژیک

آلمان

پاکستان

روسیه

سوئیس

پرتغال

کره جنوبی

تعداد شرکت کننده

خارجی750 :
ایرانی2300 :
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= معادل حضور هر بار یک هیات تجاری

تفاهم نامه های منعقد شده توسط اتاق تهران
اتاق بازرگانی

کنفدراسیون

اتاق بازرگانی و

اتاق بازرگانی

اتاق بازرگانی

ایالت کرنتن

صنایع

صنایع بوسان

و صنایع

و صنایع

اتریش

دانمارک

کره جنوبی

برلین

مونیخ

از زمان آغاز لغو تحريمها تاکنون بیش از  180هيئت اقتصادی از کشورهای آلمان ،ایتالیا ،اتریش ،سوئیس ،دانمارک ،فنالند ،بلژیک ،فدراسیون روسیه،
جمهوری چک ،اسلواکی ،ایرلند ،چین ،ژاپن ،ترکیه ،هندوستان ،جمهوری کره ،پرتغال ،مالزی ،پاکستان ،عمان و امارات متحده عربی که در راس خود
روسای جمهور ،نخستوزیر ،وزاری ایالتی ،روسای اتاقهای بازرگانی ملی و استانی و نمایندگان قرار داشتند به ایران آمدند.

گفتوگوها در آینده بر سر میز مذاکرات حاضر شدهاند و تالش میکنند تا به درک و شناخت خوبی
از این شرایط برسند تا با برنامهریزی آگاهانه در کشور حضور پیدا کنند .جستوجوی خریدار (اعم
از نماینده فروش انحصاری ،کانالهای توزیع و مشتری نهایی) برای فروش محصوالت و خدمات،
کسب اطالعات میدانی از پروژههای سرمایهگذاری موجود در صنایع خاص ،سرمایهگذاری خارجی
در طرحهای پربازده در قالب بیع متقابل ،ســاخت ،بهرهبرداری و واگذاری و مشارکت انتفاعی که
مطالعات امکانســنجی دقیقی نیز بر روی آن انجام شــده باشد و مالقات و ازسرگیری مذاکره با
شــرکای تجاری ایرانی که پیش از ســفر مذاکرات اولیه را با ایشان انجام دادهاند ،از دیگر مقاصد
میهمانان خارجی اتاق تهران در نشستهای ترتیب دادهشده قلمداد میشود .افزون بر این برخی
از هيئتهای خارجی ،مبادرت به برگزاری نمایشگاههای تخصصی در ایران ورزیدند و از این مجال
برای توسعه روابط تجاری با صنعتگران و تجار کشور بهره جستند.
در کنار مقاصد ذکر شده ،بازار سرمایه نیز با اقبال مناسبی از سوی سرمایه گذاران خارجی روبرو
شده است ،به طوریکه تعداد  225کد سهامدار خارجی با ارزشی بالغ بر  2022میلیارد ریال در سال
 1394صادر شــده که در مقایسه با سال  ،1393رشد  85درصدی را تجربه کرده است .مستقل
از معایب موجود در این نوع سرمایهگذاری که شامل امکان خروج ناگهانی از بازار مالی و نیز عدم
انتقال دانش و تکنولوژی است ،حضور فعاالن خارجی در بازار سرمایه ،فرصت بسیار مناسبی را در
اختیار شرکتهای ایرانی ایشان قرار میدهد تا ایشان ضمن فعال کردن و تجهیز شاخه بینالمللی
خود ،با انتشار صورتهای مالی به زبان انگلیسی ،جذابیت بنگاههای اقتصادی داخلی را جهت جذب
ســرمایهگذاری به آگاهی سهامداران خارجی بازار سرمایه ایران برسانند و موجبات افزایش اعتبار
بینالمللی ،بهبود موقعیت رقابتی ،افزایش احتمالی قیمت سهام و در نهایت رشد اقتصادی کشور
را فراهم کنند.
از ســوی دیگر با عنایت به دوری شرکتهای ایرانی از سطح اول تجارت جهانی در سالهای
اخیر ،اعضای اتاق تهران و نیز اتاقهای بازرگانی سراسر کشور که اغلب در زمره شرکتهای کوچک
و متوسط هستند ،فرصت فراهمشده را مغتنم شمردند و بر آن شدند تا ضمن حضور رایگان در این
نشستها به معرفی پتانسیلهای خود در زمینه فروش محصوالت تولیدی به نمایندگان بنگاههای
خارجی بپردازند .بازاریابی محصوالت تولید داخل ،آشــنایی با محصوالت و خدمات شرکتهای
خارجی مدعو ،خرید ماشینآالت و تجهیزات ،خرید کاال و نیز خرید دانش فنی به ترتیب از مقاصد
اصلی اعضای اتاقهای بازرگانی تهران و شهرستانهای کشور در مذاکرات رودررو بوده است.
ذکر این نکته حايز اهمیت اســت که اقتصاد ایران در حال گــذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد
خصوصی اســت و در این راه ،بخش خصوصی کشــور نیازمند برقراری ارتباط پیوسته با شرکای
خارجی است .با وجود ایجاد برخی چالشهای حاصل از اعمال تحریمهای اقتصادی و تجاری طی
 10سال اخیر علیه ایران ،صنایع کشور با توان داخلی به خودکفایی و پیشرفتهای قابل تحسینی در
زمینههای صنعتی -تکنولوژیک رسیدهاند ،اما فقدان سرمایه الزم و سازوکار تامین مالی برای آغاز و
پیشبرد پروژهها و نیز جای خالی تکنولوژیهای مدرن دنیا همچنان دو معضل کنونی اقتصاد ایران
قلمداد میشود .عالوه بر این ،انتقال مهارتهای مدیریتی و فنون مدیریت توسعه پایدار اقتصادی نیز
از جمله چالشهایی است که تاکنون در کشور فعالیت خاصی برای رفع آن صورت نپذیرفته است.
مشکل جدی دیگری که بر سر راه توسعه همکاریهای فیمابین با طرفهای خارجی وجود دارد
آن است که با گذشت  5ماه از اجرایی شدن برجام و علیرغم شور و اشتیاق باال در بین شرکتهای
تجاری در اروپا و سایر کشورهای شریک عمده تجاری ایران برای آغاز و توسعه همکاری با شرکای
ایرانی ،بانکهای بزرگ و موسسات مالی -اعتباری در کشورهای یادشده ،اقدام به برقراری روابط کامل
کارگزاری با بانکهای ایرانی نکرد ه یا با احتیاط بسیار و بهطور محافظهکارانه در این راه گام برداشتهاند؛
احتیاطی که اغلب متوجه نگرانی سایر کشورها از واکنش و جریمههای سنگین آمریکاست.
در ادامه این نوشــتار ،جدولی ارائه میشود که در آن با استفاده از تحلیل  SWOTکه یکی از
ابزارهای کارآمد برای شناسایی شرایط محیطی و تواناییهای داخلی است ،بهتفصیل به مزیتهای
رقابتی کشور در قالب نقاط قوت ،ناتوانیهای کلیدی در قالب نقاط ضعف ،فرصتهای موجود برای
رشد و توسعه در قالب فرصتها و تهدیدهای ناشی از تصمیمات خارج از اختیار کشور به عنوان
تهدیدهای حضور هيئتهای خارجی در کشور اشاره میشود.
جمهوری اســامی ایران با  80میلیون نفر جمعیت که بــه طور عمده جوان و تحصیلکرده
هستند ،همسایگی با  15کشــور منطقه با جمعیتی بیش از  400میلیون نفر ،مزایای ترانزیتی،
ذخایر عظیم طبیعی و معدنی و برخورداری از ثبات و امنیت کامل در منطقه ناامن خاورمیانه ،یکی
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1

اتاق بازرگانی و صنایع بوسان
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-
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2300

کنفدراسیون صنایع دانمارک

از کشورهای مهم و قدرتمند منطقه و جهان بهشمار میرود که سرمایهگذاری در بخشهای مولد
اقتصادی آن به دلیل وجود ظرفیتهای باالی توسعهای ،بازدهی بسیار مناسبی را در پی خواهد
داشــت .در شرایط پســاتحریم و با توجه به تغییر استراتژی تجاری جمهوری اسالمی ایران برای
همکاری با کشورهای دیگر و تاکید بر سرمایهگذاری ،انتقال تکنولوژی و همکاری ،این اعتقاد وجود
دارد که روابط اقتصادی ایران در آینده با کشــورهایی گسترش و تحکیم خواهد يافت و بهصورت
درازمدت ادامه پیدا خواهد کرد که با زیرساختهای صنعتی و تکنولوژیک کشور نیز پیوند خورده
باشــد .در فضای کنونی در مذاکرات تجاری با طرفهای خارجی تاکید بر این مهم ضروری است
که زین پس نگاه ایران در تجارت با آنها «بازار در مقابل بازار» است .بنابراین بنگاهها و شرکتهای
خارجی باید بهمنظور توسعه و تحکیم روابط خود با همتایان ایرانی ضمن ارائه ایدهها و برنامههای
مبتکرانه با اهداف بلندمدت ،از چارچوبهایی که در گذشته وجود داشته است فراتر روند و از تفکر
صرفاً تجارت کوتاهمدت و مبادله کاال پرهیز کنند.
از ســوی دیگر ایران نیازمند آن است كه از طریق وزارتخانهها و دستگاههای دولتی ذیربط
اقدام به پایش منظم قوانین و مقررات موجود ،حذف موارد زائد و دســت و پاگیر و رفع خألهای
قانونی و نیز راهاندازی یک سامانه یکپارچه اطالعرسانی در خصوص توجیه طرحهای نیازمند جذب
سرمایهگذاری خارجی كند .بهعالوه توجه به انجام پروژههای زودبازده جهت رفع مشکالت اجتماعی
از جمله بیکاری و فقر اقتصادی از اولویت ویژهای برخوردار است.
افزون بر این ،برگزاری سلسله نشستهای اقتصادی در داخل و خارج از کشور در زمینه وضعیت
اقتصاد ایران در دوران پساتحریم و بیان واقعیتهای موجود اقتصاد کشور ،آگاهیرسانی در زمینه
فراهم کردن شرایط جذب سرمایهگذاری خارجی و نیز تضمین امنیت آن برای راهاندازی چرخه
اقتصاد کشور ،ایجاد اشتغال ،افزایش درآمد سرانه کشور و در نهایت ورود اقتصاد کشور به اقتصاد
جهانی ،در زمره موارد مهمی اســت که باید با درایت و برنامهریزی مدون به صورت پیوسته مورد
پیگیری قرار گیرد تا ثمره آن در کنار برقراری ارتباطات خارجی و به حرکت درآمدن موتور اقتصاد
کشور به سمت توسعه اقتصادی در بخشهای مختلف ،نمایان شود.
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راهبــرد
مشاور عالی وزیر کشور در امور توسعه مناطق در گفتوگو با آیندهنگر:

نشاندادن بیابان رغبتی در سرمایهگذار ایجاد نمیکند
سرمایهگذار خارجی اسب زینشده میخواهد

ی شدن مورد استقبال قرار گرفته و با توجه به اینکه در برنامههای توسعه و سند چشمانداز  1404اصرار زیادی
احمد میرخدائی :استفاده از سرمایه خارجی از سوی بیشتر کشورها برای رسیدن به توسعه و جهان 
بر رسیدن به رشد اقتصادی باال شده است ،نیاز به جذب سرمایهگذاری خارجی برای کشور ما نیز غیرقابل انکار است اما جذب سرمایه خارجی در پساتحریم ،نیازمند برنامهای مدون و کارشناسیشده است و
بدون این برنامهریزی ،احتمال بهرهبرداری قابل توجه از ظرفیت برجام به عنوان یک موفقیت بزرگ برای ملت و حاکمیت ایران ،برای جذب سرمایه خارجی میسر نیست .علی عبدالعلیزاده ،وزیر مسکن دولت
اصالحات و مشاور عالی وزیر کشور در امور توسعه مناطق در گفتوگو با «آیندهنگر» نکاتی را گوشزد میکند که بدون توجه به آنها ،جذب سرمایه خارجی با چالش جدی مواجه خواهد شد .او میگوید پیش
از ورود سرمایهگذار خارجی باید تمام زمینهسازیها و هماهنگیهای مربوط به صدور مجوزهای كسبوكار را انجام داده و اسب را برای سرمایهگذار زین کرده باشیم در غیر این صورت ،نشان دادن بیابان به
سرمایهگذار رغبتی برای ماندن در او ایجاد نمیکند .عبدالعلیزاده همچنین درباره سرمایهگذاری خارجی در بخش مسکن هشدار میدهد چنانچه حضور خارجیها در این حوزه به صورت پیمانکاری و در نقش
توگو کردیم که در زیر میخوانید.
فروشنده کاال و نیروی کار باشد ،میتواند فعاالن توانمند داخلی را بهسختی متضرر کند .با وی در خصوص سرمایهگذاری خارجی و الزمههای جذب آن در کشور گف 
Áبه نظر شما آیا ایران در پسابرجام نیاز و ظرفیتی برای جذب سرمایهگذاری خارجی دارد؟
اولين نکتهای که باید از ابتدای بحث روشن شود این است که سرمایهگذاری خارجی از مسائل
بسیار مهمی بهشمار میرود که در قرن گذشته ،بهخصوص بعد از جنگ جهانی دوم ،مورد توجه همه
کشورها قرار گرفته است .حتی آمریکا هم برای توسعه و پیشرفت خود یک باب قابل توجه درمورد
سرمایهگذاری خارجی باز کرده است بنابراین اینکه بگوییم کشوری نیاز به سرمایه خارجی دارد ،به
معنای ضعف آن کشور نیست بلکه به این معناست که آن کشور میخواهد توسعه پیدا کند .الزمه
توسعه ،جهانی شدن و با جهان حرکت کردن است .سرمایهگذاری خارجی نیز چه به صورت مستقیم
و چه به صورت غیرمستقیم ،یکی از راههای توسعه روابط با دنیا و رفتن به سوی جهانی شدن است.
از این رو اگر فکر کنیم که باید سرمایهگذار خارجی را به کشور بیاوریم ،خود را تحقیر نکردهایم بلکه
باید به این موضوع اهمیت بدهیم .متاسفانه در ایران ،بهخصوص بعد از انقالب ،این تصور ایجاد شده
است که حکومت اسالمی به هیچکس نیاز ندارد و اتفاقا همین موضوع به یک تابو نیز تبدیل شده
است و برخی به آن دامن میزنند .همین حاال چین و هند سرمایه خارجی جذب میکنند و همزمان
آلمان و فرانسه و آمریکا از سرمایهگذاری خارجی استقبال میکنند .پس سرمایهگذاری خارجی یک
امر پسندیده و کمککننده توسعه است .نکته دوم این است که در هر نقطهای از دنیا که زندگی در آن
جریان داشته باشد ،ظرفیتهایی نیز برای جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی وجود دارد .به همین
دلیل در کشورهای بسیار ضعیف مانند بنگالدش نیز سرمایهگذاری خارجی اتفاق میافتد ،البته میزان
آن به نوع برنامهریزی و مدیریت حاکمیت و برخورد قانون و مردم آن کشور در قبال سرمایهگذاری
بستگی دارد .سومین نکته نیز این است که برای هرکاری ،بزرگ یا کوچک ،باید برنامهریزی وجود
داشته باشد .جذب سرمایه خارجی یک بازی دوطرفه است .سرمایهگذار در این بازی دوسویه ،دنبال
منافع خود است اما مهم این است که آیا سرمایهپذیر هم برای خود منافع و هدفی میبیند یا همین
را که سرمایهگذار میآید کافی میداند .اگر سرمایهپذیر دنبال هدفی است و سود و منافع جستوجو
میکند باید برنامه داشته باشد .در مورد نکته چهارم نیز باید بدانیم همانطور که سرمایهگذار ،کشور
و منطق ه مورد نظر برای سرمایهگذاری را ارزیابی و در صورت تايید اقدام به سرمایهگذاری میکند،
سرمایهپذیر نیز باید سرمایهگذار خارجی ،اهداف او و موضوع سرمایهگذاری را ارزیابی و سبکسنگین
كند و سپس آن را بپذیرد یا رد کند.
 Áبا فرض پایبندی به رعایت این نکات از سوی ایران ،آیا توافق هستهای و برجام توانسته است
زمینهای برای جذب سرمایه خارجی مهیا کند؟

باید دید ما در پسابرجام چه برنامهای برای جذب سرمای ه خارجی داریم .مسلما توافق هستهای
و اجرایی شدن برجام ،تحت حمایت و راهنمایی مقام معظم رهبری ،یک موفقیت بزرگ ملی است
و باید به مردم و همه مسئوالن در خصوص آن تبریک گفت ،هرچند اگر تجربیات و آگاهی الزم از
فاجعه سالها تحریم شدید ایران در سالهای  93و  94وجود داشت از پیدایش تحریمها پیشگیری
و مشکالت کمتری در مسیر جذب سرمایه خارجی پیدا میکردیم .البته در دور دوم دولت اصالحات،
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کار عاقالنهای از رئیس دولت و دستاندرکاران دیده شد که یکطرفه تعلیق فعالیتهای هستهای را
اعالم کردند تا پرونده به شورای امنیت نرود .در رمضان  1382مقام معظم رهبری در دیدار با مسئوالن
نظام فرمودند این یک تاکتیک بسیار ارزشمند و به مثابه یک گام به عقب و دو گام به جلو است .اگر
ما بعدها که با سر کار آمدن آقای احمدینژاد ،تعلیق به هم خورد و پرونده به شورای امنیت رفت ،به
این مسئله میاندیشیدیم که تحریمها چه بالیی بر سر ما میآورد و از آن جلوگیری میکردیم الاقل
 10ســال از زمان توسعه را از دست نمیدادیم .حاال در پسابرجام پرداختن به این واقعیت ضروری
است که ما به مدت  10سال خالف مسیر برنامه توسعه و چشمانداز  1404عمل کردهایم .همه آمار
و شاخصها نیز نشان میدهد که قطار کشور در دو دولت قبل ،خالف مسیر توسعه حرکت کرده و
دســتاوردهای قبلی و زیرساختها هم در حد توان ب ه هم ریخته شده است .با این تفاصيل در سال
 1394که برجام به فرجام رسید ،ایران کشوری است که حداقل  10سال از روال توسعه خود عقب
مانده است اما حاال این کشور با ظرفیتهای غنی مانند ظرفیتهای معدنی ،جمعیت جوان ،موقعیت
خوب جغرافیایی و دسترسی به آبهای آزاد با دنیا به تفاهم رسیده است و بعد از یک شلوغکاری و
به هم ریختن روابط با دنیا ،مدیران این کشور ،سیاست آشتی را انتخاب کردهاند .حاال دنیا نیز قصد
دارد از این کشور بهرهبرداری کند و قطعا سرمایهگذاران خارجی عالقهمند هستند از این فرصت برای
بهرهبرداری از بازار ایران و کشورهای همسایه استفاده کنند ،مخصوصا در این دوران که منشوری به
نام اقتصاد مقاومتی در ایران منتشر شده است که به سرمایهگذاری خارجی نیز اجازه ورود میدهد.
جای تاسف دارد وقتی میخوانیم و میشنویم برخی از افراد بدون اینکه اصال بندهای 24گانه اقتصاد
مقاومتی را خوانده باشــند از روی ذهنیت خود از واژه مقاومت برداشتهايي میکنند و معتقدند با
اقتصاد مقاومتی باید دیواری گرد کشور بکشیم و رابطه اقتصادی با خارجیها را به حداقل برسانیم؛
در حالی که جهتگیری اقتصاد مقاومتی صادراتی بوده و تعامل با دنیا و بهخصوص کشورهای منطقه
به عنوان نکاتی بسیار مهم در آن دیده شده است .راهبرد و چشمانداز سیاستهای اقتصاد مقاومتی،
تبدیل اقتصاد برونزای درونگرای ایران به اقتصادی درونزا و برونگراست که در واقع چراغ سبزی
برای سرمایه خارجی محسوب میشود.
Áپس هم اقتصاد ایران برای سرمایه خارجیها جذابیت دارد و هم به آنها چراغ سبز نشان
میدهد .در این شرایط آیا مشکلی برای ورود سرمایه خارجی وجود خواهد داشت؟

سرمایهگذاران فوجفوج به ایران میآیند و رقابت شدیدی با هم دارند .حتی شرکتهای آمریکایی
مانند بوئینگ هم که اجازه حضور در ایران ندارند سعی میکنند به دولت خود فشار بیاورند تا اجازه
فعالیت در ایران را به دست بیاورند .اما سوال اصلی این است که در این فرصت پیشآمده آیا دولت و
حاکمیت ایران نیز از این فرصت استفاده خواهند کرد یا مانند گذشته فرصتها خواهند سوخت .اگر
ما نتوانیم سرمایهگذاری خارجی را به شکل درستی در کشور بپذیریم و آن را سامان و توسعه دهیم،
سرمایهگذاران خارجی در کشورهای همسایه ما ،در جنوب خلیج فارس و آسیای میانه ،برای صادرات
به بازار ایران سرمایهگذاری خواهند کرد .بازار چندمیلیونی این کشورها قابل مقایسه با بازار 80میلیونی

سرمایهگذاری خارجی یک امر پسندیده و کمککننده به توسعه است اما متاسفانه در ایران ،بهخصوص
بعد از انقالب ،این تصور ایجاد شده که حکومت به هیچکس نیاز ندارد و همین موضوع به یک تابو
تبدیل شده و برخی به آن دامن میزنند ،همین حاال چین و هند سرمایه خارجی جذب میکنند.

ایران نیست ،اما آنها شرایط سرمایهگذاری خارجی را مهیا کردهاند .ما باید با تدبیر خود را برای پذیرش
سرمایه آماده کنیم .متاسفانه ما یک سال فرصت را از دست دادهایم و عقب هستیم .از روزی که دولت
یازدهم در مذاکرات به نقطهای رسید که فهمید دستیابی به توافق امکانپذیر است ،باید تیم اقتصادی
خود را مســئول تهیه برنامه برای فعال کردن سرمایه داخلی و جذب سرمایه خارجی میکرد .حاال
شاهد این هستیم که گرچه حدودچهار ماه از عملیاتی شدن برجام و حدود نه ماه از توافق ایران با
جهان گذشــته است ما در این ماهها نه برنامهای برای فعال کردن اقتصاد و نه برنامهای برای جذب
سرمایه خارجی ارائه نکردهایم .اینکه هیئتهای خارجی دستهدسته به ایران میآیند ،در مقابل باید 10
برابر این هیئتها ،هیئتهای ایرانی در جستوجوی سرمایهگذارانی که به آنها نیاز داریم به کشورهای
دیگر سفر کنند .نباید بنشینیم تا هرکس که خواست به ایران بیاید بلکه باید آن سرمایهگذاری را که
میپسنديم به ایران بیاوریم.
Áمگر ما در رد یا قبول سرمایهگذاران خارجی که به ایران میآیند ،مختار نیستیم؟
به تجربیات گذشــته رجوع کنید .برای مثال ،آیا ما میخواهیم سرمایهگذاران چینی ،کرهای یا
فرانسوی که تجربه ناموفقی در تولید اتومبیل برای ایران داشتهاند ،بیایند؟ مردم ما از سابقه حضور پژو
در بازار خودروی کشور ناراضی هستند چراکه برند را به خودروساز ایرانی فروخته و نظارت و احساس
مسئولیتی در قبال کیفیت خودروها ندارد .از آن سو شرکت کرهای با فروش پراید همین رفتار را در
بازار خودروی ایران داشتهاند .حاال ما باید دوباره باید صبر کنیم همین شرکتها یا ضعیفتر از این
شرکتها برای سرمایهگذاری به ایران بیایند یا باید برویم و با خودروسازنی بهتر از اینها مذاکره کنیم
و با تشریح فرصتهای موجود آنها را به ایران بیاوریم .در همهجای دنیا نیز این روال معمول است .در
مورد کاالها نیز این کار انجام میشود .ما برای خرید گندم به کشورهای مختلف مراجعه میکنیم و
بعد از آزمایش و آزمون کیفیت و سنجش قیمت ،محصول خریداری میکنیم .ما از هر خریداری برنج
نمیخریم .در دیگر حوزهها ،مخصوصا صنایعی مانند خودرو که ملی هستند هم باید همین شرایط را
رعایت کنیم .نباید همه اختیارات جذب سرمایه و مشارکت با طرف خارجی را به مدیران موقتی که
در این شرکتها مسئولیت پیدا میکنند ،بسپاریم .این مدیران قراردادهای بلندمدتی با خودروسازان
خارجی منعقد میکنند اما دوره مسئولیتشان بسیار پیشتر از این قراردادها به پایان میرسد.
Áایران در مقوله جذب سرمایه خارجی ،چقدر به این روال پایبند بوده است؟
متاسفانه در پسابرجام هیچ سامانی برای جذب سرمایه خارجی ندیدهایم .دولت یازدهم در سیاست
خارجی بسیار موفق و در سیاست داخلی خوب عمل کرد ،اما متاسفانه در سیاستهای اقتصادی این
دولت ،نهتنها شــاهد این نوع موفقیتها نیستیم بلکه در مسائل اقتصادی نيز نوعی غفلت به چشم
میخورد .من از شما میپرسم در نه ماه گذشته چند هیئت ایرانی برای مطالعه بازارهای خارجی و
مذاکره با سرمایهگذاران به دیگر کشورها رفتهاند؟ چند گردهمایی بزرگ در کشورهای مختلف برای
گفتوگو با سرمایهگذاران خارجی و معرفی بازار ایران به آنها برپا کردهایم؟
Áهمین هیئتهایی که برای سنجش سرمایهگذاری به ایران آمدهاند چطور ،نمیتوانند کمکی
در این زمینه کنند؟

اینها یا روی نفت متمرکز میشــوند یا روی پتروشــیمی اما ما در دیگــر حوزهها نیز نیازمند
سرمایهگذاری و تکنولوژیهای نوین هستیم که به نظر نمیرسد برنامهای برای آن تدوین شده باشد.
در کنار این عدم برنامهریزی برای جذب سرمایهگذاری خارجی از نه ماه پیش دولتمردان میدانستند
که اجرای برجام به سرازیری افتاده و کمر تحریمها در حال شکستن است پس چرا اقدامی برای فعال
کردن صنایع داخلی و رفع رکود ارائه ندادند .اقدام نکردن برای رفع رکود و بیکاری ،که به دنبال آن فقر
مزمن و وحشتناک میآید ،حاکی از این است که ما در حال سوزاندن یک فرصت طالیی و استثنایی
در حوزه اقتصاد هستیم و چون در بُعد اقتصادی فعال نشدهایم ،دعواهای سیاسی میکنیم و بحث
برجام خوب ،برجام بد را در پیش میگیریم.
Áحاال دولت باید چه کند؟
دولت حتما باید قوانین جذب سرمایه را اصالح و نهادهای سرمایهپذیر ایجاد کند .در شرایط فعلی
یک شــرکت خصوصی خارجی که میخواهد یک پروژه کوچک در ایران اجرا کند ،برای یک مجوز
ســاده ،یک سال و نیم دوندگی کرده است .زمان گرفتن مجموع مجوزهایی که باید بگیرد بیش از
سه سال طول کشیده است .سرمایهگذار خارجی خود را معطل بوروکراسیهای عریض و طویل یک
کشور نمیکند .اصال منطقی نیست؛ به محض اینکه پای سرمایهگذاران خارجی به ادارههای ما برسد
با دیدن اولین درخواست رشوه و سوءاستفاده مالی ،میروند و پشت سرشان را هم نگاه نمیکنند .ما
باید کاری کنیم که وقتی سرمایهگذار خارجی قصد ورود به ایران داشت از قبل برای همه مجوزهای

الزم هماهنگی شده باشد که او فقط بیاید و در مدت کوتاهی فعالیتش را شروع کند .با شبکه بانکی و
دستگاههای خدماتی نهایت هماهنگی شده باشد که سرمایه خارجی مجبور نباشد برای مجوز محیط
زیست ،عوارض شهرداری ،امتیاز آب یا برق از این اداره به آن اداره برود.
Áدر غیاب نهادی که مسئولیت مشخص کردن پروژههای ملی در قالب طرح آمایش سرزمین
را بر عهده بگیرد ،آیا هر وزارتخانه و دستگاه نمیتواند این مسئولیت را انجام دهد؟

متاسفانه هیچ وزارتخانهای دنبال این نیست که در بخش تحت مسئولیت خود ،پروژهها را بررسی
و اسب را برای سرمایهگذار زین کند .وقتی این اتفاق نمیافتد و بیابانی را به سرمایهگذار نشان میدهیم
که خودش مجوزهایش را بگیرد و طرحی را اجرا کند ،میفهمد که در این کشور هنوز برنامهای برای
جذب سرمایه در کار نیست و میرود .در طرف مقابل بهراحتی شرکتهای خودروساز خارجی برای
همکاری با خودروسازان بزرگ وارد کشور میشوند و بازار را به دست میگیرند .ما در این صنعت بدون
توجه به فرصتهای پیش رو ،دوباره از سوراخی که قبال گزیده شدهایم ،گزیده میشویم .اگر قرار است
سرمایهگذار خارجی را به عنوان یک فرصت جذب کنیم ابتدا باید برنامهای از فرصتها و طرحها تهیه
و در کنار آن تکلیف خود را با اقتصاد داخلی نیز روشن کنیم .ورود سرمایهگذار خارجی امري پسندیده
و الزم اســت .باید دقت کنیم که اگر در حوزهای سرمایهگذار داخلی حاضر به انجام کار است ،به او
برخی اولویتها را اختصاص دهیم اما آیا شرایط فعلی اقتصاد ما برای سرمایهگذار داخلی فراهم است؟
سرمایهگذار خارجی نسبت به سرمایهگذار داخلی به امتیازات بیشتری نیاز دارد .وقتی شرایط فعالیت
برای سرمایهگذار داخلی مهیا نباشد ،نمیتوان انتظار داشت که سرمایهگذار خارجی بهراحتی وارد شود.
ی شده است ،به نظر
Áدر برنام ه ششم توسعه ،رسیدن به رشد اقتصادی 8درصدی پیشبین 
شما برای رسیدن به این درصد رشد اقتصادی به چه میزان سرمایه خارجی نیاز داریم؟

این مسئله برآوردهای دقیق اقتصادی میخواهد که من از آن اطالعی ندارم گرچه رسیدن به رشد
اقتصادی  8درصد کار مشکلی است .فقط با ورود سرمایه نمیتوان به رشد اقتصادی رسید؛ یکی از
شروط اولیه آن وفاق و همدلی ملی است .در دولت اصالحات که فضای کشور و اقتصاد نسبت به امروز
شرایط بسیار مساعدتری داشت ،فقط یک سال این میزان از رشد اقتصادی تجربه شد و بنابراین در
شرایط فعلی نمیتوان بهراحتی در مورد تحقق آن طی برنامه ششم توسعه اظهارنظر کرد.
Áشما ســالها وزارت مسکن را در دولتهاي هفتم و هشتم بر عهده داشت ه و در این حوزه
فعالیتهای زیادی کردهاید ،به نظر شــما آیا ظرفیت جذب سرمایه خارجی در این حوزه وجود
دارد؟

زمانی که من وزیر مسکن بودم میگفتم خوشبختانه مسکن کاالی محلی است اما حاال میگویم
مســکن کاالی بینالمللی اســت .برای برجســازی در تهران حداقل  40تا  48ماه وقت الزم است،
برای هر متر مربع نیز بین  4تا  5میلیون تومان هزینه نیاز دارد اما چینیها زحمت را کم کردهاند
و ساختمانهایی ارزانتر ،زیباتر و باکیفیتتر از ساختمانهای ما را ششماهه تمام میکنند .دو ماه
ساخت در کارخانه چین ،دو ماه حمل به ایران و دو ماه نصب .هزینه هر متر مربع آن هم  2.5میلیون
تومان است.
Áیعنی سرمایه خارجی به این شکل در بخش مسکن وارد میشود؟
سرمایههای خارجی باالخره مانند امواج رادیویی و ماهوارهای به کشور وارد میشوند .حاال جهانی
شدن یک دوره تمدن است و نمیتوان جلوی آنرا گرفت اما این نوع ساختمانسازی که من از آن حرف
زدم ،سرمایهگذاری به حساب نمیآید .اینها وارد ایران میشوند و پروژهها را با کاالهایی که به بازار ایران
وارد کردهاند ،تمام میکنند .سرمایهگذاری آن است که از اول تا آخر یک طرح ساختمانی را با استفاده از
امکانات و مصالح موجود در ایران اجرا کنند و بفروشند .ما در ایران ظرفیت فنی و مهندسی باالیی داریم
که حتی بخشی از آن بالاستفاده مانده و باید صادر شود .در بسیاری از کشورها نیز سابقه فعالیت فنی و
مهندسی داریم اما خارجیها با اهرمهای قیمت ،کیفیت و سرعت جای سازندگان ایرانی را میگیرند.
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راهبــرد
سخنگوی وزارت خارجه دولت اصالحات با اشاره به موانع جذب سرمایه خارجی عنوان کرد:

شخصمحوری مانع ورود سرمایه خارجی

در ایران ما میخواهیم مسائل را بزرگ کنیم شعار آن را بدهیم بدون اینکه در عمل کاری کرده باشیم

احمد میرخدائی :هنوز توافق هستهای منعقد نشده بود که بسیاری از مسئوالن و کارشناسان ،ورود انبوهی از سرمای ه خارجی به ایران را نوید میدادند .از همان ایام و تا امروز که چند ماهی از اجرایی شدن
برجام گذشته است ،هیئتهای بسیاری از کشورهای مختلف به ایران آمدهاند و تفاهمنامههای زیادی در حوزه همکاریهای اقتصادی امضا کردهاند اما هنوز خبری از هجوم آن حجم از سرمایه خارجی که
پیشبینی شده بود ،نیست؛ هرچند که بسیاری از کارشناسان این هجوم را زود میدانند و زمان بیشتری برای آمدن سرمایه به ایران قايل میشوند .کارشناسان هر حوزه ،عوامل و مشکالت عدیدهای را یادآور
توگو با «آیندهنگر» همان مشکالت و کاستیها
میشوند که هرکدام بهتنهایی میتواند مانع ورود سرمایه به ایران شود .در این میان ،حمیدرضا آصفی ،سخنگوی وزارت امور خارجه دولت اصالحات نیز در گف 
را برمیشمارد.
Áآقاي آصفی ،توافق هستهای و اجرای برجام نوعی تغییر رویه در کشور ما محسوب
میشود که از آن انتظارات زیادی برای اثرگذاری بر مسائل اقتصادی میرود .به نظر شما
این تغییر رویه توانسته برای جذب سرمایه خارجی ،به عنوان یکی از اثرات توافق بر حوزه
اقتصاد ،گشایشی ایجاد کند؟

توافق هســتهای اتفاق مهمی برای کشــور بود .این توافق هم از دید منتقدان و هم از دید
موافقان ،یک اتفاق بزرگ بود که هرکدام از زاویه دید خود به آن مینگرند .طرف مخالف یک
سوژه پیدا کرده است که همیشه دولت را بزند .برای دولت و نظام هم مهم بود چراکه باالخره
اتفاق بزرگی افتاده است و میتواند فضای خوبی در کشور بهوجود بیاورد .واقعیت قضیه این است
که ما یک دشمن خارجی به نام آمریکا داریم و او توانسته است دشمنهای فرضی ما را پیرامون
خود جذب کند .این دشمنهای فرضی همان متحدان آمریکا هستند که خودشان بهتنهایی با
ما دشمنی نداشتند اما تبلیغات و فشارهای امریکا باعث شده است که بهصورت دشمن فرضی
عمل کنند .کاری که توافق هســتهای کرد این بود که باعث شد بین این دشمنهای فرضی
و دشــمن واقعی ما یک اختالف نگرش و جدایی بهوجود بیاید .یعنی بعد از توافق هستهای،
اروپاییها و متحدان غربی آمریکا ،ایران را آنگونه که آمریکا میبیند و دوست دارد دیگران هم
ببینند ،نمیبینند .این اختالف نگرش در پسابرجام اتفاق افتاد و دستاورد بزرگی است .مشکل از
آنجا شروع میشود که موضوع برجام ،به موضوع منازعه بین دو طرف منتقدان و موافقان تبدیل
میشود .این منازعه را هم در ایران و هم در امریکا میبینیم .مشکل دیگر این است که برخی
افراد تصور میکنند برجام قرار بود همه مشکالت را حل کند که تصور نادرستی است یعنی هیچ
دلیلی ندارد که تمام مشکالت ما صرفا با اجرای برجام حلشود بلکه فقط بخشی از مشکالت با
برجام حلشدنی است .این مقدمه را گفتم که مشخص شود وقتی درباره برجام و توافقهستهای
حرف میزنیم ،این توافق ابعاد مختلفی دارد و باید همه این ابعاد را در نظر بگیریم .البته اگر
آدم بخواهد منصفانه نگاه کند ،برجام روابط ایران را با کشورهای اروپایی و کشورهای آسیای
دور روان کرد و فضای متفاوتی بهوجود آورد .گرچه بعد از آن ،روابط ما با کشورهای منطقه و
بهخصوص کشورهای عربی خراب شد چراکه سعودیها احساس کردند ایران در پسابرجام به
جایگاه حقیقی خود میرسد و این به زیان آنها خواهد بود ،ازاینرو کارشکنی میکنند که البته
دستگاه سیاست خارجی باید جدیتر به این مشکل بپردازد و در محیطی آرام و بدون تشنج،
تمهیداتی بیندیشد که منافع ملی از دست نرود .اما جواب سوال شما در یک جمله این است که
بعد از برجام ،فضای روابط خارجی ایران با کشورهای اروپایی و کشورهای صاحب تکنولوژی در
شرق آسیا روانتر و بهتر شده است و بر این اساس میتوان امید داشت که با برنامهریزی صحیح،
موانع تجارت خارجی و اقتصاد از جمله جذب سرمایهگذاری خارجی بهتدریج برداشته شود.
Áدر مدتی که از توافق هستهای و اجرای برجام میگذرد و به گفته شما روابط خارجی
ایران با کشــورهای اروپایی و کشورهای صاحب تکنولوژی در شرق آسیا بهتر شده ،چه
تغییری در وضعیت جذب سرمایه خارجی پيش آمده؟

واقعیت این است که هیئتهای زیادی به ایران رفت و آمد داشتهاند و سندهای زیادی بین
ایران و برخی از کشورهای دیگر امضا شده است .در سفرهای خارجی رئیسجمهوری نیز تجار
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کرده و در سایه هیئت دولت به مذاکره و تبادل
و فعاالن اقتصادی بخشخصوصی او را همراهی 
نظر با فعاالن اقتصادی دیگر کشورها پرداختهاند تا شاید زمینه را برای همکاریها فراهم کنند؛
اما اینکه ســرمایهای جذب و وارد کشور شده باشد باید بگوییم که این کار ،فرآیندی زمانبر
است و قدری به طول میانجامد .من تصور میکنم اروپاییها با توجه به اینکه بانکهایشان در
آمریکا فعال هستند و شاید به دلیل نگرانیای که از انتخابات ریاستجمهوری آمریکا دارند ،با
احتیاط عملکنند ازاینرو تا انتخابات ریاستجمهوری آمریکا برگزار نشود ،نمیتوانیم انتظار
داشته باشیم که اقدامات متهورانهای از سوی اروپاییها برای سرمایهگذاری در ایران انجام شود.
البته مشکل فقط آمریکا نیست؛ چندی پیش در یکی از نشریات خارجی مقالهای خواندم که
به نکته قابل تاملی اشاره کرده بود که در ایران کمتر دیدهام به آن پرداخته شده باشد .نوشته
بود فقط آمریکا در روابط بانکی ایران با اروپا کارشکنی نمیکند بلکه عربستان سعودی نیز که
پولهای زیادی در بانکهای اروپایی دارد ،بیشتر یا حداقل به اندازه آمریکا کارشکنی میکند
و اجازه نمیدهد رابطه بانکی ایران و اروپا برقرار شود .به نظرم اگر میخواهیم به نتیجه درست
و معقولی برسیم باید با خودمان و با مردم صادق باشیم .برجام یک فرصت و موقعیت جدید
برای ایران ایجاد کرده اســت ،باید موضوع را آنگونه که هست ببینیم و برای پیشبرد اهداف
تالش کنیم .ســعودیها هم در کنار آمریکا از عواملی هستند که مانع حصول نتایج مطلوب
برای ایران میشوند .براین اساس ،با توجه به فضایی که فعال وجود دارد نمیتوان انتظار داشت
بانکهای بزرگ و متوسط جهان سرمایه به ایران بیاورند یا مثال به ایران اجازه استفاده از فاینانس
خارجی را بدهند یا سرمایهگذاران بهراحتی وارد پروژههای اقتصادی ایران شوند .حل مشکالت
و ترسهای این حوزه زمان میبرد و به همین دلیل است که میگویم جذب سرمایه خارجی،
با نوشتن یک قرارداد انجام نمیشود .البته این قرارداد و تفاهمنامه نوشتنها هم به عنوان َمطلع
همکاری الزم است اما همه کارها در این خالصه نمیشود .گذر زمان ،برنامهریزی کارشناسی،
صبر و البته مدیران الیق و همهجانبهنگر مورد نیاز است.
Áشما به موانع خارجی ارتباط بانکی پسابرجام و جذب سرمایهگذاری خارجی اشاره
کردید .در داخل چه موانعی داریم؟

موانع داخلی هم کم نیست .اوال ساختار کشور ما وارداتمحور است و این اصال خوب نیست؛
به عبارتی تعداد ســندهایی که باید برای واردات یک کاال اخذ کرد کمتر از تعداد سندهایی
است که باید برای صادرات اخذ کرد ،یعنی واردات راحتتر و البته پرسودتر از صادرات است.
دوم اینکه قوانین و مقررات ما پایدار و پیشبینیپذیر نیستند و بسیار سریع تغییر میکنند.
در هیچجای دنیا اینگونه نیســت که در یک بازه زمانی کوتاه که گاهی چندروزه و چندماهه
اســت ،تعرفهای را تغییر دهند یا واردات کاالیــی را ممنوع کنند .قوانین باید برای یک دوره
زمانی طوالنی ،ثابت باشد و در صورت نیاز ،فقط جزئیات آن تغییر کند در حالی که ما فصل به
ن خود را تغییر میدهیم و عمال ابتکار عمل و امکان برنامهریزی را
فصل و گاه روز به روز قوانی 
از فعاالن اقتصادی میگیریم .سرمایهگذاران خارجی نیز بهخوبی از این نقص ما آگاه هستند؛
زمانی که در پاریس بودم و با تجار فرانسوی برخورد داشتم میگفتند یکی از مشکالت جدی
کشــور شما ،ناپایداری قوانین و مقررات تجارت خارجی آن است .مانع سوم نیز این است که

همه کشورها ظرفیت دارند ،یک کشور صاحب تکنولوژی است و یک کشور سرمایه
دارد .یک کشور میتواند مقصد کاالهای غیرنفتی و کشوری نیازمند خدمات فنی ،مهندسی
ایران باشد .شناخت این ظرفیتها برعهده مسئوالن دستگاه دیپلماسی است و باید مقدمات
ارتباط آنها با داخل کشور را فراهم کنند.

قوانین و مقرراتی که وضع میشود برای تشویق و ترغیب سرمایهگذاری خارجی برای ورود به
ایران و فعالیت اقتصادی نیست درحالیکه حل این قبیل موانع ،همگی در چهارچوب اقتصاد
مقاومتی است .اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم و ایمن کردن اقتصاد در مقابل تهدیدهای بیرونی.
پس روشــن اســت که باید هرکاری که میتوانیم در داخل انجام دهیم که به این پایداری و
مقاومت در برابر تهدیدهای خارجی برســیم .زمانی سفیر آلمان به من میگفت بزرگترین
جنایت این است که نفت به صورت خام فروخته شود بلکه باید آن را به فرآورده تبدیل کرد و
چند برابر قیمت فروخت .ما باید از بودجه نفتی فرار کنیم و به فروش فرآوردههای نفتی پناه
ببریم .این کار نیز بدون توسعه طرحهای این حوزه میسر نیست؛ کشور نفتخیزی مانند ایران،
باید دارای تکنولوژیهای نوین نفت و پتروشیمی باشد اما این کار ،سرمایه زیادی نیاز دارد و
باید از خارج تامین شود.
Áاختالفنظرهای سیاسی داخلی که گاه به بحث و جدل میرسد چه تاثیری بر جذب
سرمایه خارجی دارد؟

البته مشکل اصحاب دعوا هم هست .طرفین ،هر موضوعی را وسط میگذارند و بر سر آن
دعوا میکنند .این منازعات داخلی ،نداشتن اتفاق نظر و نرسیدن به تفاهم در موضوعات کالن
هم موضوع دیگری اســت که موانعی برای ورود سرمایه خارجی ایجاد میکند .شفاف نبودن
اقتصاد داخلی ما نیز مشکلســاز است .در کشور ما فساد و رانت زیاد است و این مسئله برای
سرمایه ،ترس ایجاد میکند .اینجا فساد بهواسطه خألهای قانونی و با استفاده از موقعیت و مقام،
رواج دارد و کالهبرداری زیاد است .این درحالی است که فساد ،رانت ،عدم شفافیت و خأل قانونی،
سرمایه بیرونی را میترساند.
Áبا ایــن تفاصيل فکر میکنید این هیئتهای خارجی که بــه ایران میآیند به دید
سرمایهگذاری آمدهاند یا به طمع بازار بزرگ ایران و منطقه حاضر شدهاند ریسک حضور
در ایران را بپذیرند؟

فرق میکند؛ بخشــی برای تجارت روزمره میآیند و برخی که اعتقاد دارند ایران قابلیت
تبدیل شدن بههاب منطق ه را دارد با نگاه بلندمدتتری وارد کشور میشوند .نمیتوان همه را
یکشکل ارزیابی کرد اما من اعتقاد دارم در ابتدای کار بیشترشان برای تجارت میآیند و ترجیح
میدهند با احتیاط شروع به کار کنند و بعد که مطمئن شدند ،به سرمایهگذاری کالن بپردازند.
به نظرم این به مدیریت ،هنر و تفکر ما برمیگردد که این بازار جذاب را چقدر برای سرمایهگذار
خارجی جذابتر کنیم تا او ترغیب شود بنیان فعالیت اقتصادی خود را در ایران بنا کند.
Áگفتید ما عالوه بر موانعی که در داخل کشور برای جذب سرمایهگذاری خارجی وجود
دارد ،مســائل و مشکالتی نیز در خارج از کشور و در محیط بینالملل داریم .به نظر شما
دستگاه دیپلماسی و روابط خارجی در حل موانع خارجی چه نقشي دارد؟

در مرحله اول ،دستگاه دیپلماسی باید برای نیروهای خود آموزش کافی را فراهم کند .اینها
مسائل وزارت خارجه را بهخوبی میدانند منتها باید از نیازهای کشور در حوزههای مختلف و
توانمندی و نقاط قوت و ضعف کشــور هم اطالع داشته باشند .اصوال یک دیپلمات وقتی در
کشور هدف موفق است که ابتدا کشور خود را بهخوبی بشناسد .دیپلماتی که کشور خود را
نشناسد و اصال نداند کشورش چه قوت و ضعفی دارد در طول دوره مسئولیت خود در خارج،
بیشــک فقط دور خودش میچرخد .مرحله دوم ،شناسایی ظرفیتهای کشور هدف است.
وقتی دیپلماتی به یک کشور خارجی میرود باید ظرفیتهای آنها را که به درد ایران میخورد
رصد کند .همه کشورها ظرفیت دارند ،یک کشور صاحب تکنولوژی است و یک کشور سرمایه
دارد .یک کشور میتواند مقصد کاالهای غیرنفتی و کشوری نیازمند خدمات فنی ،مهندسی
ایران باشد .شناخت این ظرفیتها بر عهده مسئوالن دستگاه دیپلماسی است و باید مقدمات
ارتباط آنها با داخل کشور را فراهم کنند .سومین کار نیز کار با صاحبان صنایع و تاثیرگذاران
چه در بخشخصوصی و چه در بخش دولتی کشورهای هدف است .نکته مهم این است که
در عرصه اقتصاد جهانی ،بهخصوص در اقتصادهای خصوصیسازیشده ،بازیگران غیردولتی
موثرتر از بازیگران دولتی هســتند؛ پس در این شرایط اگر بخواهیم بین ایران و کشور هدف
رابطه اقتصادی موثر و مفیدی ایجاد شود باید بازیگران بخشخصوصی و غیردولتی و اتاقهای
بازرگانی آنها شناسایی و به طرفهای ایرانی معرفی شوند .نکته بعدی نیز کار روی افکار عمومی
است بهگونهای که وقتی طرف خارجی به ایران میآید احساس کند به جایی آمده که از نظر
ســرمایهگذاری پرمنفعت و امن است .این کار را دیپلماتها در ارتباط با رسانهها باید انجام

دهند .کار با رسانه فقط این نیست که توضیح بدهیم ما حقوق بشر را رعایت میکنیم و حامی
تروریسم نیستیم .ارتباط با رسانه فقط این نیست که تشریح کنیم مشکل اصلی منطقه ،رژیم
صهیونیستی است و نظایر آن؛ همه اینها باید انجام شوند اما تنویر افکار عمومی برای شناخت
ایران و کار در صنعت و اقتصاد آن نیز از رسالتهای دستگاه دیپلماسی است .مجموعهای از
ایــن عوامل میتواند فضایی را فراهم کند که در عرصه همکاریهای اقتصادی و بازرگانی با
طرفهای خارجی موفق باشیم.
Áتاکنون از موانع و مزیتها و از باید و شایدها گفتیم .حاال این سوال مطرح میشود که
چقدر در جهت رفع این موانع حرکت شــده و شرایط برای ورود سرمایه خارجی به ایران
مهیا شده است؟

خیلی کم .ما تازه اول راه هستیم .ابتدا باید اتفاق نظر پیدا كنيم و اولویتها را مشخص کنیم.
ما یک مشکل در ایران داریم که گفتنش سخت است و آن این است که برای ما ،تبلیغات از
عمل مهمتر اســت .وقتی تبلیغات نسبت به عملیات اولویت پیدا میکند دچار این مشکالت
میشویم.
Áمنظور شما از اینکه برای ما تبلیغات از عمل مهمتر است ،چیست؟
یعنی اینکه ما میخواهیم مســائل را بزرگ کنیم ،شعار آن را بدهیم بدون اینکه در عمل
کاری کرده باشیم.
Áمنظورتانپوپولیسماست؟
بله .من میخواســتم این واژه را استفاده نکنم .این تفکر یک ایراد و مشکل بزرگ است و
باید از بین برود.
Áپس این موضوع هم میتواند مانعی برای جذب سرمایه خارجی باشد؟
حتما هســت .خارجیها مقصدهایشان را خوب میشناسند .آنها مزیتها و ایرادها را کنار
هم میگذارند و تا ایرادات برطرف نشود و جذابیت سرمایهگذاری افزایش پیدا نکند ،دست به
اقدام نمیزنند.
Áدر دوره مسئولیت شما در دستگاه دیپلماسی ،آیا مواردی بوده که سرمایه خارجی
قصد ورود به ایران را داشته باشد اما موانعی سد راه شود؟ آن موانع چه بوده و نتیجه چه
شده است؟

از این موارد بسیار زیاد و مهمترین مانع هم آن تفکر دولتی مسئوالن بود .یک نمونه :زمانی
که من فرانســه بودم باشــگاههای مختلف میگفتند چرا شما کیش و قشم و جزایرتان را به
کمپهای فوتبال تبدیل نمیکنید که تیمهای خارجی همانطور که به دوبی میروند به ایران
هم بیایند؟ حاال میبینیم تیمهای خود ما هم تورهای خود را به امارات و ترکیه میبرند .چرا ما
خودمان نباید کمپ ایجاد کنیم؟ بهجای اینکه تیم ملی به فالن کشور برود در تابستان به اردبیل
و در زمستان به کیش برود .چرا نباید فضایی ایجاد کنیم که از خارج هم به ایران بیایند؟ حاال
ی هاب شده است و متاسفانه خودمان هم به آنجا میرویم .آن زمان گفتم شما سرمایهگذار
دوب 
بفرستید تا مقدمات کار را فراهم کنیم .چند نفر از فرانسه و امارات به ایران آمدند .وقتی شرایط
را دیدند گفتند اصال امکان ندارد بتوان در ایران کمپی ساخت که تیمهای خارجی به آن بیایند.
میگفتند شما کامال دولتی هستید و حتی به کسی که میخواهد میلیونها دالر در کشورتان
ســرمایه گذاری کند هم میگویید باید سهساله قرارداد ببندید .در این شرایط اصال نه امکان
برنامهریزی وجود دارد و نه از نظر اقتصادی بهصرف ه است که کسی بخواهد سرمایهگذاری کند.
آن زمان آن ظرفیت را داشتیم و از آن استفاده نکردیم .هنوز هم که آ ن روزها را به یاد می آورم
حسرت میخورم .موانع مختلفی وجود داشت و هنوز هم وجود دارد .به نظر پیش از همه باید
تفکر اقتصادی ما عوض شود .وقتی تفکر دولتی باشد ،کار جلو نمیرود.
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راهبــرد
توگو با آیندهنگر تشریح کرد
رئیس سابق سازمان سرمایهگذاری خارجی در گف 

آنچه سرمایهگذاران را فراری میدهد

اصلیترین مشکل این است که ما هنوز با بسیاری از مسائل اولیه در اقتصاد کشور برای حضور باطراوت
بخشخصوصی داخلی مواجه هستیم
مریم موسیپور
هیچ کس منکر مزیتهای سرمایهگذاری خارجی نیست و این روزها سایهای است که به همراه ورود و
خروج مکرر هیئتهای تجاری در ایران ،میآید و میرود و بسیاری امیدوارانه به دنبال جذب و ماندگار
کردن آن در کشور هستند تا کشورمان با اینهمه ظرفیت از ورود سرمایه خارجی ،سود كند و از تبعات
مثبت آن ،اقتصاد کشور بهرهمند شود؛ اما رئیس سابق سازمان سرمایهگذاری خارجی ،امید را بهتنهایی
کافی نمیداند .بهروز علیشیری معتقد است که در اقتصاد ایران صفبندی ساختارها و نهادها که شامل
مقررات هم میشود به گونهای است که اجازه رشد به بنگاههای خصوصی داده نمیشود و به همین دلیل
این بنگاهها توان زیادی برای ائتالف با بنگاههای بینالمللی که الزمه جذب سرمایهگذاری خارجی است،
ندارند .این کارشناس مسائل اقتصاد بینالملل و روابط اقتصاد خارجی معتقد است که باید برای برای حضور
سرمایهگذاران در ایران مشکالت و ضعفهاي اقتصاد کشور را برطرف کنیم .او با اشاره به تفاهم ایران با
کشورهای  5+1و بهتر شدن فضای سیاسی و ارتباطات خارجی کشور میگوید :داشتن روابط خارجی خوب
و مبتنی بر احترام متقابل ،ابزار خوبی است اما برای جذب سرمایه خارجی یک پیشنیاز است و ما باید
توگوی «آیندهنگر» با وی را در زیر میخوانید.
اصالحات زیادی در اقتصاد ایران انجام دهیم .مشروح گف 
 Áچرا سرمایهگذاری خارجی؟ برای ما بگویید چرا سرمایهگذاری
خارجی تا این حد اهمیت دارد که بسیاری از کشورها برای جذب
آن حتی با یکدیگر رقابت میکنند؟

به طور اصولی
دولتها ابزارهای
مناسبی برای
مسیریابیالگوهای
مطلوبتوسعه
نیستندبهویژهآنکه
دولتی بر پایه الگوی
اقتصاد نفتی و
منابععمومیشکل
گرفتهباشد

اگرچه جذب ســرمایهگذاری خارجی میتواند به عنوان مکمل
منابع مالی برای اقتصاد میزبان سرمایه عمل کند ،اما این همه ماجرا
نیست .سرمایهگذاری خارجی روشی است که در آن هم مسئولیت
تامین منابع مالی بر عهده سرمایهگذار است و هم تضمین اصل و فرع
منابع تجهیزشده و هم نرخ بازدهی و سود طرح ،متوجه بنگاه است.
سرمایهگذار تمام ظرفیتهای خود را وارد اقتصاد کشور میزبان میکند
چرا که وی خواهان شراکت سودمند است .این نوع تامین منابع ملی
در قالب اشکالی متعدد مانند مشارکت نقدی ،وام سهامداری ،ادغام
و تملــک ،انتقال فناوری و انواع دیگر شــیوههای غیرنقدی اجرایی
میشــود .دقت کنیم که با این تعریف روشهای دیگر تامین مالی
مانند استقراض و فاینانس خارج از حوزه سرمایهگذاری خارجی قرار
میگیرند و این نکته مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد و اغلب
مشاهده میشود که این مفاهیم متداخل مورد استفاده قرار میگیرند.
این روش یعنی سرمایهگذاری خارجی ،عالوه بر تجهیز منابع مالی و
اثرگذاری بر شاخصهای اقتصاد کالن نظیر اشتغال ،زمینههای انتقال
دانش فنی ،فناوری و توسعه درازمدت را فراهم خواهد کرد .بنابراین
شما با منابع کمریسکی مواجهه هستید که داری اثرات مثبت سرریز
اقتصادی برای کشور میزبان سرمایه هم هست .بنابراین دلیل رقابت
کشورها برای این دسته از منابع روشن است.
 Áنظرتان در خصوص اســتفاده از روشهای دیگر تامین مالی
برای انجام طرحهای اقتصادی چیست؟ به عنوان مثال آیا فاینانس
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را برای اقتصاد کشــور مطلوب نمیدانید و اصال شما برای چه
حوزههایی این روش تامین مالی را توصیه میکنید؟

روشهایی مانند جذب منابع مالی به صورت قرضی برخالف روش
سرمایهگذاری ،در کشورهایی شیوع بیشتری دارد که بازارهای پولی
و مالی توسعهیافتهای ندارند .استقراض ،سادهترین و ابتداییترین راه
برای تامین مالی طرحهای اقتصادی محســوب میشود .شاید بتوان
گفت که ســاختارهای ویژه اقتصادی و نابالغ بودن بازارهای پولی و
ن فعاالن اقتصادی را به ســمت استقراض محض سوق
مالی در ایرا 
میدهد .این گرایش موجب شده است که ما سالها از مدلهای جدید
و نوین تامین مالی عقب بیفتیم و حاال همین ســاختارهای معیوب
خود مانعی جدی برای ایجاد تغییرات محسوب میشوند و در مقابل
تغییر مقاومت میکنند .به همین دلیل است که استقراض و فاینانس،
الگوی رایج تامین منابع در کشور است و بنگاهها برای تامین اعتبار
طرحهای خود دست خود را به سمت دولت برای استفاده از پول نفتی
و بودجه عمومی دراز یا از بانکهای خارجی استقراض میکنند .من
اســتقراض محض را صرفا برای برخی از حوزههای محدود اقتصادی
و تعریفشــده توسط دولت توصیه میکنم و به نظرم در بسیاری از
حوزههای اقتصادی باید به سمت استفاده از الگوهای جدید و اثربخش
تامین مالی حرکت کرد.
 Áبا توجه به وضعیت فعلی اقتصادی کشورمان ،شرایط را برای
حضور سرمایهگذاران خارجی در کشور چگونه ارزیابی میکنید؟
این روزها بسیاری امیدوارند که پای سرمایهگذاران خارجی تا حد
زیادی به کشور باز شود؟

امید بهتنهایی کافی نیســت! به نظر من مشکالت زیادی در این
مسیر وجود دارد؛ اصلیترین مشکل این است که ما هنوز با بسیاری
از مسائل اولیه در اقتصاد کشور برای حضور باطراوت بخشخصوصی
داخلیمواجههستیم.بنابراینمهمترینپیشنیازحضورسرمایهگذاران
خارجی برای ائتالف با شرکای داخلی خود فراهم نشده است .در عین
حال مشــق زیادی وجود دارد که باید قبل از حضور سرمایهگذاران
خارجی آنها را نوشــته باشــیم تا امیدوار به جذب منابع به صورت
سرمایهگذاریمستقیمباشیم.
 Áبه نظر میرسد دیدتان به این موضوع ،چندان مثبت نیست.
من کســی را برای خوشبینی مفرط تشــویق نمیکنم .عمده
بنگاههای اقتصــادی ایران ،هنوز از نظر بلوغ مالی ،اداری و مدیریتی
در سطح مطلوبی قرار ندارند .هنوز بســیاری از آنها ابزارهای جدید
تامین مالی را نمیشناســند .اتفاقا این معضل بهتنهایی به خود آنها
برنمیگردد .آنها در محیطی اقتصادی فعالیت میکنند که رابطه میان
ریسک ،کارایی و بازدهی ،شکننده و غیرقابل پیشبینی است .بنابراین
هزینههای تولید در بنگاههای ایرانی باالست و قابلیتهای رقابتپذیری

در برخی موارد ،ساختار مقرراتی و اداری کشوری موجب میشود که کسبوکار مورد نظر اصال به مرحله راهاندازی
نرسد یا در صورت رسیدن هم بخش زیادی از توان سرمایهگذار را به هدر ميدهد ضمن اینکه هزینههای باالتری برای
سرمایهگذار به همراه دارد

ضعیفی دارند .همین موضوع موجب میشود که شرکتهای ما نتوانند
با شرکتهای بینالمللی ائتالفی تشکیل دهند و این امر توان چانهزنی
آنها را کاهش خواهد داد؛ چرا که دعوت از سرمایهگذار خارجی برای
حضور در اقتصاد کشور به معنی دعوت از او برای ایجاد ائتالف دوجانبه
است .در حقیقت در اقتصاد ایران صفبندی ساختارها و نهادها که
شامل مقررات هم میشود به گونهای است که اجازه رشد به بنگاههای
خصوصی داده نمیشود و به همین دلیل این بنگاهها توان زیادی برای
ائتالف با بنگاههای بینالمللی ندارند .به همین دلیل ،دولت پیشتاز
جذب سرمایهگذار خارجی میشود که خود این موضوع هم تبعاتی
برای اقتصاد کشور دارد.
 Áحضور دولت را چرا مطلوب نمیدانید ،به این دلیل که فکر
میکنید جذب سرمایهگذاری خارجی از سوی دولت به معنی رشد
این بخش است؟

به طور اصولی دولتها ابزارهای مناسبی برای مسیریابی الگوهای
مطلوب توسعه نیستند بهویژه آنکه دولتی بر پایه الگوی اقتصاد نفتی و
منابع عمومی شکل گرفته باشد و همه ساختارها و بازیگران آن بازیگر
نقشهای اقتصاد نفتی باشند .این دولت توان ظرفیتسازی برای رشد
اقتصاد ملی خارج از الگوهای رایج خود را ندارد و عمل به مکانیابی
توسعه و تخصیص بهینه منابع در این دولتها بهخوبی انجام نمیشود.
بازیگری در نقش دولتهای توســعهگرا برای این دســته از دولتها
سخت است و در بسیاری از مواقع خود عامل بازدارنده توسعه خواهند
بود .بر این اساس نباید سکان توسعه اقتصادی به صورت تمامعیار در
اختیار دولت باشد و در عین حال عنصر مناسبی نیز برای سکانداری
جذب سرمایهگذاری خارجی محسوب نخواهند شد.
 Áگفتید که بنگاههای اقتصادی مــا در بخشخصوصی توان

ائتالف با بنگاههــای بینالمللی را ندارند؛ پس چطور باید زمینه
این کار فراهم شود؟ آیا راهبرد دعوت از سرمایهگذاران خارجی
مطلوب نیست؟ در مواردی ما مشــاهده میکنیم که برخی از
سرمایهگذاریهای خارجیها در ایران انجام شده است.

فرامــوش نکنید که ایران بازار بســیار بزرگی برای بســیاری از
محصوالت تولیدی شــرکتهای بینالمللی میتواند باشــد .عمده
بنگاههای اقتصادی حاضر در اقتصاد ایران از یک بازار بزرگ و انحصاری
بهرهمندند یا اینکه از یک فضای غیررقابتی سود میبرند؛ حال چه این
بنگاهها خارجی باشند چه داخلی .در عین حال سرمایهگذاریهایی هم
در ایران انجام شده است که قابل توجه بودهاند .اما وقتی به ظرفیتهای
اقتصاد ایران برای جذب ســرمایهها نگاه میکنید و اقدامات ما را با
دستاوردهای سایرین میسنجید متوجه میشوید که راهی طوالنی
در پيش داریم .ما زمانی میتوانیم از اســتراتژی دعوت ،استفادهای
بهینه کنیم که راهبردهاي توســعهای خود را تدوین کرده باشیم
و سیاستها و خطمشیهای توسعهبخشی ما معلوم باشد .مزیتها و
نقاط اولویتدار را تعیین کرده باشیم و منابع و مشوقها را به آن سو
نشانه رفته باشیم .در این حالت میتوانیم با یک برنامهریزی دقیق و
با توجه به نقاط قوت و ضعف خود ،از ســرمایهگذاران و شرکتهای
بینالمللی بهرهبرداری حداکثری کنیم .ما نباید فکر کنیم که مشکالت
اقتصادی کشور با حضور سرمایهگذار خارجی حل خواهد شد ،این نوع
تفکر غلط است ما باید برای حضور آنها مشکالت و ضعفهاي اقتصاد
کشور را برطرف کنیم .طیف مشکالت اقتصادی کشور از همان جنسی
است که بنگاه اقتصادی کشور با آن دست به گریبان هستند.
 Áدر شرایط فعلی تالشهای بسیاری برای جذب سرمایهگذاران

انجام میشــود که حداقل در حرف ،همه به دنبال جذب آنها
هستند اما باید کاری کنند تا سرمایهگذار جذب کشور میزبان و
ظرفیتهایش شود ،به نظر شما سرمایهگذاران برای ورود به یک
کشور ،چه شــاخصهایی را در کشور میزبان مورد بررسی قرار
میدهند و بر اساس آن تصمیمگیری میکنند که سرمایه خود را
به کجا ببرند؟

بر اساس مطالعات تجربی ،ظرفیت بالقوه ،بالفعل و روند رشد بازار
اقتصاد میزبان ،مهمترین شاخص برای سرمایهگذاران خارجی برای
تعیین گزینه کشور مورد سرمایهگذاری است .توجه کنید که تعیین
اندازه بازار یک کشــور و بزرگی و کوچکی آن ،در اختیار سرمایهگذار
نیست و نمیتواند آن را تغییر دهد اما باید بدانیم که این عامل بسیار
مهم ،تعیینکننده میزان و حجم فعالیت بنگاه است .از ویژگیهای
بعدی که میتوان به آن اشاره کرد کیفیت مقررات و ظرفیتهای نهادی
اســت .ظرفیت نهادی تعیینکننده میزان آمادگی دولت و نهادهای
توگو با بنگاههای بخشخصوصی
مرتبط با آن بــرای پذیرش و گف 
داخلی و بینالمللی است که خطمشی درازمدت مبتنی بر راهبردهای
دولت را مشخص میکند .همچنین کیفیت زیربناهای کشور میزبان
نیز برای ســرمایهگذار خارجی مهم است؛ بهعنوان مثال میتوان به
جانمایی اشتباه شهرکهای صنعتی کشور اشاره کرد که موجب شده
است این شهرکها با  50درصد ظرفیت پیشبینیشده خود فعالیت
کنند .مناطق آزاد کشورمان نیز مشکالت خود را دارد به طوری که به
جای جذب سرمایه خارجی به محلی برای واردات کاالهای مصرفی
تبدیل شده است .همچنین برای استقرار نیروهای سرمایهگذار مانند
کارشناسان و متخصصان طرح در منطقهای که آنها فعالیت میکنند،
امکانات الزم مانند بیمارســتان و مراکز آموزشی و رفاهی باید فراهم
باشد اما در برخی مناطق ایران امکانات رفاهی زیادی وجود ندارد .اینها
همه از مواردی است که سرمایهگذار به آن توجه میکند .اما یکی دیگر
از معیارهای مد نظر سرمایهگذاران خارجی در کشور میزبان ،ثبات
سیاسی و اقتصادی است .این یکی از مواردی است که میتوان گفت
ضعف بزرگی برای اقتصاد ما محسوب میشود چرا که قوانین اقتصادی
ما ثبات ندارند .سوابق تاریخی ما پر از قوانین اقتصادی متناقضی است
که نقش نظارتی آنها بر نقشهای مشوقیشان میچربد.
 Áدر مورد مقررات گفتید ،احتماال وقتی فعاالن بخشخصوصی

مقررات در کشور
ما برای آسان
کردن فرآینده
راهاندازی و فعالیت
کسبوکارها ایجاد
نشدهاندبلکه
حجم قوانین باالی
کشور ما به نوعی
برای پایش همه
فعالیتها به طور
کامل است
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راهبــرد
داخلی از موانع کسبوکار در کشور سخن میگویند ،شرکتهای
بینالمللی به عنوان سرمایهگذاران خارجی این موانع را جدیتر
خواهند دید.

اگر ما اصالحات
مورد نظر را در
اقتصاد ایران انجام
ندهیم و اگر فضا
برای حضور فعال
بخشخصوصی
دستکم مطابق
با سیاستهای
اصالح اصل 44
فراهم نشود ،در
بهترینحالتبه
شرایط و محیط
قبل از تحریمها
برمیگردیم

دقیقا همینطور اســت ،در حال حاضر ،سرمایهگذاران داخلی ما
نیــز با پیچیدگیهای قانونی فراوانی مواجهاند .فعاالن اقتصادی ما از
همان آغاز تصمیمگیری به راهاندازی یک کسبوکار یعنی کسب مجوز
سرمایهگذاری ،مجوزهای ساختوساز ،مجوزهای مرتبط با آب و برق
و نظایر آن با مشکالت زیادی مواجهاند و فرآیند دریافت این مجوزها
بســیار طوالنی است .فقط به این موضوع فکر کنید که زمان انتظار
برای دریافت برق سهفاز حدود  300روز است .در برخی موارد ،ساختار
مقرراتی و اداری کشوری موجب میشود که کسبوکار مورد نظر اصال
به مرحله راهاندازی نرســد یا در صورت رسیدن هم بخش زیادی از
توان سرمایهگذار را به هدر داده است ضمن اینکه هزینههای باالتری
برای سرمایهگذار به همراه دارد .هزینههایی که پیچیدگیهای قانونی
به همراه دارد بر هزینه تولید نیز تاثیرگذار است و آن را نیز باال میبرد.
در حقیقت میتوانیم بگوییم که مقررات در کشور ما برای آسان کردن
فرآینده راهاندازی و فعالیت کســبوکارها ایجاد نشدهاند بلکه حجم
قوانین باالی کشور ما به نوعی برای پایش همه فعالیتها به طور کامل
اســت .البته مورد دیگری را نیز باید مد نظر قرار داد؛ اینکه ساختار
اداری کشور و قوانین ما برای حمایت از اقتصاد دولتی شکل گرفتهاند
و در این ساختار ،قرار بر رشد بخشخصوصی نبوده است .دولتی بودن
اقتصاد ایران ،شکنندگی و آسیبپذیری اقتصاد ایران را افزایش داده
است .حجم دولت تا حدی در ایران افزایش یافته است که اکنون دولت
برای پرداخت حقوق کارمندان خود نیز مشکالت زیادی دارد .البته ما
برخی کشورها مانند چین را داریم که دولت حجم زیادی در آن دارد
اما توانسته است در حوزه جذب سرمایهگذاری خارجی نیز بسیار موفق
عمل کند و یکی از کشورهای برتر در این مورد باشد .پس میبینیم که
سطح هوشیاری و توسعهیافتگی و ایفای نقش توسعهای از سوی دولت
نیز مهم است که در کشور ما این نوع عملکرد نیز به چشم نمیخورد.
 Áبه جایگاه سیاســی ما اشاره نکردید ،به نظر میرسد بعد از
تفاهم هستهای ایران با کشورهای  5+1جایگاه کشورمان در بین
کشورهای جهان ارتقا یافته است ،ورود هیئتهای سرمایهگذاری
خارجی نیز همین موضوع را نشان میدهد .به عقیده شما ،بهتر
شدن این شــاخصه یعنی روابط خارجی و سیاسی ما در عرصه
بینالمللی تا چه حدی میتواند ضعف ما در دیگر موارد را پوشش
دهد و تا حدودی ما را به جذب سرمایههای خارجی امیدوار کند؟

باید توجه کرد که داشتن روابط خارجی خوب و مبتنی بر احترام
متقابل ،ابزار خوبی اســت اما یک پیشنیاز اســت .اگر ما اصالحات
مورد نظر را در اقتصاد ایران انجام ندهیم و اگر فضا برای حضور فعال
بخشخصوصی دســتکم مطابق با سیاســتهای اصالح اصل 44
فراهم نشــود ،در بهترین حالت به شرایط و محیط قبل از تحریمها
برمیگردیم! در عین حال باید توجه داشــت الزامات ناشی از برجام
میتواند خود عامل تاثیرگذاری در تصمیم شرکتهای خارجی برای
حضور درازمدت در اقتصاد ایران باشد.
 Áاینکه کشور ما نفتخیز است و به لحاظ منابع طبیعی وضعیت
خوبی دارد ،آیا میتواند در جذب سرمایهگذاران موثر باشد؟

توجه کنید که سرمایهگذار برای تصمیمگیری ،بیشترین توجه خود
را معطوف شرایطی میکند که قدرت تاثیرگذاری کمتری در مورد آنها
دارد .با وجود اینکه بسیاری معتقدند وجود منابع طبیعی فراوان ،ضمانت
34
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مناسبی برای حضور سرمایهگذار خارجی محسوب میشود اما به عقیده
من وجود این شــاخص ،وزن زیادی در تصمیمگیری ســرمایهگذار
خارجی ایفا نمیکند چرا که «مدیریتپذیر»ترین شاخص ،محسوب
میشود .چین را تصور کنید .این کشور نفت زیادی از ایران وارد میکند
اما میزبان بسیاری از سرمایهگذاران خارجی نیز هست .از نظر من توجه
به شاخصهایی که به آنها اشاره کردم ،میتواند نقش قابل توجهی در
جذب سرمایه خارجی داشته باشد .بخشخصوصی و تعاونیها به عنوان
نماینده مردم در اقتصاد ،با ارتقای شاخصهایی که به آنها اشاره شد،
رشد خواهند کرد .دیدگاه صحیح نسبت به سرمایهگذاری خارجی آن
است که این نوع سرمایهگذاری به عنوان یک شیوه نوین برای تامین
مالی ،آخرین حلقه یا حلقه مکمل از زنجیره رشــد و توسعه اقتصادی
باشد .اگر این موضوع را بپذیریم ناگزیریم بسیاری از تکالیف و مشقهای
نانوشته خود را در اولویت اقدام قرار دهیم.
 Áیکی از مســائل و موضوعاتی که به نظر میرسد در حوزه
ســرمایهگذاری ما باید به آن توجه کرد ،حضور سرمایهگذاران
خارجی در بخشهای خاصی از اقتصاد ما مانند بخش نفت است .به
نظر میرسد که ما توان جذب سرمایهگذاران خارجی در بخشهای
مختلف اقتصاد کشور را نداریم؛ بخشهایی که حضور سرمایهگذار
خارجی در آن میتواند به معنای ورود علم و تکنولوژی به کشور
در حوزههایی باشد که به آن نیاز داریم و به تبع آن ،شاهد رشد
آن بخشها نیز باشیم.

همانطــور که عرض کــردم تا زمانی که خودمــان از اولویتها
و نیازهای اقتصاد ملی آگاهی نداشــته و آنها را به طور دقیق تعریف
نکرده باشیم ،نمیتوانیم ســیگنالهای مناسبی برای سرمایهگذاران
خارجی ارسال کنیم .اینجاست که اهمیت داشتن راهبرد برای جذب
سرمایهگذار خارجی مشخص میشود ،وقتی خودمان از اولویتهایمان
آگاهی نداریم و وقتی برای هیچکدام از بخشهای اقتصادی کشــور،
اســتراتژی توسعه تعیین نشده است و اســتراتژی و تعاریف ما برای
سرمایهگذاری در بخش نفت ،صنعت یا کشاورزی یکی است ،نمیتوانیم
در این خصوص تعیینکننده باشیم .معرفی اولویتهای اقتصادی یک
کشور برای سرمایهگذاری ،باید همراه با تعیین مشوقها و برنامههای
حمایتی مناسب باشد .ما باید سرمایهگذار را به حضور در بخشهای
مورد نظر و اولویتدار خودمان ترغیب کنیم .میخواهم بگویم تا زمانی
که اولویتهای ما مشــخص نشده باشــند ،دعوت از سرمایهگذاران
خارجی نیز نتیجه مناسبی نخواهد داشت .البته نقطه مقابل این دیدگاه
که «رشد ،پیشنیاز جذب سرمایه خارجی» است ،نیز وجود دارد؛ اینکه
جذب سرمایهگذار خارجی را هدایتگر رشد میدانند .اما باید گفت که
بررسی تجربیات کشورها نشان میدهد که بهکارگیری سیاستهای
درست و پایدار اقتصادی و داشتن راهبردهای درازمدت و توسعهای و
وجود بخشخصوصی توانمند و رو به رشد ،از پیشنیازهای مهم برای
حضور سرمایههای خارجی در کشور میزبان است.
 Áنظرتان در مورد برنامه ششــم توســعه و پیشبینی رشد
هشتدرصدی در اقتصاد چیســت؟ برای رسیدن به این سطح
از رشــد اقتصادی نیازمند جذب مقدار زیادی سرمایهگذاری
مستقیم هســتیم ،به نظر شما این رشد محقق خواهد شد و آیا
سرمایهگذاری خارجی به تحقق آن کمکی خواهد کرد؟

آرزو میکنــم که چنین شــود .پیشنیاز همه ایــن برنامههای
توقفناپذیر و دســتنیافتنی همان چیزهایی اســت که آن را مرور
کردیم!

ایران در سال  2014تنها توانسته است بیش از  2میلیارد دالر سرمایهگذاری مستقیم خارجی جذب کند .سهم ایران از کل
سرمایهگذاری خارجی جهان در این سال تنها  0.17درصد بوده است که این رقم با توجه به ظرفیتهای باالی اقتصاد
ایران و رتبه  18ایران در میان بزرگترین اقتصادهای جهان رقم ناچیزی است.

توگو با آیندهنگر
منصور معظمی در گف 

سهم ناچیز ایران از جذب سرمایه در جهان

با اجرای برجام کشورهای صاحب سرمایه و تکنولوژی منتظر بیداری اقتصاد ایران و جهش آن هستند
Áاین روزها بازار رفت و آمدهای هيئتهای اقتصادی و سیاسی
به ایران داغ اســت .گرمای ورود هيئتهای خارجی آنقدر زیاد
اســت که برخی نگرانتصمیمگیریهای هیجانی در برخورد با
این هيئته ا هستند .اگر قرار باشد جذب موفق سرمايهگذاری
خارجی در اقتصاد ایران صورت گیرد ،چه پیششرطهایی باید
رعایت شود؟

شاید الزم باشــد پیش از این سوال ،برخی نکات را در خصوص
ساختار اقتصادی ایران مرور کنیم .واقعیت این است که بستهبودن
و ساختار دولتی اقتصاد ایران ،مداخله دولت در اقتصاد ،فقدان ثبات
و امنیت سرمایه و به طور کلی نبود آزادی اقتصادی ،منجر به خروج
بســیاری از سرمایهها از کشور شده است .به همین دلیل اکنون که
صحبت از حضور ســرمایهگذاران خارجی در اقتصاد ایران است ،باید
برای ایجاد شرایط مناسب برای جذب سرمایههای خارجی به کشور،
مواردی مانند برقراری امنیت سیاسی و اقتصادی ،مبارزه با فساد اداری
و مالی ،اجرای سیاســتهای آزادسازی و خصوصیسازی به صورت
برنامهریزیشده و تدریجی ،ایجاد زیرساختهای فیزیکی مانند نظام
ارتباطــی ،راه ،بندر و فرودگاه و برقــراری روابط دیپلماتیک قوی در
عرصه جهانی را حائز اهمیت دانست .از سوی دیگر ،عضویت در مجامع
بینالمللی ،انعقاد پیمانهای چندجانبه سرمایهگذاری ،کاهش تعرفه
مواد اولیه ،واســطهای و سرمایهای مورد نیاز سرمایهگذاران خارجی،
راهاندازی نظام اطالعرســانی و نظارتی در سطح وسیع و دادن آزادی
عمل به بورس برای پذیرش سرمایههای خارجی را به عنوان زمینهها
و پیششــرطهای الزم جذب سرمایهگذاریهای خارجی باید مورد
توجه جدی قرار بدهیم .عالوه بر این ،شناســايي و اعالم اولويتهاي
سرمايهگذاري خارجي نیز بسیار حائز اهمیت است .پس دولت باید
مدل همكاري مطلوب و نحوه جذب منابع ،ضوابط جذب ،همسوسازی
مقررات براي تســهیل جذب ســرمايهگذاري و نظارت تخصصي بر
تعهدات سرمايهگذاري خارجي در زمينه داخليسازي را نیز مدنظر
قرار دهد و برنامههاي مشخصی براي ايجاد شركتهاي بزرگ رقابتي
با هدف توانمندســازي بنگاههاي داخلي را به عنوان مولفههای مهم
جذب سرمایههای خارجی ،در نظر داشته باشد تا بنگاههای توانمند
در کشور شکل گیرند.
  Áبههرحالاینسرمایهگذاریهابایدپایدارباشدتابتواندمنجر
به رشد اقتصادی و حرکت جهشی اقتصاد ایران طی سالهای آتی
شود .به نظر شــما  ،الزامات شکلگیری سرمایهگذاری پایدار از
سوی شرکتهای خارجی چیست؟

البته رســیدن به امنیت اقتصادی ،هدف بزرگی است که به نظر
میرســد همه دولتها در پی آن هســتند .در نگاهی دیگر ،امنیت
اقتصادی یعنی فراهم آوردن یک فضای حقوقی ،اجتماعی و سیاسی
که در چارچوب آن طرحهای ســرمایهگذاری بهویژه سرمایهگذاری
خارجی بتواند از آغاز اجرا تا مرحله بهرهبــرداری و از بهرهبرداری تا

محبوبه فکوری

رفت و آمد هيئتهای تجاری به ایران هم برای خود داستانی دارد .دولت آنقدر خشنود است که هر روز صحبت از
دستاوردهای برجام و سفر هيئتهای خارجی به ایران میکند و بخش خصوصی آنقدر ناالن است که چرا از اینهمه
رفت و آمد و برو و بیا ،هیچچیز نصیبش نشده است .سرمايهگذاران خارجی هم هنوز در این فکرند که آیا میتوانند
روی اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد نوظهور و رو به پیشرفت حساب باز کنند و پول و منابع مالی خود را به دست
اقتصادی بسپارند که تا چند روز پیش ،تحریمها گلویش را میفشرد و اجازه مراودات مالی و تجاری با دنیا را نمیداد.
اما آنچه که همه اقتصاددانان و صاحبنظران را در خصوص آینده اقتصاد ایران متفقالقول میکند ،آن است که تا
سرمايهگذار به ایران نیاید و در اقتصاد ایران ورود نکند ،نمیتوان آیندهای روشن برای این رفت و آمدها متصور بود .اما
منصور معظمی ،معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت دیدگاه دیگری دارد .او میگوید که باید سرمایههای رفته از کشور
را دوباره بازگرداند و اولویتهای سرمایهگذاری ایران را اعالم کرد تا این سرمایههای خارجی ،راه بیراهه را در پیش
نگیرند .مشروح گفتوگوی «آیندهنگر» با رئیس جدید سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در پی میآید.

پایان کار ،بدون اخالل و آشفتگیهای بیرونی عمل کند .هر تولیدی
در اقتصاد ،مستلزم سرمایهگذاری و به دنبال آن تامین امنیت سرمایه
از بدو ســرمایهگذاری تا انتهای فعالیت است؛ هرچند در برنامههای
جاله اول تا چهارم توســعه ،اقدامات انگیزشی و حمایتی متعددی
پن 
انجام شده که از جمله آن میتوان به پرداخت تسهیالت با نرخهای
ترجیحی ،واگذاری نهادهای تولیدی ارزانقیمت و معافیتهای مالیاتی
اشاره کرد.
 Áشما بهدرســتی به این الزامات اشاره کردید؛ اما متاسفانه
نتایج در عمل ،با انتظارات فاصله زیادی داشته و دارد .علت را چه
میدانید؟

علت این فاصله را میتوان وجود موانع متعدد بر ســر راه تولید و
ســرمایهگذاری از جمله عدم تنظیم سیاستهای مالی ،پولی ،ارزی،
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راهبــرد

1.23

تریلیون دالر
رقم کل سرمایهگذاری
مستقیم خارجی در
جهان

در سالهاي اخير
 75درصد از كل
سرمايهگذاري
خارجي در
كشور ،مربوط به
قراردادهاي حوزه
انرژي و  25درصد
نيز مربوط به بخش
صنعت و خدمات
بوده است

هدفمند نبودن سیاستهای حمایتی و تشکیل حساب ذخیره ارزی
مولد ،عدم تشکیل نهادهای حامی ســرمایهگذاری خطرپذیر ،عدم
اصالح قانون مالیاتهای مستقیم و چگونگی برقراری و وصول عوارض
برشــمرد .بنابراین به نظر میرســد که تدوين مشوقهاي مقرراتي
شامل تسهيل ورود سرمایهگذاران به کشــور و فراهمكردن شرايط
محيطي ،ارائه مشوقهاي مالي به مفهوم دسترسي به تسهيالت ،وامها
و اعتبارات ،ارائه مشوقهاي مالياتي شامل كاهش نرخ ماليات بنگاهها
از جمله نرخ ماليات بــر درآمد ،ارائه معافيتها وامتيازات مالياتي و
مشوقهاي گمركي شامل واردات تجهيزات،صادرات و از همه مهمتر
اجماع کلی بزرگان روی موضوع سرمایهگذاری و ضرورت جذب آن از
الزامات مهمی است که برای جذب سرمایهگذاریهای خارجی پایدار
باید مورد توجه قرار گیرد.
 Áآمارهای جهانی در مورد جذب ســرمايهگذاری خارجی در
ایران چه وضعیتی را نشان میدهد؟

بر اساس گزارش آنکتاد که در سال  2015منتشر شد ،رقم کل
سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جهان طی سال  2014با کاهش
 16درصدی نســبت به سال قبل از آن به  1.23تریلیون دالر رسید.
در ســال  2013رقمــی بالغ بر  1.47تریلیون دالر ســرمایهگذاری
مستقیم خارجی در جهان انجام شده بود .با وجود افت  28درصدی
سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای توسعهیافته ،کشورهای
در حال توســعه توانستهاند در سال میالدی گذشته  2درصد بیشتر
از ســال  2013ســرمایهگذاری خارجی جذب کنند .میزان جذب
سرمایهگذاری خارجی در کشورهای توسع ه یافته که طی سال 2013
بالغ بر  693میلیارد دالر بوده در سال  2014با کاهش  28درصدی به
 499میلیارد دالر رسیده است .اما کشورهای در حال توسعه در سال
 2014رقمی بالغ بر  681میلیارد دالر سرمایهگذاری مستقیم خارجی
جذب کردهاند که  2درصد از رقم  667میلیارد دالری ســال قبل از
آن بیشــتر بوده است .متوسط جذب سرمایهگذاریهای خارجی در
كشورهاي قاره آسیا ،قابل تامل است .چین با جذب  129میلیارد دالر
سرمایهگذاری خارجی در رتبه نخست جهان از این نظر قرار گرفته
است .هنگکنگ با جذب  103میلیارد دالر سرمایهگذاری خارجی در
سال  2014در رتبه دوم جهان قرار گرفته است .سایر کشورها نظیر
سنگاپور با  68میلیارد دالر ،استرالیا با  52میلیارد دالر و هند با 34
میلیارد دالر از وضعیت مناسبی برخوردار بودهاند .همچنین عربستان
باالتــر از  10ميليارد دالر،تركيــه و قطر بين  5تا  9/9ميليارد دالر،
امارات ،عمان ،عراق ،اردن و سوريه بين  1تا  4/9ميليارد دالر و بحرين،
فلسطين،كويت و يمن نیز كمتر از یک ميليارد دالر به عنوان میزبان
سرمایهگذاری خارجی توفیق داشتهاند.
  Áبه وضعیت ایران در این آمارها اشــارهای نکردید ،به نظر
میرسد که وضعیت مناسبی در این حوزه نداریم.

جمهوری اسالمی ایران در سال  2014تنها توانسته است بیش از
 2میلیارد دالر سرمایهگذاری مستقیم خارجی جذب کند .سهم ایران
از کل سرمایهگذاری خارجی جهان در این سال تنها  0.17درصد بوده
است که این رقم با توجه به ظرفیتهای باالی اقتصاد ایران و رتبه 18
ایران در میان بزرگترین اقتصادهای جهان همانطور که شما گفتید
رقم ناچیزی است .البته امیدواریم با رفع تحریمها و ایجاد بسترهای
مناسب ،جذب سرمایهگذاریهای خارجی در کشور افزایش یابد.
 Áقوانین و مقررات ما در دوره پس از برجام تغییری نکرده است
و میتوانیم بگوییم که قوانین دست و پاگیر اقتصاد ایران همچنان
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پابرجاست ،به نظر شــما آیا فرصت برجام بهتنهایی میتواند
زمینهساز جذب سرمایهگذاری موفق در اقتصاد ایران باشد؟

موضوع سرمایهگذاری خارجی عالوه بر مواج ه شدن با مشکالت
حقوقی و قانونی یک کشور با موانع بسیار دیگری که از معضالت
محیط کســبوکار و حاکم بر اقتصاد داخلی یک کشور هستند،
روبهروست که طبیعتا قبل از ورود سرمایهگذار و سرمایه ،این موانع
باید برطرف شود تا سرمایهگذار خارجی پیش از هرچیز نسبت به
شــرایط اقتصادی و مالی کشور هدف آسودهخاطر باشد و همین
موضوع وی را به سرمایهگذاری تشویق و ترغیب کند .نکتهای که
با توجه به سوال شما باید به آن اشاره کنم این است که با اجرای
برجام و امکان استقرار فضای جدیدی از تعامل با کشورهای صاحب
سرمایه و تکنولوژی ،همگان منتظر بیداری اقتصاد ایران و جهش
آن هستند.
Áفارغ از نتیجه برجام ،آیا کشــور ما با توجــه به قوانین و

مقررات ،آمادگی جذب سرمایهگذاری خارجی را دارد؟ به هر حال
هنوز هیچکدام از قوانین ما تغییری نکردهاند و وضعیت مقررات
اقتصادی ما به روال سابق است؟

به عقیده من ،تصویب قانون تشــویق و حمایت از سرمایهگذار
خارجی مصوب سال  1381یکی از مناسبترین قوانین برای جذب
سرمایهگذاری خارجی است .شاید اصلیترین نقطه قوت این قانون
را بتوان نقشــه راه بودن آن و کانالیزهکردن روابط سرمایهگذار برای
ورود به کشــور و همچنین تعریف مسیر مشــخصی تحت عنوان
سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی برشمرد .با ورود
ســرمایهگذار به هر کشور و ورودش به حاکمیت کشوری دیگر ،وی
در معرض مجموعــهای از قوانین مختلف از جمله قوانین مدنی آن
کشــور ،قوانین کار ،قوانین تجارت ،مجموعه قوانین و مقررات بیمه،
مالیات و مقررات گمرکی قرار میگیرد .طبیعتا سرمایهگذار بهدنبال
امنیت سرمایه خویش است ،بنابراین مجموعه قوانین و مقررات کشور
سرمایهپذیر میتواند بر تصمیمگیری سرمایهگذار تأثی ر بگذارد .در عین
حال ،یکی از مهمترین عوامل ناکارآمدی و ناامنی سرمایهگذاری ،قانون
کار اســت .بنابراین برخی قانونها باید تغییر کنند .قانون کار باید بر
مبنای همســویی منافع کارگر و کارفرما و نه در جهت تضاد منافع
آنها تنظیم شود .سرمایهگذاری برای ایجاد هر نوع شرکت یا صنعت،
نیازمند قوانین ساده کارگری براســاس عرضه و تقاضاست .قوانین
بیمهای و تأمین اجتماعی را نیز میتوان به عنوان یکی دیگر از موانع
موجود بر سر راه جذب سرمایهگذار برشمرد .سیستم بیمهای و تأمین
اجتماعی کشور نیز باید بهنحوی طراحی شوند که بتوانند خدماتی
متناسب با وجوهی که از سرمایهگذار دریافت میکنند ارائه دهند .البته
این نکته هم مهم اســت که قوانین مالیاتی نیز باید شفاف و ساده و
میزان مالیات هم منصفانه شود .البته طی سالهای گذشته و همچنین
سالهای اخیر ،تالش زیادی برای اصالح قوانین و مقررات کشور برای
تسهیل فضای کسبوکار و همچنین جذب سرمایهگذار خارجی شده
است .اصالح قوانین باید بهگونهای باشد که تعارض قوانین رخ ندهد و
سرمایهگذار دچار سردرگمی نشود .البته باید توجه داشته باشید که
از مهمترین چارچوبهاي سياستي اف.دي.آي ثبات اقتصادي ،قوانین
ورود و انجام عمليات توليدي ،مقررات ،ضوابط و استانداردهاي رفتار
با شركتهاي خارجي ،سياســتها و خطمشی مربوط به كاركرد و
ساختار بازارها بهويژه سياستهاي مربوط به رقابت ،موافقتنامههاي
بينالمللي در مورد اف.دي.آي ،سياســتها و مقررات تجاري اعم از

اعمال ضوابط و مقررات سختگیرانه در امر تولید و فعالیت اقتصادی چه برای بنگاههای بزرگ اقتصادی و چه بدتر برای کارگاههای
کوچک در خود کشورهای در حال توسعه از قبیل کشور ایران ،از دالیل خروج سرمایه و از عوامل هجرت سرمایهگذاران و تولیدکنندگان
مستعد داخلی به دیگر کشورها و مناطق همجوار است.

تعرفهها و موانع غيرتعرفهاي اســت .چارچوب سیاستی که مشتمل
بر قوانین ،مقــررات ،چارچوبها و ضوابط اســت نیز اگر پیچیده و
بوروکراتيك باشد ،به عنوان عامل فرصتسوز عمل میکند و فرصتها
را به تهدید تبدیل میکند .پس برجام میتواند فرصتی برای حذف
قوانین و مقررات دســت و پاگیر و فراهم کردن مشارکت با صاحبان
سرمایه و تکنولوژی باشد.
 Áشــما تجربیات زیادی در حوزه نفــت و قراردادهای نفتی
داشتهاید؛ به عقیده شما الزامات انعقاد قرارداد برد -برد در حوزه
نفت ،گاز و پتروشیمی چیست؟

ايران به عنوان كشوري برخوردار از ذخایر عظيم هيدروكربوری ،در
منطقهاي واقع شده است كه به قلب انرژي دنيا موسوم است اما بخش
انرژي ایران در مقايسه با بسياري از كشورهاي نفتخيز جهان دارای
امتيازات و جذابيتهاي ويژهو كافي براي جلب و جذب سرمايهگذاري
بهویژه در بخش باالدستي صنعت نفت است .استفاده از سرمايهگذاران
خارجي براي فاينانس پروژههای بزرگ بهویژه پروژههای نفت و گاز و
پتروشیمی از اقدامات موثر برای توسعه میادین گازی و مخازن نفتی و
توسعه صنعت پتروشیمی محسوب ميشود .کشورهای منطقه معموال
از طریق جذب سرمایههای خارجی اقدام به توسعه میادین گازی و
نفتی خود میکنند .در سالهاي اخير 75 ،درصد از كل سرمايهگذاري
خارجي در كشور ،مربوط به قراردادهاي حوزه انرژي و  25درصد نيز
مربوط به بخش صنعت و خدمات بوده است .اين تركيب تاییدکننده
این موضوع است كه سهم صنعت و معدن در جذب سرمايهگذاري خ
ارجي قطعا بايد افزايش يابد.
ش خصوصی ایران را طرف
Áچقدر سرمایهگذاران خارجی ،بخ 
امن و ایمنی برای شراکت میدانند؟

سرمایهگذاری خارجی به مفهوم واقعی کلمه ،زمانی جذب میشود
که با بخشخصوصی کشور میزبان ،پیوند بخورد و فعالیت مشترک
داشته باشند .بنابراین الزمه سرمایهگذاری خارجی ،وجود یک بخش
خصوصی قدرتمند و ایمن است .متاسفانه به دلیل دولتیبودن اقتصاد
و شیوههای غلط واگذاری شرکتهای دولتی به شبهدولتیها ،تاکنون
نتوانستهایم بخشخصوصی قوی و توانمند پرورش بدهیم .بنده اعتقاد
دارم باید مدیران در کالس جهانی را برای حضور و مدیریت بنگاههای
ش خصوصی پرورش داد تا بتوانند در دیپلماسی صنعتی و
بزرگ بخ 
جذب منابع مالی شرکتهای همتراز ،نقشآفرینی کنند .نکته دیگر
ش خصوصی ،اکثر
این است که به دلیل عدم شناخت و اعتماد به بخ 
شــرکتهای ســرمايهگذار خارجی به دنبال مشارکت با بخشهای
نیمهدولتی و یا وابسته به دولت هستند تا از آن طریق از امنیت سرمایه
و تضامین الزم بهرهمند شوند.
  Áبه اقتصاد دولتی و نبود بخش خصوصی توانمند اشاره کردید.
به این شكل بار اصلی جذب سرمایه خارجی بر دوش دولت خواهد
بود .به نظر شما قوای حاکمیتی باید چه بسترهایی را برای شراکت
پایدار و برد -برد سرمایهگذاران خارجی با طرفهای ایرانی فعال
در بخش خصوصی واقعی اقتصاد ایران فراهم کنند؟

دولت باید به مولفههای متعدد در این مورد توجه کند .ضوابط و
مقررات شفاف اقتصادی و تجاری و حقوقی و عوامل و مقررات بازرگانی
و بانکی و گمركی و بیمه و کار و همچنین مقررات حوزههای فعالیتی
برای ســرمایهگذار خارجی در زمینههای نفت و گاز و پتروشیمی و
صنعت و معدن و کشــاورزی و غیره همگی با رعایت استانداردهای
بینالمللی باید ســبب اطمینان خاطر و امنیت مالی و فکری برای

ســرمایهگذار خارجی در بازگشت سرمایه و ســود حاصل از آن در
سرمایهگذاری شود .الزمه این امنیت پایدار ،ثبات همهجانبه و سالمت
در ارکان نظام اقتصادی کارآمد جامعه اســت؛ هرچند که مطالعات
علمی مستن ِد انجامشده حکایت از این داشته است که فقدان اصول
صحیح سازوکار اقتصادی و عدم ایجاد شرایط الزم برای فضای سالم
کسبوکار یک کشور ،همراه با اعمال ضوابط و مقررات سختگیرانه
در امر تولید و فعالیت اقتصادی چه برای بنگاههای بزرگ اقتصادی و
چه بدتر برای کارگاههای کوچک در خود کشورهای در حال توسعه
از قبیل کشــور ایــران ،از دالیل خروج ســرمایه و از عوامل هجرت
ســرمایهگذاران و تولیدکنندگان مستعد داخلی به دیگر کشورها و
مناطق همجوار از قبیل فرار سرمایهها به سمت کشورهای حوزه خلیج
فارس و کشورهای آسیای میانه است.
Áچقدر میتوان امیدوار بود که از خروج ســرمایه در شرایط
جدید اقتصاد ایران جلوگیری شود؟

در بررســی موانع سرمایهگذاری خارجی در کشور الزم است که
نخســت به عوامل و دالیل چرایی خروج سرمایه داخلی از کشور و
عدم استفاده از حداکثر ظرفیت و پتانسیل فعال سرمایهگذار داخلی
توجه کنیم .بر دولت و نهادهای دخیل در امر جذب ســرمایهگذاری
خارجی نیز واجب اســت که در کنار اصالح نظام تصمیمگیری برای
جلوگیری از فرار ســرمایههای داخلی به خارج به عوامل نرخ باالی
ســرمایه و تنظیم مقررات مطلوب توجه کنند و همچنین با ایجاد
ش خصوصی و دولت و دیگر نهادهای اقتصادی
فضای رقابتی بین بخ 
حاکمیتــی و ایجاد ثبات همهجانبه در جامعه برای برخورد با پدیده
شــوم رانتخواری و قاچاق و واردات انحصاری کاال هم اقدام شــود.
تقویت همهجانبه شاخصهای ثبات در فعالیتهای اقتصادی و تجاری
کشور نیز باید مد نظر قرار گیرد .در حقیقت در کنار تثبیت اوضاع در
صحنه دیپلماسی سیاسی که سبب افزایش و توان دیپلماسی تجاری
کشور در مواجه با دیگر کشورها و نهادهای بینالمللی اقتصادی بوده،
باید به بهبود شاخصهای اقتصادی کشور و ثبات آنها توجه الزم شود.
پس باید عالوه بر تســهیل قوانین و مقررات ،عوامل تسهيلكننده
كسبوكار مانند تشويق سرمايهگذاري ،ايجاد تصوير ذهني مناسب،
فعاليتهاي مولد و خدمات تسهيلكننده ،انگيزههاي مالي و پایین
بودن هزينههاي بوروكراســي در کنار عوامل اقتصادي تعيينكننده
مكان اف.دي.آي همچون اندازه بازار ،رشد بازار ،دسترسي به بازارهاي
منطقهاي و جهاني مد نظر قرار گیرد .ترجيحات مصرفكننده ويژه
هر كشــور ،ســاختار بازارها ،مواد اوليه ،نيروي كار ارزان ،دارایيهاي
تكنولوژيك و برند و زيرســاختهاي فيزيكي همچون بنادر ،راهها،
برق و ارتباطات راه دور از جمله بســترهایی اســت که برای شراکت
پایدار و برد -برد ســرمایهگذاری خارجی الزم است .بر اساس برآورد
صاحبنظران اقتصادی داخلی و خارجی و به اذعان نهادهای اقتصادی
بینالمللی و موسسات ذیربط آن ،ایران از پرجاذبهترین مناطق برای
جذب سرمایهگذاری خارجی در بخشهای مختلف اقتصادی است
و با توجه به کمبود منابع عمرانی کشــور ،باید در قالب اجرای برنامه
ششــم توسعه ،حجم قابل توجهی سرمایهگذاری خارجی به صورت
مستقیم و غیرمستقیم جذب شود .سرمايهگذار خارجي در كشور به
طور عمده به دنبال دسترســي به منابع طبيعي و بازار است ولذا در
جذب سرمايهگذاري خارجي ،سرمایهپذیر نیز میباید محقق شدن
اهدافی همچون ارتقاي كارايي و تثبيت داراييهاي راهبردي و انتقال
دانش فنی را مورد توجه قرار دهد.

0.17
درصد
سهم ایران از کل
سرمایهگذاری
خارجی جهان

طبیعتا
سرمایهگذار
بهدنبالامنیت
سرمایه خویش
است ،بنابراین
مجموعهقوانین
و مقررات کشور
سرمایهپذیر
میتواند بر
تصمیمگیری
سرمایهگذار
تأثیرگذار باشد .در
عین حال ،یکی از
مهمترینعوامل
ناکارآمدی و ناامنی
سرمایهگذاری،
قانون کار است
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راهبــرد
رئیس سازمان توسعه تجارت در گفتوگو با آیندهنگر عنوان کرد

امنیت ایران ،فرصتی برای جذب سرمایه در منطقه

فرصتهاي سرمايهگذاري ایران باید بهدرستی به سرمايهگذاران خارجي معرفی و برای تدوين قوانين تسهيلكننده
برای اخذ مجوزهاي سرمايهگذاري ،گام جدی برداشته شود

محبوبه فکوری :دالرهای خارجی این روزها نقش پررنگی در اقتصاد ایران بازی ميکنند .از یک گردشگر
خارجی و سفر یک هیئت تجاری گرفته تا سرمایههای کالنی که قرار است در قالب طرحها و پروژههای
تولیدی و صنعتی روانه اقتصاد ایران شود ،همه و همه زمینهساز جذابیت هرچه بیشتر این منابع ارزی
خارجی شدهاند .بهخصوص اینکه سالها بود که در سایه تحریم ،کمتر سرمایهگذار خارجی یا کمپانی
بینالمللی حاضر بود ریسک حضور در اقتصاد ایران را بپذیرد و حتی به فعالیت مشترک خود با شریک
ایرانیاش ادامه دهد ،چه رسد به اینکه بخواهد سرمایهاش را برای بازسازی اقتصاد ،به ایران بیاورد.
اکنون در دوران طالیی اقتصاد ایران اما ،راه برای جذب دالرهای خارجی باز است و فرش قرمز برای
سرمایهگذاران خارجی پهن .ولیاهلل افخمیراد ،معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه
تجارت نیز با عینک خوشبینی به جذب سرمايهگذاران خارجی در اقتصاد ایران نگاه میکند.

0.25
درصد
سهم ایران از جریان
ساالنه FDI

براساس
برآوردها ،حجم
سرمایهگذاری
مورد نیاز برای
تحقق رشد8
درصدی بیش از
 800هزار میلیارد
تومانپیشبینی
شده است
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 Áدوران طالیی اقتصاد ایران آغاز شده است .رفت و آمدهای تجاری
به ایران روزبهروز از رونق بیشــتری برخوردار ميشود و همهچیز گویا
مهیای یک جهش اقتصادی برای ایران اســت .حال با توجه به کاهش
درآمدهای نفتی و محدودیت دولت در سرمايهگذاری جدید در اقتصاد
ایران ،وضعیت فعلی جذب ســرمایهگذاری خارجی در ایران را چطور
میتوان تحلیل کرد؟

در ابتدا بهتر اســت فضای اقتصاد ایران در دوران تحریم را مروری دوباره
کنیم .واقعیت این است که طي سالهای اخير به دليل تحريمهاي گوناگونی
که در زمينههاي مختلف اقتصادی ،علیه ایران اعمال شده بود ،محدوديتهاي
بسياري در جذب ســرمايهگذاري خارجي به وجود آمده بود؛ به طوري كه
تاكنون ،حدود  75درصد از ســرمايهگذاريهاي انجامشده در ايران در حوزه
شناختهشــده نفت و گاز بوده و تنها حدود  25درصد از این ســرمايهها به
بخشهاي خدماتي ،صنعتي و معدني وارد شــده است؛ ضمن اینکه بخش
اعظمی از این سرمایهگذاریها در بخشهای غیرنفتی نیز به بخش خدمات
از جمله فروشگاههای هایپرمارکت ،توسعه شبکههای مخابراتی و راهاندازی
اپراتورهای تلفن همراه اختصاص یافته اســت .بر همین اساس ،محاسبات
ســازمانهای بینالمللی نشانگر این است که ايران به لحاظ پتانسیل جذب
سرمايهگذاری خارجی مســتقیم طي  5سال گذشته در ميان  141کشور،
رتبهای بين  51و  54داشته و باالتر از هند ،برزيل و ترکيه قرار گرفته است .در
حالی که متاسفانه عملكرد كشور در جذب سرمايه خارجي ورودي عليرغم
رشد نسبي تا سال  ،2012در حد اخذ رتبه  110ميان  141كشور بوده است.
در واقع در بهترين حالت ،ایران ســهم  0.25درصدي از جريان ساالنه FDI
جهاني را داشــته و به تعبيري جمهوری اسالمی ایران ،یكي از عميقترين
شكافها بين پتانسيل و عملكرد را در جذب  FDIداشته؛ یعني شكاف  60تا
 70رتبهاي آن هم با آمار رســمي به چشم ميخورد .در واقع با توجه به افق
جديد و پيش روي ايران که حاصل توافق هستهاي ايران و گروه  5+1است،
شناخت فرصتها و بهرهگيري بهينه از آنها در توسعه اقتصادي كشور ،بيش از
گذشته ضروري به نظر میرسد .در همین زمینه ،موضوع جذب سرمايهگذار
خارجي يكي از مباحث كليدي جهت رشد و توسعه اقتصادي كشور محسوب
ميشود كه عملياتي کردن و بهرهبرداري از آن مساعدت ،همكاري و هماهنگي
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بين دستگاههاي ذيربط را ميطلبد.

 Áبا توجه به اینکه یکی از مقاصد هیئتهای خارجی در سفر به ایران،
سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت ،معدن و تجارت است ،سازمان هم
وظیفه پررنگی دارد .چه اقداماتی در این حوزه انجام شده است؟

به هرحال ،ســازمان توســعه تجارت ايران هم به عنوان نهاد كليدي و
تاثيرگذار که توليت امر تجارت خارجي كشور را هم به عهده دارد برای انجام
وظايف ذاتي خود ميتواند بهترين استفاده را از فرصت ايجادشده در زمينه
جذب سرمايهگذاري خارجي با مشاركت و مساعدت سازمان سرمايهگذاري
خارجی ایران و ســاير نهادهاي موثر داشته باشد .اين در شرایطي است كه
توسعه صادرات غيرنفتي هم نيازمند ايجاد و تقويت زيرساختهايي است كه
با بهرهگيري از سرمايهگذاري خارجي ،تحقق آن سريع و پربازده خواهد بود.
 Áیعنی شــما به سرمایهگذاران ،پیشــنهاد ورود سرمایه به بخش
زیرساختهای توسعه صادرات غیرنفتی را ميدهيد؟

بله ،به عنوان نمونه ،سرمايهگذاري در حوزه حمل و نقل صادراتي اعم از
تقويت شبكههاي حمل و نقل ريلي ،دريايي و هوايي یا فرآوري صادرات كاال
با ارزش افزوده باالتر با كمك سرمايهگذاران خارجي میتواند سوددهی باالیی
داشته باشد؛ ضمن اینکه میتوان با بهرهگيري از تكنولوژيهاي برتر و دانش
بهروز این سرمایهگذاران و انتقال تكنولوژي و دانش به داخل ایران ،در جهت
توسعه صادرات غیرنفتی هم گام برداشت و یک منافع برد -برد را برای ایران
و طرف خارجی رقم زد.
 Áشما اشارهای به نقاط سرمایهپذیر اقتصاد ایران داشتید .اما جذب
سرمایهگذاری موفق در شرایط پسابرجام ،چه پيششرطهايی دارد؟

عزم ملي ،اصالح قوانين و مقررات ،بهروزرساني ،يكسانسازي و شفافسازي
قوانين و دستورالعملها ،وجود وحدت رويه بين دستگاهها ،معرفي پتانسيلها
و فرصتهــاي ســرمايهگذاري در ايــران از طريق تهيــه پكيجهاي جامع
اطالعرســاني و فعال کردن بيش از پيش نمايندگيهــاي ايران در خارج از
كشــور موثرترین راهکارهایی است که میتواند منجر به جذب سرمايهگذار
خارجی شود .در گام اول البته تدوين نقشه راه ملي براي جذب سرمايهگذاري
خارجي ضروری به نظر ميرسد و در مراحل بعد ،الزم است اقدامات مناسبی
برای زمینهسازی تامین امنیت سرمايهگذاری در کشور صورت گیرد .اما به
هرحال ،ســرمايهگذاران انتظار دارند تا ريسك سرمايهگذاري آنها تضمین و
مشوقهاي مالياتي ،مقرراتي و گمركي برای آنها در نظر گرفته شود .گام بعدی
این است که نظام پولي و بانكي كشور با ديگر نظامهاي معتبر بانكي و پولي
جهان تطبیق داده شود و در نهایت ،نحوه پذيرش سرمايهگذار خارجي توسط
دستگاهها به منظور اجتناب از سردرگمي آنها به صورت شفاف ،مشخص شود.
البته جهتدهي سرمايهگذاران به سمت صادرات با در نظر گرفتن معافيت
مالياتي به شرط بازگشت سرمايه به داخل كشور هم ميتواند راهی مناسب
باشد.
 Áبه هرحال اکنون به دلیل بحرانهای جهانی ،بسیاری از کشورهای
گذار هستند .ایران باید چهکار کند تا گوی
منطقه به دنبال جذب سرمايه 

در ايران شركتهاي موفق و معتبر فعال كه توانمند در جذب سرمايهگذاري خارجي باشند ،بسيار كم داريم و بديهي است با توجه به شرايط پسابرجام و لزوم بهرهگيري
حداكثري از امكان استفاده از تعامالت جهاني و جذب همكاريهاي تجاري مورد نظر ،توجه به مواردي از جمله الگوبرداري بخشخصوصي از شركتهاي موفق
سرمايهگذار خارجي به منظور نهادسازي و استفاده حداكثري از تجربيات موفق آنان ضروری به نظر میرسد.

گذار خارجی از رقبا برباید؟
سبقت را در جذب سرمايه 

امنیت مهمترین مولفهای است که ایران را در منطقه برای سرمایهگذاران،
متفاوت میکند .در این میان باید فرصتهاي سرمايهگذاري ایران بهدرستی به
سرمايهگذارانخارجيمعرفیشودودرجهتتدوينقوانينتسهيلكنندهبرای
اخذ مجوزهاي سرمايهگذاري ،گام جدی برداشته شود .ايجاد زيرساختهاي
حقوقي و قضايي مناســب براي حمايت از ســرمايهگذاري خارجي ،توجه
بــه انتقال تكنولوژي در جذب ســرمايهگذاري خارجي و بوميســازي آن،
اولويتدهي به  FDIدر مقابل انواع ديگر روشهاي ســرمايهگذاري و تالش
براي كاهش ريســك ايران نزد موسســات اعتبارسنجي نیز براي كم كردن
هزينههاي سرمايههاي خارجي ضروری به نظر میرسد.
 Áبه نظر شــما ایران در چه حوزههايي توان جذب سرمايهگذاري
خارجي را دارد؛ با توجه به اينكه به نظر ميرســد حوزه نفت همچنان
مهمترين بخش مورد عالقه كشورهاي ديگر براي سرمايهگذاري در ايران
است؟

خارجي
يهاي
همانطور كه اشاره كردم تاكنون  75درصد سرماي هگذار 
ِ
جذبشده ،در حوزه نفت و انرژي بوده است؛ اما ایران در زمينههاي مختلف،
امكان جذب سرمايهگذار خارجي را دارد .در این میان ،از بخشهاي مختلف
صنعت كه بسيار متنوع و پرظرفیت است تا معدن ،انرژي و نيروگاه ،آب ،برق،
توسعه شبكههاي مخابراتي ،بهداشت و درمان ،نوسازي و بازسازي شبكههاي
حمل و نقل هوايي ،جادهاي ،ريلي و دريايي ،آموزشي و پژوهشی میتواند برای
سرمايهگذاران خارجی سودآور باشد.
 Áرفت و آمدهاي كنوني هيئتهاي تجاري به ايران را تا چه اندازه در
رشد جذب سرمايهگذار خارجي موثر ميدانيد؟

ها در اعزام و
سازمان توسعه تجارت ايران همواره يكي از فعالترين دستگاه 
پذيرش هيئتهاي تجاري بوده است كه با احتساب مناسباتي مانند برگزاري
اجالسهاي كميسون مشترك و سفر مقامات كشورها به ايران به همراه بخش
خصوصي و با در نظر گرفتن شــرايط پسابرجام ،تعداد اين رفت و آمدها هم
به لحاظ ك ّمي و هم به لحاظ كيفي بهمراتب نسبت به گذشته افزونتر شده
است .آمارها حکایت از آن دارد که از سال  1392تاكنون ،حدود  200هيئت
تجاري تخصصي توسط سازمان توســعه تجارت ايران اعزام و پذيرش شده
است .در این میان ،انجام مذاكرات بهصورت  ،B2Bآشنايي از نزديك با شرايط
و ظرفیتهاي كشــور و امكان بررسي فرصتها ،از جمله مزيتهاي اعزام و
پذيرش هيئتهاي تجاري برای گسترش و تحكيم روابط فيمابين كشورها
اســت .به عنوان نمونه طي سفر نخستوزير ايتاليا به تهران به همراه بخش
خصوصي آن كشور 12 ،يادداشت تفاهم و قرارداد همكاري بين بخشهاي
دولتي و خصوصي ايران و ايتاليا برای انجام ســرمايهگذاري خارجي به امضا
رسيده است .اين قراردادها در زمينههاي توسعه همكاريهاي نفتي ،فني و
مهندسي ،ريسندگي و بافندگي ،افزايش كيفيت فعاليتهاي ايراني و ارتقاي
استانداردها به موازين اروپايي ،تامين امكانات فناوري و خدمات براي تاسيسات
توليد معادن ،فروش تجهيزات و خدمات براي توســعه نيروگاه برق كرمان،
مدرنسازي شبكه مخابرات ايران ،انجام پروژههاي تكنولوژيكي در زمينههاي
مختلف ،همكاري در حوزه نيرو و زيرساختها ،مدرنسازي زيرساختهاي
فرودگاهي ،طراحي ،مهندســي ،مديريت و پيستهاي فرودگاهي فرودگاه
كرمان ،و بيمارستانهاي سيار با ارائه خدمات پزشكي متنوع بوده است.
 Áنقش بخش خصوصي را در جذب سرمايه چطور تحلیل میکنید و
واقعا این بخش تا چه اندازه ميتواند در جذب سرمايه خارجي و مشاركت
ها نقش داشته باشد؟
با خارجي 

وقتي صحبت از جذب سرمايهگذاري خارجي از سوی بخش خصوصي به
ميان ميآيد ،بدون شك منظور ،بخش خصوصي توانمند و آشنا با قراردادهاي

بينالمللي ،مذاكرات خارجی ،توان چانهزني و آشنا به قوانين و دستورالعملهاي
جاري كشــور با بهرهگيري از نيروي انســاني متبحر و متخصص است .چنين
بخشــی ،حافظ منافع ملي و آبروي كشورش محسوب ميشود و نقش بسيار
كليدي در تحقق هدف مورد نظر خواهد داشــت .در ايران شــركتهاي موفق
و معتبر فعال كه توانمند در جذب ســرمايهگذاري خارجي باشند ،بسيار كم
داريم و بديهي اســت با توجه به شرايط پسابرجام و لزوم بهرهگيري حداكثري
از تعامالت جهاني و جذب همكاريهاي تجاري مورد نظر ،توجه به مواردي از
جمله الگوبرداري بخش خصوصي از شركتهاي موفق سرمايهگذار خارجي به
منظور نهادســازي و استفاده حداكثري از تجربيات موفق آنان ضروری به نظر
میرسد؛ ضمن اینکه بخش خصوصی باید به شیوه مناسبی ،از خدمات مشاورهاي
سرمايهگذاري خارجي بهرهگیری كند و تسلط کافی به انعقاد قراردادهاي تجاري
بينالمللي داشته باشد .این در شرایطی است که انجام موثر مذاكرات بينالمللي،
ش خصوصي كشور قرار گيرد.
بيش از پيش ميبايست مورد اهتمام ويژه بخ 
 Áبا توجه به پيشبيني رشد 8درصدي در برنامه ششم توسعه ،کشور
به چه ميزان سرمايه خارجي نياز دارد؟

بهبود محیط کسبوکار و بهروز کردن نظام مالی برای افزایش سهم مخارج
سرمایهگذاری در تولید ملی و توسعه سرمایهگذاری خارجی از جمله مهمترین
مباحثی اســت که باید مورد توجه قرار گیرد؛ ضمن اینکه افزایش بهرهوری
عوامل تولید ،توســعه دانش فنی ،آزادسازی و افزایش رقابتپذیری و نقش
نیروهای بازار در تخصیص منابع از ملزومات اساسی رسیدن به رشد اقتصادی
پایدار هســتند ،اما به طور قطع نمیتوان انتظار داشــت چنین نتایجی در
کوتاهمدت قابل دستیابی باشند .در عین حال ،فراهم کردن بسترهای دستیابی
به رشــد پایدار 8درصدی در یک افق  5تا 10ســاله ،نیازمند اقداماتی است
که نتایج آن در یک دوره كوتاهمدت حاصل نخواهد شــد .براساس برآوردها،
حجم سرمایهگذاری مورد نیاز برای تحقق رشد  8درصدی بیش از  800هزار
میلیارد تومان پیشبینی شده است .واقعیت این است که نظام تامین مالی
موجود و فضای سرمایهگذاری فعلی در کشور برای فراهم کردن امکان تحقق
چنین شــرایطی نیازمند اصالحاتی است که انجام آن در كوتاه مدت دور از
ذهن به نظر میرسد .برای تحقق رشد 8درصدی نیاز به جذب سرمايهگذاری
از داخل و خارج کشــور و بهکارگیری فناوری داخلی و خارجی برای ارتقای
بهرهوری داریم .مسلما دولت بهتنهایی قادر به اجرای سیاستهای تحقق رشد
8درصدی نیســت و بخشخصوصی ،بخش تعاونی و همه فعاالن اقتصادی
ميبايست در اين امر مهم مشاركت داشته باشند.

امنیتمهمترین
مولفهای است
که ایران را در
منطقهبرای
سرمايهگذاران،
متفاوتمیکند.
در این میان باید
فرصتهاي
سرمايهگذاري
ایران بهدرستی
به سرمايهگذاران
خارجي معرفی
و در جهت
تدوين قوانين
تسهيلكننده
به منظور اخذ
مجوزهاي
سرمايهگذاري،
گام جدی برداشته
شود
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راهبــرد
ورود سرمایهگذار خارجی با لبخند ما و تضمین بینالمللی

امنیت ،ضمانت اولیه جذب سرمایهگذاری است

محمود قنادان
استاد دانشگاه تهران و محقق
حوزه نفت

سرمایه ایرانیانی
که در کشورهای
دیگرهستندو
قصد ورود به ایران
دارند نیز میتواند
راهگشا باشد اما
اینها اوال نگران
برخوردهای
غیرمنتظرهای
هستندکهفکر
میکنندباآنها
خواهد شد و از
دیگر سو قصد
حبسسرمایه
خود را ندارند
و میخواهند
سرمایهگذاری آنها
فعال بهگونهای باشد
کهقابلیتبازگشت
باالیی داشته باشد
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انتظار میرفت پس از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک ،موسوم
به برجام ،سریعا گشــایشهایی در حوزه اقتصاد روی دهد اما کم و بیش
چالشهایی برجا مانده است که در نگاه اول میتواند مانعی بر مسیر تحقق
سیاستگذاریهای اقتصادی دولت در پسابرجام و جذب سرمایه خارجی
باشــد .گرچه به نظر میرسد مشکالتی که وجود دارد با ابزار قانونگذاری
و سیاســتهای اجرایی ،کامال قابل رفع شدن باشد .خوشبختانه دستگاه
دیپلماسی کشور کامال پیگیر و حرفهای ،روند درست و منطقی اعتمادسازی
را در پیش گرفته است و از یک سو به دلیل اینکه هر سرمایهگذار خارجی
برای فعالیت در ایران حتما باید یک شــریک و همراه ایرانی در کنار خود
داشــته باشد ،مشکل آنچنانی برای فعالیت سرمایهگذار خارجی در ایران
وجود نخواهد داشت؛ از دیگر سو نیز بازار بزرگ ایران و منطقه جذابیتی دارد
که سرمایهگذاران خارجی را ترغیب میکند.
در پســابرجام ،آزاد شدن اندوختههای بلوکهشــده ایران و آزاد شدن
مبادالتی که خارجیها میتوانند با ایران انجام دهند ،در تامین سرمایه مورد
نیاز برای طرحهای اقتصادی موثر خواهد بود ،با وجود این ،تاکید من بیشتر
بر جذب سرمایه خارجی در بخش انرژی و بهخصوص حوزه نفت و گاز است.
محیطی که چاههای نفت را در خود جای داده است ،اغلب در میانه دریا و
بهدور از اجتماع است و اگر نگرانیهایی برای مشکالت فرهنگی ناشی از ورود
سرمایهگذار و نیروی انسانی خارجی وجود داشته باشد ،در این محیطها به
حداقل میرســد .البته برای استفاده از سرمایه خارجی باید در نظر داشته
باشیم که ممکن است مشکالت جزئی هم ایجاد شود اما باید همه اینها را در
هزینه فایده این کارها بسنجیم .به عبارتی ما چاره دیگری جز قبول سرمایه
خارجی نداریم .برای مثال اگر با تقویت ســرمایهگذاریها از گاز عسلویه و
منبع مشترک گازی با قطر بهرهبرداری نکنیم ،آیا کسی نمیپرسد چرا این
حجم از ســرمایهگذاری بدون بهرهبرداری را انجام دادهاید؟ از طرف دیگر
قضیه ،قطر از حوزه مشترکی که با ما دارد با حداکثر توان استخراج میکند.
حاال قطر گاز را به کمک یک خط لوله از طریق عربســتان به کشــورهای
اروپایی میرساند اما ما با اینکه یک رقیب بسیار قدر داریم که از موجودی
حوزه گازی مشترک با ما بهشدت برداشت میکند ،در فکر این هستیم که
اگر خارجیها بیایند ،شاید از نظر فرهنگی مشکلی پیدا کنیم و بر این اساس
خود را از سرمایه خارجی بینصیب میکنیم.
ســرمایه ایرانیانی که در کشورهای دیگر هستند و قصد ورود به ایران
دارند نیز میتواند راهگشا باشد اما اینها اوال نگران برخوردهای غیرمنتظرهای
هستند که فکر میکنند با آنها خواهد شد و از دیگر سو قصد حبس سرمایه
خود را ندارند و میخواهند سرمایهگذاری آنها فعال بهگونهای باشد که قابلیت
بازگشت باالیی داشته باشد .اینها نیز بهراحتی میتوانند در حوزه نفت و گاز
ایران سرمایهگذاری کنند و برای مدتی از بطن اجتماع بهدور باشند.
واگــذاری زمینهــای دارای ذخیره نفت و گاز بــه صورت لیزینگ به
ســرمایهگذاران ،یکی از شیوههای جذب سرمایه به حوزه انرژی در آمریکا
است .در این فرآیند ،از سوی دولت زمینهایی در تگزاس به سرمایهگذاران
داده میشــود و سرمایهگذار حق بهرهبرداری پنجساله از دولت میگیرد و
در ازای آن دولت آمریکا سرمایهگذار را به اندازه یکهشتم ارزش آن زمین
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بدهکار میکند .این رویه در هر حوزهای که قابلیت اکتشاف و بهرهبرداریهای
جدید دارد قابل ادامه اســت .فرآیند هم به گونهای نیست که کسی بگوید
به کشور چوب حراج زده شده ،همه کسانی که میخواهند سرمایهگذاری
کنند ،به جای اینکه در مناطق شمالی شهر تهران زمین و مستغالت بخرند،
میتوانند در مناطق نفتخیز ایران چاه نفت احداث کنند یا در بهرهبرداری
از حوزههای گازی فعالیت کنند.
در لیزینگ ما چیزی را از دست نمیدهیم .از ابتدا مقررات شفافی تعیین
میکنند و مثال یکهشــتم از میزان بهرهبرداری را میگیرند .البته این در
شرایطی است که سیستم حسابرسی درست باشد .در ایران ،سیستمها ناقص
هستند و مشــکل ایجاد میکنند پس یک راه ساده این است که زمینها
اجاره داده شوند و اگر از محاسبات پیچیده حسابداری و حسابرسی ناتوان
باشند این امکان وجود دارد که زمین را در ازای مبلغ مشخصی اجاره بدهند
و پس از این مهلت ،با برگزاری یک مزایده شفاف و جدی ،سرمایهگذار پیروز،
حق بهرهبرداری را به دست بیاورد.
این ســرمایهگذاریها یک نوع اجاره است که عایدی مورد اجاره واگذار
می شود نه اصل آن .این نوع از سرمایهگذاری میتواند در ایران نیز به کار
گرفته شود .اگر قانون اجازه تملیک دارایی به خارجیها ندهد یا باید قوانین
را اصالح کرد یا از قانون  51درصد سهم ایرانی و  49درصد سهم سرمایهگذار
خارجی استفاده کرد .در اکثر کشورها این همکاریها برای سرمایهگذاری
رسم است .عالوه بر این ،یک خارحی که به ایران میآید بر فرهنگ کاری این
سرزمین ،بوروکراسی اداری و مدیریت کارها مسلط نیست و در این حالت،
همکاری با طرفهای ایرانی میتواند مشکالت را حل کند.
امنیت ،ضمانت اولیه جذب ســرمایهگذاری اســت .ایران در مجموعه
انرژیهای دنیا ردیف هفتــم دارد ،در حوز ه گاز به زعم بریتیش پترولیوم
( )BPدر رتبه اول و طبق بررسیهای اداره اطالعات انرژی آمریکا ( )EIAدر
رتبه دوم است و در حوزه نفت ،سومین ذخایر عمده جهان را در اختیار دارد.
کشوری با اینچنین اندوختههای ارزشمند ،مسلما سودآوری باالیی دارد و
قطعا مورد انتخاب ســرمایهگذاران خواهد بود اما حضور سرمایهگذاران به
شرایطی بستگی دارد که از نظر قانونی ،برای سرمایهگذاری خارجی در نظر
گرفته میشود .اگر با تسهیل قوانین ،خوشامد بگوییم شاید بیش از انتظار
نیز بیایند اما قوانین باید ضمانت اجرای بینالمللی داشته باشند .در حقیقت
سرمایهگذار خارجی با لبخند ما به ایران نمیآید؛ گرچه به دنبال سود است
اما برای آمدن تضمین بینالمللی و معتبر نیز میخواهد.
مهمتریــن اقداماتی که ایران باید برای جذب ســرمایهگذاری خارجی
انجام دهد ،همگی در حوز ه اصالح قانون نیست ،بخشی نیز ناشی از فرهنگ
عامه و تصور جامعه نســبت به خارجیهاست .دولت باید در این زمینه نیز
فرهنگســازی کند .گرایشهای عقیدتی و سیاسی باید مجاب شوند که
سرمایهگذار خارجی برای غارت ب ه ایران نمیآید .اگر او سودی کسب میکند
در عوض ما نیز در مسیر توسعه گامهای رو بهجلو برمیداریم و به توانمندی
روزافزون میرسیم .این کارها باید انجام شود تا مسیر سرمایهگذاری برای
خارجیها ،ایرانیهای مقیم خارج و سرمایهگذاران بخش خصوصی داخلی
هموار شود.

چرا ژاپن پیشرفت کرد و ما عقب ماندیم؟

الگوی سامورایی

در تمام سالهایی که اقتصاد ژاپن ،کرهجنوبی و چین پیشرفت
میکردند ،اقتصاد ایران روندی معکوس داشت ولی این کشورها
چگونه پیشرفت کردند و ایران چطور عقب افتاد؟

پوشــه

ژاپن چگونه از خاکستر برخاست؟
تالش برای پایاندادن به دو دهه رکود در سرزمین آفتاب تابان

ژاپن دومین اقتصاد بزرگ قاره آسیا است که در سالهای
مونا مشهدی رجبی
اخیر با مشکل رکود و کاهش نرخ رشد جمعیت مواجه بوده
است .در سال  ۲۰۱۵میالدی توسعه اقتصادی کشور ژاپن
خبرنگار
تحت تاثیر کاهش سطح تقاضای چین و دیگر کشورهای
آسیایی و تنزل سطح مصرف بخش خصوصی با اختالل مواجه شد .در نتیجه نرخ رشد
اقتصادی کشور ژاپن در سال گذشته برابر با  ۰.۵درصد بود که بسیار کمتر از برآوردهای
قبلی بوده است .البته در فصل اول سال  ۲۰۱۵اقتصاد این کشور آسیایی با نرخ  ۱.۴درصد
نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن و  ۰.۴درصد نسبت به فصل سوم سال  ۲۰۱۵منقبض
شد و دلیل اصلی آن کاهش صادرات به کشورهای در حال توسعه و بازارهای در حال گذار
بود .پیشبینی ميشود در سال  ۲۰۱۶هم در خوشبینانهترین حالت و در صورتی که ارزش
ین در برابر دالر آمریکا رشدی نداشته باشد ،اقتصاد ژاپن با نرخ  ۰.۶درصد رشد کند.
اگرچه با توجه به طرح افزایش نرخ مالیات که قرار است در آوریل سال  ۲۰۱۷در کشور
اجرا شود ،دوباره شاهد تنزل نرخ رشد اقتصادی به  ۰.۵درصد خواهیم بود.

J Jسیاستیسوخته
طرح افزایش نرخ مالیات قرار بود در آوریل سال  ۲۰۱۵اجرا شود که با اعتراض شمار زیادی از
اقتصاددانان مواجه شد زیرا اجرای این طرح ميتوانست ژاپن را یک دهه دیگر درگیر رکود کند.
ها سبب شد تا دولت اجرای سیاست افزایش نرخ مالیات را یک سال به تعویق اندازد
این اعتراض 
ولی باز هم در سال  ۲۰۱۶به دلیل احتمال ورود اقتصاد به رکود در صورت افزایش نرخ مالیات،
اجرای آن متوقف شد .حال قرار است در آوریل سال  ۲۰۱۷نرخ مالیات بر خرید در کشور ژاپن
افزایش یابد و به  ۱۰درصد برسد که ميتواند شوکی بزرگ به اقتصاد وارد کند.
رویترز در این مورد نوشت :شینزو آبه ،نخستوزیر ژاپن برای کاستن از سطح بدهیهای دولتی
که هماکنون بالغ بر  ۲۰۰درصد تولید ناخالص داخلی است تصمیم به افزایش نرخ مالیات دارد
ولی مطالعات تاریخی ژاپن نشان ميدهد این سیاست هیچگاه در کشور کارایی نداشته است .این
سیاست را ميتوان سیاست سوخته اقتصاد ژاپن دانست و اگر آبه به اجرای آن اصرار بورزد شاهد
رکودی بسیار عمیق و طوالنی در اقتصاد ژاپن خواهیم بود.
یکی دیگر از مشــکالت اصلی اقتصاد ژاپن نرخ تورم منفی اســت که با افت قیمت نفت و
فراوردههای نفتی در دنیا تشدید شد .در سالهای اخیر نرخ تورم در ژاپن در بهترین حالت صفر
درصد بوده است و منابع ژاپنی اعالم کردهاند این کشور طی بیست سال اخیر اغلب با تورم منفی
تا صفر درصدی مواجه بوده است که معضلی بزرگ برای تولید و صنعت در این کشور است .ولی
با اجرای سیاستهای پولی و مالی اخیر بهخصوص تزریقهای پیدرپی به اقتصاد انتظار ميرود
تا انتهای سال  ۲۰۱۷نرخ تورم این کشور به ۱.۵درصد برسد که خبر خوبی برای فعاالن بخش
تولید در ژاپن است .در این شرایط بعید به نظر ميرسد دولت با افزایش نرخ مالیات بر مصرف این
اصالحات نوپا در اقتصاد را به خطر بیندازد.
J Jاثرپذیری از بحرانهای خارجی
هماکنون بدهی دولت ژاپن معادل  ۲۲۹درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است و دولت
ها را کاهش دهد و برای تحقق این هدف باید
در نظر دارد تا انتهای ســال  ۲۰۲۰ســطح بدهی 
فضای مالی کشور را باثبات کند و نرخ رشد اقتصادی را افزایش دهد .از طرفی بانک مرکزی ژاپن
هم اعالم کرد تا زمانی که تورم به سطح دو درصد برسد به تزریق پول به اقتصاد ادامه ميدهد که
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این مسئله ميتواند حجم پول را بیشتر کند .این سیاستی تورمزا است .هاکیرو ناوا تحلیلگر بازار
پول در بانک مرکزی ژاپن میگوید :از سال  ۲۰۱۲تاکنون میلیاردها دالر به اقتصاد ژاپن تزریق
شد ولی هنوز ما شاهد رسیدن تورم ساالنه به بالغ بر دو درصد نبودیم که بسیار نگرانکننده است.
ژاپن بالغ بر بیست سال است که برای باال بردن تورم تالش ميکند ولی هنوز موفقیتی در این
زمینه کسب نکرده است.
تایمز در این مورد نوشت :بازگرداندن ثبات به اقتصاد ژاپن تا سال  ۲۰۲۰امری دور از انتظار
اســت .ژاپن از ســال  ۱۹۹۷تاکنون درگیر رکود و بحرانهای مالی بوده و با وجود اینکه از سال
 ۲۰۱۲طرحهای اصالحی در اقتصاد اجرا شده هنوز نشانهای از اصالحات پایدار در اقتصاد دیده
نمیشــود .هنوز تورم در اقتصاد ژاپن منفی است و رشد اقتصادی به بالغ بر یک درصد در سال
ت تاثیر شــوکهای خارجی است زیرا صادرات سهم
نرســیده است .همچنین اقتصاد ژاپن تح 
زیادی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است .وابستگی اقتصاد به صادرات درجه
آسیبپذیری این کشور را بیشتر ميکند.
تایمز نوشــت :مردم ژاپن در طول تاریخ بحرانهای زیادی را تجربه کردهاند و همین مسئله
سبب شده تا در برابر شوکهای کوچک و بزرگ و حتی شوکهایی که تاثیر موقتی در اقتصاد
دارند ،سطح مصرف خود را بهسرعت و باشدت تقلیل دهند .کاهش مصرف داخلی میتواند فشار
زیادی به اقتصاد وارد کند و مشکالت را بیشتر کند .بنابراین بازسازی اقتصاد ژاپن تا سال ۲۰۲۰
امری دور از انتظار است.
J Jریشه بحران در کجاست؟
بحران اقتصادی در ژاپن از ســال  ۱۹۹۷آغاز شده است و دلیل ایجاد این بحران هم اجرای
سیاست نادرست و مطالعهنشدهای بود که ژاپن را یک دهه درگیر رکود کرد .در سال  ۱۹۹۷دولت
به منظور کسب درآمد بیشتر اقدام به افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از  3درصد به  ۵درصد
کرد .این سیاست رکود اقتصادی را تشدید کرد و باعث شد تا اقتصاد منقبض شود .در همان سال
دولت به منظور ایجاد تعادل در بودجه مالیات بر فروش را افزایش داد ولی این سیاست سبب شد
تا هزینههای مصرفی در کشور کمتر شود و نهتنها درآمد دولت رشد نکند بلکه  ۴.۵هزار میلیارد
ین از درآمدهای دولت به دلیل کاهش مصرف داخلی تقلیل یابد .در همین زمان اقتصاد بهیکباره

بحران اقتصادی در ژاپن از سال  ۱۹۹۷آغاز شده است و دلیل ایجاد این بحران هم اجرای سیاست نادرست و مطالعهنشدهای بود
که ژاپن را یک دهه درگیر رکود کرد .در سال  ۱۹۹۷دولت به منظور کسب درآمد بیشتر اقدام به افزایش نرخ مالیات بر ارزش
افزوده از  3درصد به  ۵درصد کرد .این سیاست رکود اقتصادی را تشدید کرد و باعث شد تا اقتصاد منقبض شود.

وارد رکود شــد و کشوری که در ســال  ۱۹۹۶رشد  ۱.۸۹درصدی را تجربه کرده بود و در سال
 ۱۹۹۷شاهد رشــد  ۱.۹۱درصدی بود ،در سال  ۱۹۹۸رسما وارد رکود شد .تاثیر این سیاست
نادرست اقتصادی در ژاپن به اندازهای بود که برای پنج سال بعد از اجرای طرح افزایش نرخ مالیات،
تولید ناخالص داخلی اسمی رشد منفی داشت و دستمزد حقیقی کاهش پیدا کرد.
در جریان رکود اقتصادی دنیا در ســال  ، ۲۰۰۸شوک دیگری به ژاپن وارد شد .اقتصاد این
کشــور که بهتازگی از زیر بار مشــکالت پولی و مالی خارج شده بود شاهد کاهش تقاضا برای
محصوالت صادراتی خود بود .تمام شرکای تجاری این کشور بهخصوص آمریکا و اروپای غربی با
افت رشد اقتصادی ،افت سطح تقاضا و بحرانهای مالی دست به گریبان بودند و کاالهای تولید
ژاپن در بازار جهانی خریدار نداشــت .وزارت اقتصاد کشــور ژاپن در گزارش رسمی سال ۲۰۰۸
نوشته اســت :در سال  ۲۰۰۸درآمد صادراتی کشور برابر با  ۷۴۶.۵میلیارد دالر آمریکا بود ولی
در سال  ۲۰۰۹و بعد از تشدید مشکالت اقتصادی در کشورهای خریدار کاالهای ژاپنی ،درآمد
صادراتی کشور با  ۲۷درصد کاهش نسبت به سال قبل از آن به  ۵۴۵.۳میلیارد دالر آمریکا رسید.
دوباره کاهش درآمد دولت و فشاری که به بودجه وارد شد زمینه را برای افزایش نرخ مالیات در
این کشور فراهم کرد .در سال  ۲۰۱۲طرح افزایش نرخ مالیات بر مصرف در ژاپن تصویب شد که
بر مبنای آن نرخ مالیات بر مصرف در سال  ۲۰۱۵از  ۸درصد به  ۱۰درصد افزایش یافت .در نتیجه
این بحرانها بود که ارزش تولید ناخالص داخلی اسمی در ژاپن در سال  ۲۰۱۳معادل ارزش تولید
ناخالص داخلی در سال  ۱۹۹۱شد و این یک عقبگرد بزرگ برای اقتصاد ژاپن محسوب ميشد.

ژاپن رشد  ۵۵درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن داشت و رشد هزینههای مصرفی
سبب شد تا نرخ رشد اقتصادی هم افزایش یابد .همین اثرات مثبت سیاستهای اقتصادی دولت
جدید بود که سبب شد تا اعتبار شینزو آبه در میان مردم افزایش یابد و بالغ بر  ۷۰درصد از مردم
حامی او و سیاستهایش باشند.
اما این سیاستها تاثیر معناداری در افزایش سطح دستمزدها نداشت در نتیجه هزینههای
مصرفی داخلی در کشــور رشد چندانی نداشــت .از طرف دیگر کاهش ارزش ین سبب شد تا
هزینههای وارداتی بهخصوص هزینه واردات مواد غذایی ،نفت و دیگر منابع طبیعی رشد کند و
تراز تجاری هم منفی شود.
J Jتکرار اشتباه گذشته
افزایش نرخ مالیات یک روش موقتی و بسیار اثرگذار است که دولتها به کار ميگیرند تا نرخ
تورم را افزایش دهند .اما مشکل اینجاست که این روش انگیزشی نیست و در بلندمدت کارایی
ندارد .استفاده از این ابزار تنها رشد موقتی و کوتاهمدت تورم را به همراه دارد .همچنین اگر این
سیاست به طور مداوم اجرا شود نتیجه مطلوبی ندارد و تنها دو الی سه دفعه ميتواند همین تاثیر
کوتاهمدت را هم داشته باشد.
اجرای سیاستهای پولی و مالی توسط آبه به نفع اقتصاد بود و سبب شد شرایط تا اندازهای
متعادل شود ولی زمانی که دولت تصمیم گرفت نرخ مالیات بر مصرف را به  10درصد افزایش
دهد ،ورق برگشت .دولت اعالم کرد این طرح در آوریل سال  ۲۰۱۵اجرا ميشود که با اعتراض
شــمار زیادی از فعاالن اقتصادی ژاپن و حتی دنیا همراه بود .در همین زمان دولت ژاپن اجرای
آن را به آوریل سال  ۲۰۱۷موکول کرد .آناتوله کالتسکی رئیس مرکز مطالعات اقتصادی ژاپن در
مقالهای که در روزنامه تایمز ژاپن منتشر کرده نوشت :در سال  ۱۹۹۷دولت نرخ مالیات بر مصرف
را از  3درصد به  ۵درصد افزایش داد تا با بدهی خود که معادل  ۵۰درصد تولید ناخالص داخلی
بود مقابله کند .در آن زمان تصور ميشد اجرای این طرح سبب ميشود مصرف داخلی کاهش
یابد و اقتصاد وارد رکود شود .این سیاست نادرست که سالها اقتصاد ژاپن را درگیر بحران کرده
بود سبب شد تا سهم بدهیهای دولتی به بالغ بر  ۲۰۰درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.
اما این پایان ماجرا نبود .دولت برای تامین کســریهای مالی خود مالیات بر ارزش افزوده را
افزایش داد و سیاستهای مالیاتی شرکتها را به گونهای تغیير داد که سهم مالیات شرکتهای
بزرگ کمتر شد .به هر حال اجرای این سیاست نادرست با اعتراض و هشدار شمار زیادی از فعاالن
اقتصادی همراه بود و حتی مقامات اقتصادی دیگر کشورها را هم به مذاکره و مباحثه با ژاپنیها
وارد کرد .اما نتیجه نهایی آنها رکودی بود که همچنان دامنگیر اقتصاد است و به نظر ميرسد تا
ها اصالح نشود برطرف نمیشود .حال اگر طرحی مشابه در سال  ۲۰۱۷اجرا
زمانی که این سیاست 
شود ميتوان بهراحتی یک سقوط ناگهانی را در اقتصاد ژاپن پیشبینی کرد.
طی دو دهه گذشــته دو بار این سیاست در ژاپن اجرا شده است که بار اول در سال ۱۹۹۷
و بار دوم در آوریل ســال  ۲۰۱۴بود .در آوریل سال  ۲۰۱۴دولت نرخ مالیات را از  ۵درصد به ۸
درصد رسانید .در نتیجه اجرای این طرح نرخ تورم بهیکباره رشد کرد و به  ۳.۸درصد رسید که
باالتر از نرخ هدف بانک مرکزی بود ولی این سیاست زمینه را برای کاهش  ۶.۸درصدی نرخ رشد
اقتصادی فراهم کرد و نرخ تورم سقوط کرد .در همین زمان بود که طرح افزایش سقف خرید اوراق

«J Jآبهنومیک» یا سیاستهای اقتصادی شینزو آبه
بعد از روی کار آمدن شــینزو آبه ،نخســتوزیر فعلی ژاپن در ســال  ،۲۰۱۲سیاستهایی
برای اصالح زیرساختهای اقتصادی در کشور اجرا شد .این سیاست شامل سیاستهای پولی،
سیاستهای مالی و استراتژیهای رشــد اقتصادی بود که بهمنظور ایجاد انگیزه برای افزایش
سرمایهگذاری خصوصی اجرا شد .همچنین سیاســتهای خاصی شامل هدفگذاری تورم در
سطح  ۲درصد ،اصالح بازار ارز به منظور ممانعت از افزایش بیرویه ارزش ین ،منفی کردن نرخ
بهره بانکی ،تزریق به اقتصاد ،افزایش سرمایهگذاری دولتی و ایجاد ساز و کار خرید اوراق قرضه
بخش ساخت و ساز توسط بانک مرکزی و بازنگری سیاستهای اجرایی بانک مرکزی ژاپن در
دستور کار قرار گرفت .افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده هم بخشی از طرح تورمی شینزو آبه
بودکه با هدف بازگرداندن رشــد به اقتصاد و پایان دادن به سالها رکود اقتصادی در این کشور
اجرا خواهد شد.
ظرف چند هفته بعد از روی کار آمدن آبه دو بخش از این سیاستها در کشور اجرا شد .شینزو
آبه دستور تزریق  ۱۰.۳هزار میلیارد ین به اقتصاد را صادر کرد و هوکیرو کورودا را به عنوان رئیس
بانک مرکزی ژاپن معرفی کرد .وظیفه اصلی کورودا در این زمان زمینهسازی برای رساندن نرخ
تورم به ســقف  2درصد با استفاده از سیاست تزریق به اقتصاد اعالم شد .او هم در جهت انجام
وظیفه خود در روز  ۴آوریل سال  ۲۰۱۳اعالم کرد ساالنه  ۶۰تا  ۷۰هزار میلیارد ین اوراق قرضه
خریداری ميکند و در  ۳۱اکتبر سال  ۲۰۱۴هم خرید اوراق قرضه توسط بانک مرکزی را به ۸۰
هزار میلیارد ین در سال افزایش داد.
اما اجرای طرحهای اصالحات ساختاری زمان بیشتری نیاز داشت و با وجود تالش زیاد آبه
برای آغاز این طرح باز هم تا اواسط سال  ۲۰۱۴زمان برد تا اجرای
جدول  :1شرایط اقتصادی ژاپن از سال  ۱۹۹۴تا  ۱۹۹۹میالدی
این سیاستهای اصالحاتی زیرساختی آغاز شود.
سیاستهای شــینزو آبه بهســرعت روی بازارهای مالی تاثیر
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اسمی تعدادبیکاران نرخ بیکاری ارزش تولید ناخالص داخلی اسمی
سال
گذاشت اگرچه این تاثیرات موقتی و کوتاهمدت بود .در فوریه سال
(هزار میلیارد ین)
(درصد)
(هزار نفر)
(درصد)
 ۲۰۱۳اجرای سیاستهای پولی و مالی تصویبشده توسط شینزو
۴۸۶.۵۲۶
۲.۸۸
۱۹۲۰
۱.۱۹ ۱۹۹۴
آبه باعث شــد تا ارزش ین در برابر دالر کاهش پیدا کند و شاخص
۴۹۳.۲۷۱
۳.۱۵
۲۱۰۰
۱.۳۸ ۱۹۹۵
بازار سهام تاپیکس رشدی بالغ بر  ۲۲درصد را تجربه کرد .از اواخر
۵۰۲.۶۰۸
۳.۳۵
۲۲۵۰
۱.۸۹ ۱۹۹۶
ســال  ۲۰۱۲نرخ بیکاری در این کشور کاهش یافت و این روند تا
انتهای سال  ۲۰۱۳ادامه داشت.
۳.۳۸
۲۳۰۰
۱.۹۱ ۱۹۹۷
۵۱۲.۲۴۸
۲۵
آمریکا
دالر
برابر
در
یــن
ارزش
در فصل دوم ســال ۲۰۱۳
۵۰۲.۹۷۲
۴.۱
۲۷۹۰
-۱.۸۱ ۱۹۹۸
درصد کمتر از مدت مشــابه سال قبل بود که دلیل آن را ميتوان
۴۹۵.۲۲۶
۴.۶۷
۳۱۷۰
-۱.۵۴ ۱۹۹۹
تزریقهای پیدرپی به اقتصاد دانست .در ميسال  ۲۰۱۳بازار سهام
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پوشــه
داخلی وابسته به صادرات و وضعیت اقتصادی شرکای صادراتی است ،بهسرعت
جدول  :2شاخصهای مهم اقتصادی ژاپن
ورق برگشت .بحران در اقتصادهای صنعتی ،کاهش تقاضا در چین و کشورهای
۲۰۱۵
۲۰۱۴
۲۰۱۳
شاخص
در حال توسعه آسیایی و تغییر ارزش ین در برابر ارزهای دیگر همه سبب شد تا
۳۲۴۸۴
۳۶۳۷۳
۳۸۱۸۷
آمریکا)
(دالر
داخلی
ناخالص
تولید
سرانه
اثرگذاری سیاست معکوس شود .او ادامه داد :واقعیت این است که سیاستهای
مذکور با توجه به شرایط حقیقی اقتصاد تدوین نشده بود و کمکی برای اقتصاد
۴۱۱۷
۴۶۲۲
۴۸۶۳
تولید ناخالص داخلی (میلیارد الر)
کشور نبود .دولت ژاپن با وجود در دست داشتن دریایی از اطالعات و منابع مالی
۰.۵
۰
۱.۴
نرخ رشد اقتصادی (درصد)
و ابزار سیاستگذاری ،در اصالح اقتصاد و بازگرداندن رشد شکست خورده است
۱.۲۱۱.۷
نرخ تغیير ساالنه مصرف (درصد)
و باید مسئولیت این شکست را بپذیرد.
۲.۷
۸.۳
۱.۱
رشد ساالنه صادرات (درصد)
در فوریه ســال جاری بود کــه بانک مرکزی آخرین تالش خــود را برای
۳
رشد ساالنه واردات (درصد)
۰.۲
۷.۲
بازگرداندن رونق به بازار انجام داد و نرخ بهره بانکی را منفی کرد .سیا ناکاجیما
اقتصاددان ارشد مرکز مشــاوره اقتصادی نیوا در این زمینه ميگوید :تاثیر این
۰.۹۲.۱
۰.۶رشد ساالنه تولیدات صنعتی (درصد)
سیاست موقتی و کوتاهمدت است .یک بار ميتواند باعث رشد اقتصادی شود و
۶.۷۷.۷۸.۵تراز مالی (درصد تولید ناخالص داخلی)
تورم را بیشتر کند ولی بهتدریج اثرش از بین ميرود .همانطور که در فصل اول
۲۲۰
۲۱۲
۲۱۲
بدهی دولتی (درصد تولید ناخالص داخلی)
سال  ۲۰۱۶یعنی بعد از اجرای این سیاست خبر از رسیدن نرخ رشد اقتصادی
۲۳.۳۱۲۲.۵۱۱۷.۵تراز تجاری (میلیارد دالر آمریکا)
ژاپن به  ۱.۷درصد نسبت به فصل قبل از آن منتشر شد .اگرچه نرخ رشد اقتصاد
نسبت به سال قبل از آن برابر با  ۰.۵درصد بود .باید در نظر گرفت که این رشد
تنها به دلیل شوک حاصل از منفی شدن نرخ بهره بانکی است و بهتدریج اثر این شوک از بین
قرضه توسط بانک مرکزی اعالم شد.
ميرود.
رویترز مينویسد :ســرمایهگذاران و فعاالن بازار انتظار دارند سیاست افزایش نرخ مالیات بر
توبیاس هریس تحلیلگر ریسک سیاسی در مرکز مشاوره تینیو (ژاپن) در مورد منفی شدن
فروش برای سومین بار در سال  ۲۰۱۷به تعویق بیفتد.
نرخ بهره بانکی به گاردین گفت :تصمیم اخیر بانک مرکزی ژاپن تالشــی برای ایجاد انگیزه در
جوزف استیگلیتز ،برنده نوبل اقتصاد یکی از منتقدان بزرگ اجرای این طرح در سال ۲۰۱۴
ها برای وام دادن به فعاالن اقتصادی و صاحبان مشاغل بود ولی پاسخهای منفی ایجادشده
بانک 
در کشور ژاپن بود .او در مصاحبه با تایمز ژاپن در مورد این سیاست گفت :اقتصاد ژاپن از سال
در نتیجه این شوک ،حتی رشدی را هم که بعد از روی کار آمدن آبه و اصالحات ساختاری در
 ۱۹۹۷تاکنون درگیر رکود است و به دلیل این مشکالت بسیار شکننده است .تجربه سال ۱۹۹۷
کشور ایجاد شده بود تهدید ميکند .سیاست تازه بانک مرکزی در واقع این پیام را ميدهد که
نشان داد که سیاست افزایش نرخ مالیات تنها باعث تشدید شرایط رکودی اقتصاد ميشود .این در
ما در کنترل شرایط اقتصادی شکست خوردیم و انتظار رشد اقتصادی در آینده نزدیک را نداریم.
حالی است که سیاستهای مختلفی برای مقابله با این رکود اجرا شد.
او ادامه داد :ارزش ین که یک نماد از عملکرد درست اقتصاد است ،بیش از سیاستهای داخلی
از آغاز اجرای سیاستهای اقتصادی توسط آبه ،بیشترین نرخ رشد اقتصادی فصلی در فصل
تحت تاثیر فاکتورهای خارجی است .کاهش نرخ رشد اقتصادی در چین و تاثیر آن روی بازارهای
اول سال  ۲۰۱۴محقق شد که برابر با  ۵.۹درصد بوده است .این رشد بیسابقه دقیقا قبل از اینکه
در حال گذار دنیا در کنار کاهش تقاضا در دیگر اقتصادهای صنعتی و توسعهیافته سبب ميشود تا
طرح افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده اجرا شود ایجاد شد و بعد از این سیاست بود که دوباره
تقاضا برای کاالهای صادراتی ژاپن کم شود و اقتصاد ژاپن که وابستگی زیادی به صادرات دارد رشد
نرخ رشد اقتصادی نزولی شد و حتی در دورههایی این رشد منفی بود.
نکند .در این شرایط هر سیاستی که توسط دولت یا بانک مرکزی تدوین شود در خوشبینانهترین
حالت تاثیر موقتی و کوتاهمدت خواهد داشت.
J Jمرگ سیاست آبه
اعالم طرح افزایش نرخ مالیات برای مقابله با مشکالت مالی دولت همان سیاستی بود که از
J Jآیا شاهد رشد خواهیم بود؟
آن با عنوان «مرگ آبهنومیک» یاد میکنند .سیاستی که بدون تردید ميتواند ژاپن را برای یک
اقتصاد ژاپن در سال  ۲۰۱۵میالدی  ۰.۵درصد رشد کرد و انتظار ميرود در سال  ۲۰۱۶هم
دهه دیگر درگیر رکود کند .تاکوچی آگوبو رئیس مرکز مشاوره اقتصاد کالن در ژاپن در مصاحبه
وضعیت چندان مطلوبی نداشــته باشد .از طرفی در ماههای اخیر ارزش ین در برابر دالر آمریکا
ها کارآمد بود
با گاردین در مورد کارایی سیاســتهای آبه در اقتصاد گفت :در ابتدا این سیاست 
رشــد کرده است و این رشد سبب شــد تا درآمد صادراتی ژاپن هم سیر نزولی به خود بگیرد.
و سبب شد تا اقتصاد در مسیر بازسازی قرار بگیرد ولی از آنجا که اقتصاد ژاپن بیشتر از شرایط
تحلیلگران دالیل مختلفی را برای افزایش ارزش ین برمیشــمارند .برخی این رشــد را نشانه
اصالح تدریجی اقتصاد یا سیاستهای پولی و مالی اجراشده در کشور ميدانند
جدول  :3پیشبینی اقتصاد ژاپن در سال ۲۰۲۰
و برخی دیگر معتقدند افزایش ارزش ین تالشــی برای گریز از ریسک ناشی از
۲۰۱۶
اول
فصل
سال ۲۰۲۰
شاخص
بحرانهای خارجی است .بحرانهایی که در نتیجه مشکالت مالی دیگر کشورها
ميتواند به اقتصاد ژاپن صدمه بزند و با افزایش ارزش ین شــدت آسیبپذیری
 ۰.۵درصد
 ۰.۵درصد
رشد تولید ناخالص
ژاپن کمتر ميشود.
 ۳.۲درصد
نرخ بیکاری
 ۳.۸درصد
در مورد اینکه ژاپن چه زمانی ميتواند به مســیر رشد عادی خود بازگردد
 ۱.۸درصد
 ۰.۱درصدنرخ تورم
نمیتوان پیشبینی درستی ارائه داد ولی اغلب مطالعات اقتصادی از مثبت شدن
درصد
۰.۱
درصد
۰.۱بانکی
نرخ بهره
روند رشد اقتصادی از سال  ۲۰۱۷به بعد خبر ميدهد .البته تا رسیدن نرخ رشد
اقتصادی به بالغ بر  2درصد حداقل پنج سال زمان نیاز است .انتظار ميرود در
 ۴۴۲میلیارد ین
 ۸۲۳.۴۷میلیارد ین
تراز تجاری
سال  ۲۰۲۰نرخ رشد اقتصادی این کشور به  ۰.۵درصد برسد و در سال ۲۰۲۵
 ۲۴۱درصد
 ۲۲۹درصد
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی
این کشور رشد  ۲درصدی اقتصادی را تجربه کند .در سال  ۲۰۲۰نرخ بیکاری
۶۵.۴۴
۱۱۰.۳۴
ارزش ین به ازای یک دالر آمریکا
در ژاپن برابر با  ۳.۸درصد اســت و نرخ تورم در خوشبینانهترین حالت به ۱.۸
۳۱۳.۴۴
متوسط دستمزد
ین
هزار
۷۰۱
ین
هزار
درصد ميرسد.
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بانک مرکزی ژاپن به دنبال افزایش قیمتها و مشوقهای رشد به وسیله غرق کردن اقتصاد در پول
نقد است .امسال این کار حتی به وسیله بانک مرکزی اروپا نیز با منفی کردن نرخ بهره بانکی در
برخی از حسابها دنبال شد.

وقتی اقتصاد در پول نقد غرق میشود

بحث درباره موضوعات مختلف از پول هلیکوپتری تا افزایش دستمزدها در سومین اقتصاد جهان ادامه دارد
بعد از تقریبا دو دهه نگریستن به ژاپن که با دوزهای بیشازپیش شدی ِد
داروهــای پولی با رکود اقتصادی مبارزه میکند برخی از اقتصاددانان اکنون
سیاستهای شناور از ســوی بانک مرکزی ژاپن را پیشنهاد میکنند .برای
برخی اوقات ،بانک مرکزی ژاپن به دنبال افزایش قیمتها و مشوقهای رشد به
وسیله غرق کردن اقتصاد در پول نقد است .امسال این کار حتی به وسیله بانک
مرکزی اروپا نیز با منفی کردن نرخ بهره بانکی در برخی از حسابها دنبال شد.
اما در شرایطی که این چنین سیاستهایی به نظر میرسد که در دیگر
نقاط جهان کار میکنند  -سیاســتهایی مثل تســهیل شدید پولی که به
آمریکا برای بازگرداندن رشد اقتصادیاش کمک کرد و به رشد اقتصادی 0.6
درصدی در آخرین فصل مالی امســال منجر شد -هدف بانک مرکزی ژاپن
برای افزایش نرخ تورم همچنان اغواکننده باقی مانده است .و با اینکه آثار مورد
انتظار نرخهای تورم منفی واحد پولی ضعیفتری را شامل میشود ،در بیشتر
اوقات سال  2016ین در برابر دالر وضعیت ناامیدکنندهای داشته و باعث شده
صادرکنندگان ژاپنی کمتر از گذشته توان رقابتی داشته باشند.
اقتصاددانان داخل و خارج ژاپن ،شــامل کسانی مثل رئيس سابق بانک
مرکزی این کشور ،بن برنانکه ،اکنون روی سیاستهای افراطگرایانهای بحث
میکنند که گســترهای از موضوعات از «پولهای هلیکوپتری» تا افزایش
اجباری دســتمزدها را در بر میگیرد .چنین ایدههایی به نظر میرسید که
تنها در کتابهای درسی یافت شوند اما همانطور که در مورد ژاپن میتوان
دریافت ،این کشــور میتواند به یک آزمایشگاه برای آزمایشهای اقتصادی
تبدیل شود .در ادامه ،برخی از ایدههایی که برای به راه افتادن چرخهای اقتصاد
ژاپن پیشنهاد شده میآیند که البته چندان هم افراطی نیستند و بخشی از آنها
هماکنون نیز در حال اجرایند.
J Jپول هلیکوپتری
ایده پول هلیکوپتری نخســتین بار چند دهه پیش ،از سوی اقتصاددان
شهیر ،میلتون فریدمن ،کسی که این مسئله را به بارش پول نقد از آسمان
تشــبیه کرده مطرح شد .منظور از پول هلیکوپتری تزریق مستقیم پول به
اقتصاد از طریق پرداخت انتقالی به حســاب مردم یا کاهش مالیات به جای
استفاده از ابزارهای تســهیل کمی پول سنتی است .راهحلی که با این ایده
پیشنهاد شده این است که بانک مرکزی ژاپن اوراق قرضه را مستقیما از دولت
بخرد و به طور موثری پول آزاد فراهم کند .دولت میتواند از این پول آزاد برای
حوزههایی مثل هزینههای زیرساختی یا کمکهای نقدی استفاده کند .بانک
مرکزی ژاپن همین حاال هم یکسوم از اوراق قرضه دولت این کشور را خریده
است .اما این اوراق از بانکها خریده شدهاند تا میزان پول در سیستم مالی این
کشور افزایش یابد؛ در حالی که پول هلیکوپتری به معنی درگیری امور مالی
مستقیم یک دولت از سوی بانک مرکزی است.
J Jنرخ بهره منفی حسابهای بانکی
بانک مرکزی ژاپن نرخهای بهره را به قدری کاهش خواهد داد که نرخهای
بهره در حسابهای بانکی شخصی و شرکتی منفی شوند .با این کار ،صاحبان
حسابهای بانکی باید به بانکها برای نگهداشتن پولشان هزینه پرداخت کنند.
وقتی که نرخهای بهره منفی شوند صاحبان حسابهای بانکی به جای اينكه
پول خود را پسانداز کنند تا مدام از ارزشش کاسته شود بیشتر احتمال دارد

که آن را خرج کنند .اما این سیاست ممکن است جواب ندهد و ژاپنیها پول
خــود را از بانکها بیرون بکشــند و آن را در بالش خود بگذارند .با این کار،
دستکم ارزش پولشان را حفظ کردهاند.
J Jمالیات از پول نقد و حسابهای بانکی
سیاست پولی دیگر این است که بانک مرکزی برای پول نقد و حسابهای
بانکی مالیات بگیرد .بنابراین مردم بیشتر ترغیب شوند که پولهای خود را از
حسابها بیرون بکشند و خرج کنند یا آن را صرف سرمایهگذاری کنند .اما
بدل این سیاست ممکن است این باشد که پولها از حسابها خارج شوند و
به کارتهای اعتباری و نقدی منتقل شوند.
J Jافزایش اجباری نرخ دستمزد
برخی از اقتصاددانان معتقدند که مشکل اقتصاد ژاپن این است که
در سالهای اخیر دستمزدها به اندازه چشمگیری افزایش نیافته است.
برای اصالح این وضعیت ،اقتصاددانان صندوق بینالمللی پول امکانات
احتمالی را بررسی كرده و گسترهای از امکانها را ،از درخواست دولت از
شرکتها برای توضیح دادن اينكه چرا دستمزدها را افزایش نمیدهند
تا اينكه برای شرکتهایی که دستمزد بیشتر میدهند مشوق مالیاتی
در نظر گرفته شود تا تنبیه برای شرکتهایی که همراه با سودهای زیاد
خود دســتمزدها را زیاد نمیکنند ارائه کرده است .در این وضعیت،
اقتصاددانان میگویند که دســتمزدهای باالتــر میتواند کارگران را
به خرج کردن بیشــتر ترغیب کند .مشــکل این راهکار این است که
دخالتهای اینچنینی دولت در امور شــرکتها میتواند به بازار آزاد
صدمه بزند .دولت میگوید همین حاال هم مشوقهایی را برای افزایش
دســتمزدها تعیین کرده که شامل نرخهای پایین برای شرکتها نیز
میشــود .تارو آسو ،وزیر امور دارایی ژاپن ،تخمین زده است که تحت
فشار قراردادن کارفرمایان برای باالتر بردن دستمزدها آن چیزی است
که اتحادیههای ژاپن خواستارش هستند.
شاخص قیمتهای مصرف کننده ژاپن ،سال به سال

الئانور وارنوک
تحلیلگر اقتصادی

ل
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پوشــه

سامورایی علیه  13میلیون بیکار

از نظر برخی تحلیلگران ،نظم و ترتیب ژاپنیها موجب موفقیت آنها در اقتصاد دنیا شده است

متیندخت والینژاد
خبرنگار

پس از شکست ژاپن در
جنگ جهانی دوم این کشور
با بیش از  13میلیون نفر
بیکار مواجه بود

این کشــور دیگر نیاز به کار و فعالیتی ندارد که موجب توسعه
کشور شود .این کشور توسعهیافته است».
این جمله را یکی از ایرانیان ساکن ژاپن به خبرنگار «آیندهنگر»
گفت .یعنی توکیو دیگر نیازی به پل ندارد تا خودرویی از محلی به
محل دیگر عبور کند .یعنی نیــازی به زمین ورزش جدیدی ندارد
تا فقر ورزش را از بین ببرد .یعنی نیازی به ســاخت مدرسه جدید
ندارد تا دانشآموزان از تحصیالت باکیفیت بهره ببرند .بر اســاس
گزارشهاي سازمانهای بینالمللی ،اقتصاد این کشور از نظر تولید
ناخالص ملی در دنیا سومی است ،از نظر برابری قدرت خرید در دنیا
چهارمین کشور است.
برخی کارشناسان معتقدند که ژاپنیها در برابر نفوذ فرهنگ و
سلطه خارجی ،بسیار آگاهانه ،کام ً
ال فعال و در راستای حفظ برتری
ژاپن ،عکسالعمل نشــان دادهاند .آنها بــر این باورند که غرور ملی
ژاپنیها ،مطمئناً مهمترین عامل توســعه ژاپن است ،که بدون آن
هیچیک از موفقیتهای ژاپن قابل کسب نبود .فرهنگ کار و توسعه،

ســاختار مدیریتی کارآمد و سیاستها و برنامههای دولت ،همه در
جهت حفظ اقتدار ژاپن بوده است.
پس از شکســت ژاپن در جنگ جهانی دوم این کشور با بیش از
 13میلیون نفر بیکار مواجه بود .ولی با سیاستهایی که پیش گرفت
توانست از نو خود را بسازد و در حال حاضر جایگاه سومین اقتصاد
بزرگ دنیا را کسب کند .این فرآیندی که ژاپن از سال  ۱۹۴۵تاکنون
طی کرده و توانسته اقتصاد خود را نجات دهد الگویی برای کشورهای
دیگر بوده و برخی اقتصاددانها آن را «معجزه اقتصادی» مینامند.
صادرات بخش عمده درآمدهای اقتصادی این کشور را تشکیل
میدهد .ژاپن که در داخل کشــورش به اســم «نیهون» يا کشور
خورشید تابان خطابشود ،شرکتهای تویوتا ،نیسان ،سونی ،هوندا
و ...را درخود جا داده اســت .عمدهترین شرکای ژاپن ،آمریکا ،چین
و کره جنوبیاند .در میان کشــورهای جهان همچنان ژاپن یکهتاز
حوزه فناوری است .این کشور بهویژه در حوزه علم رباتیک حرفهای
زیــادی برای گفتن دارد .جالبتریــن و کارآمدترین نمونه رباتها

نخست وزیر نژاد پرست ژاپنی
«شینزو آبه» با بروز دادن روحیه نژادپرستانه و ضد کرهای بودن خود و انعکاس وسیع آن در
رسانهها ،محبوبیت باالیی را در کشورش بدست آورد
شــینزو آبه ،نخست وزیر ژاپن متولد  21سپتامبر سال 1954
اســت .وی اولین نخست وزیر این کشــور است که بعد از جنگ
جهانی دوم به دنیا آمده است.
آبه در ناگاتو ژاپن در یک خانواده سیاستمدار به دنیا آمد .پدر
آبه وزیر سابق امور خارجه بوده و پدربزرگ او نابوسوکه کیشی،
از وزرای نظامی ژنرال توژو مبتکر حمله به پایگاه پرل هاربر
بودهاست .حمله پرل هاربر حمله ناگهانی هواپیماییهای
جنگنده ژاپن پایــگاه دریایی آمریکا در صبح روز هفتم
دسامبر سال  1941بود که برخی کارشناسان معتقدند
که ایــن اتفاق موجب ورود آمریکا به جنگ جهانی دوم
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شد .آبه هرگز درباره فعالیتهای سیاسی خانوادهاش در ژاپن سخن
نگفتهاست .او از سال  1977تا  1979به آمریکا سفر میکند و در
دانشگاه کالیفرنیا جنوبی سیاست میخواند .وی در سال  1993وارد
سیاســت میشود و پس از بازگشن وی به ژاپن به عنوان نماینده
مجلس انتخاب میشود.
آبه که به دست راستیترین جناح حزب لیبرال دموکرات ژاپن
تعلق دارد ،زندگی سیاسی خود را با انتقاد از سرنوشت بازماندگان
ژاپنیهایی که در دوران کیم ایل سونگ ،در پالژهای ژاپن توسط
مأموران کرهشمالی ربوده شده بودند ،شروع کرد .وی با سختگیری
و مجازات علیه کره شمالی و با بروز دادن اعتقادات نژادپرستانه خود

قطعات خودرو حدود  600هزار شغل ایجاد کرده است .این
درحالی است که  390هزار شغل دیگر مربوط به وسایل یدکی و
پایه در ساخت خودرو است.

مربوط به این کشور است .به عنوان مثال این کشور مدتی پیش سه
ربات انساننمای اندرویدی را معرفی کرد که بهراحتی میتوانند با
انسان ارتباط برقرار کنند .مردم این کشور به نظم و ترتیب در جهان
معروفاند ،از نظر برخی تحلیلگران ،همین نظم و ترتیب ژاپنیها
موجب موفقیت و پیروزی آنها در اقتصاد دنیا شــده است .فرهنگ
ژاپن موجب توســعه این کشور شــده است .البته ناگفته نماند که
فرهنگ ،هم میتواند عامل توسعه باشد و هم مانع توسعه .در برخی
کشورها فرهنگ اشتباه اقتصادی که حاکم بر جامعه و دولتمردان
است موجب جلوگیری از پیشرفت آنها شده ولی بالعکس در کشوری
مانند ژاپن فرهگ آنها به توســعه و بازســازی کشور کمک کرده و
عصای دست آن بوده است.
«این کشــور دیگر به هیچ طرح توسعه جدیدی نیاز ندارد ،ژاپن
بهطور کامل توســعه یافته و دیگر جایی برای توسعه نیست» این
جمله را یکی از ایرانیان که در رشته عمران از دانشگاهی معتبر در
ژاپن فارغالتحصیل شده است به خبرنگار آینده نگر گفت.
یعنی دیگر در سراســر ژاپن نیازی به پل نیست تا خودرویی از
محلی بهمحل دیگر عبور کند .یعنی نیازی به زمین ورزش جدیدی
ندارد تا فقر ورزش را از بین ببرد .یعنی نیازی به ساخت مدرسه جدید
ندارد تا دانش آموزان از تحصیالت باکیفیت بهره ببرند .منظوردکتر
فارغ التحصیل این بود ژاپن از لحاظ توســعه اشــباع شده است و
پروژههای جدید ساختمانی ،بیشتر بهسازی و بازسازی هستند.
به همین دلیل برای شــرکتهای عظیم ساختمانی ژاپنی که
از تجربه گســتردهای در زمینه طرحهای توسعه شهری برخوردار
هســتند ،در داخل کشــور فرصتهای زیادی نیست و تمامی این
غولهای صنعت ساختمان در سالهای اخیر با اشتیاق بدنبال انعقاد
قراردادهای همکاری در زمینه توسعه در خارج از ژاپن بودهاند.

و ضد کرهای بودن ،محبوبیت باالیی را در کشورش بدست آورد.
او از ســال  2000تا  2003نایبرییس حزب لیبرال دموکرات
شــد و در سال  2005به عنوان رییس این حزب شروع به فعالیت
کرد .آبه در ســال  2006به عنوان نخست وزیر این کشور انتخاب
شــد  .آبه در سن  52سالگی به مقام نخست وزیری رسید که آبه
شینزو جوانترین نخست وزیر بعد از جنگ جهانی دوم بودهاست.
وی یک ســال به کشورش خدمت کرد اما به دلیل خطر سالمت
بدن برکنار شد.
البته برخی کارشناسان معتقدند که علت استعفای آبه ضعیف
شدن دولت وی به دلیل رسواییهای متعدد و استعفای وزیرانش
بودهاست براساس نظرسنجی که توسط روزنامه یومیوری انجام شد
این محبوبیت با کاهش  29درصدی روبرو شد و وی کمکم از نقطه
اوج افول کرد که  45درصد از پاسخدهندگان علت عدم حمایت از
آبه را بی ثباتی کابینه وی اعالم کردند .آبه در نهایت  12سپتامبر
 2007اعالم کرد که به زودی استعفایش را اعالم خواهد کرد .
آبه در ســال  2012دوباره به مقام نخست وزیری بازگشت .در
این بازگشت دوباره آبه برنامهها و مسکنهای مختلف برای درمان
اقتصاد ژاپن رو کرد و امیدوار است که در رکود اقتصادی ژاپن حل
شود.

تویوتا از کجا شروع کرد
ژاپن از سال  1960یکی از سه کشور بزرگ تولیدکننده خودرو و
لوازم الکترنیکی بوده است
اکثر برندهای معرو ف خودرو مخصوص به کشور ژاپن است .اسمهایی که
مردم سراسر دنیا با آنها آشنا هستند مانند :تویوتا ،میتسوبیشی ،سوبارو،
دایهاتسو ،فوسو ،هینو؛ مزدا و لکسوس و برندهای دیگر.
این برندها صادرکننده بزرگ این کشور هستند که عالوه بر صادرات به
جهان ،در  6قاره جهان نیز تولید میشوند .البته ناگفته نماند که  89درصد
میزان تولیدات ژاپن مربوط به صنعت خودرو و حمل و نقل است .مولفههای
خودرویی و دستگاه خودرو  18درصد صادرات این کشور را تشکیل میدهد.
کیلون نیلی
 5.5میلیون نفر یا  8.7درصد از کارکنان و کارمندان این کشور مرتبط به
صنعت خودرو هستند .درحالحاضر  78کارخانه مدیریت شده توسط 22
تحلیلگر صنعت خودرو ژاپن
شرکت در ژاپن خودرو میسازند.
قطعات خودرو حدود  600هزار شغل ایجاد کرده است .این درحالی است که  390هزار شغل دیگر مربوط
به وسایل یدکی و پایه در ساخت خودرو است.
برندهای تویوتا ،نیســان و هوندا ســه برند معروف و قوی در صنعت خودرو هستند .تویوتا که سومین
تولیدکننده خودرو در دنیا است ،در سال  1933متولد شد .این کارخانه ،کارخانهای بود که در شهر تویودا قرار
داشت که در آن نوعی ابریشم به وفور یافت میشد و به تولید پارچه میپرداخت.
اما با کاهش تقاضا برای پارچههای ابریشمی ،کیشیرو تویودا و پسرش به این فکر افتادند تا با تولید وسایل
و ماشینآالت دیگر ،کارخانه خود را سرپا نگه دارند .بنابراین به پسرش سفارش کرد تا در گوشهای از کارخانه
به تولید اولین اتومبیل تویوتا مشغول شود.
خودروهای ژاپنی نیز در آغاز فعالیتشان بسیار ضعیف ظاهر شدند ،ولی در طول زمان سعی کردند با کار
و تالش بیوقفه و نیز بهبود روزب ه روز کیفیت ،برای جلبرضایت مشتری تالش کردند .تویوتا برای نخستین
بار در سال  ۱۹۵۷میالدی ۲ ،دستگاه تویوتا  CROWNرا به امریکا صادر کرد .این خودروها در بزرگراههای
امریکا آزمایش شــدند و آنقدر ضعیف و سنگین بودند که مسیر سرباالیی را به سوی نمایندگی تویوتا در
هالیوود با مشکل طی کردند .همین شرکت در سال  ۱۹۶۵میالدی مدل  CORONAرا به عنوان اتومبیل
کوچک و لوکس ویژه بازار امریکا ساخت .تویوتا توانست با میزان رضایتی که از مشتریان خود جذب کرده در
سال  ۱۹۷۵به عنوان بزرگترین واردکننده خودرو به امریکا شناخته شود.
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مناگـــر
پوشــه

ژاپنیها چطور با انیمیشن
يسازند؟
پول م 

ن و انیمیشن نقش مهمی در ارتباط با
در ژاپن ،کارتو 
کشورهای خارج به عهده دارد

یک نمونه از معروفترین انیمیشنهاي ژاپن «پکمن» ( )Pokemonاست .این انیمیشن در
بیشــتر کشورهای دنیا پخش شده است .میزان درآمدی که کارتون «پکمن» کسب کرده حدود
۲بیلیون ین برآورد ميشود .اگر بخواهید راحتتر قیمت آن را متوجه شوید درآمد سالیانه کارخانه
تویوتا ۲۳بیلیون ین است.
این درآمدها فقط از طریق پخش انيميشــنها در تلویزیون یا سینما به دست نمیآید ،بلکه
بازیهای کامپیوتری و عالوه بر آنها عروسکها و وسایل دیگری که براساس این انیميشنها تولید
ميشوند نیز به این درآمدها افزوده ميشوند .در ژاپن فستیوالهای مختلفیدرخصوص کارتونها
برگزار ميشود و در معروفترین آنها  5هزار بازدیدکننده طی سه روز به محل فستیوال ميروند.
بیشــتر این انیمیشنها از کامیکها درست ميشوند .کامیکها جزو پرفروشترین کتابها و
مجالت هستند .تفریح بیشتر ژاپنیها خواندن این کامیکها در راه رسيدن به محل کار در اتوبوسها
ط هالیوود است .اگر
و قطارهایشان است .بیشترین پولی که یک انیمیشن به دست ميآورد توس 
هالیوود انیمیشن را بخرد یا با آن انیمیشن فیلمی درست کند پول زیادی جابهجا ميشود و آن
انیمیشن به شهرت میرسد .شبها در ساعات ازدحام و اوج رفت و آمد مسافران در قطارها ،خانمها
و آقایان زیادی را ميتوان مشاهده کرد که در مسیر بازگشت به خانه مشغول مطالعه مجالت مانگا
هستند .مانگا درواقع همان نسخه چاپی انیمیشن است .به این معنا که شخصیتهای کارتونی در
بســیاری از موارد در شــکل مانگا خلق ميشوند و در مجالت چاپ ميشوند و سپس از روی این
داستان منتشرشده انیمیشنها را ميسازند.
ِ
تارو آســو  ۷۵ساله سیاستمدار مشهور و یکی از پولدارترین شهروندان ژاپن است .او از جمله

در ژاپــن ســاختمانی
وجود دارد که از بین آن
اتوبان رد میشود.

ژاپن
سالیانه 1500زلزله
را متحمل میشود.

ژاپن دارای  6هزار و 800
جزیره است.
48
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شناختهشدهترین طرفداران و حامیان مانگا به حساب ميآید .در خبرها بارها شنیده شده که ماشین
او پر از مجالت مانگا است .او  7سال پیش به مدت یک سال نخستوزیر ژاپن شد و در این زمان
یک سمینار بینالمللی مانگا برگزار کرد.
حتی ظهرها در ساعت استراحت برای ناهار زنان و مردان کارمند زیادی را مشاهده میکنید که
برای خرید ناهار آماده به فروشگاه ميآیند و همان زمان برای مدتیدر مقابل غرفه مانگا میایستند
و به خواندن آن مشغول ميشوند.
از اینجــا متوجه ميشــوید که بخش مورد توجه اوقات فراغت مــردم ژاپن با خواندن مانگا و
در پيوند با انیمیشــنها میگذرد .پس نقش انیمیشن را در فرهنگسازی و تاثیرگذاری بر مردم
نمیتوان ندیده گرفت .در ســال  ۱۹۸۳انیمیشن «کاپیتان تسوبسا» از تلویزیونها پخش شد که
این انیمیشــن جوانهای ژاپن و کشورهای دیگر را به فوتبال عالقهمند کرد در سالهای قبل در
ژاپن فوتبال ورزش محبوبی میان مردم نبود و بعد از پخش این انیمیشن جوانها به کالسهای
فوتبال رفتند .فوتبالیستهایي مانند ناکاتا و حتی در خارج از کشور زیدان تحت تاثیر این کارتون
فوتبال را شروع کردند.
مردم بسیاری با دیدن انیمیشنهای ژاپنی عالقهمند به فرهنگ و زبان ژاپنی ميشوند .بسیاری
ی تحت تاثیر این انیمیشــنها به ژاپن سفر ميکنند و زندگي در ژاپن را آغاز
از جوانهای خارج 
ميکنند .از ســوالي كه در کالسهای تدریس زبان ژاپنی پرسيده ميشود معلوم شده از هر ۱۰
نفر حداقل  ۲نفر به خاطر عالقه زیادی که به انیمیشــنهای ژاپنی دارند این زبان را ميخواهند
یاد بگیرند.

ژاپن باالترین طول عمر را دارد
کــه در حال حاضر میانگین آن
 83.7سال است .

ژاپن بیش از
 50هزار نفر
باالی  100سال
دارد.
متــرو و قطارهــای ژاپــن جزو
بانظمترین متروهای جهان اند
که سالیانه میانگین  18ثانیه
تاخیر دارند.

در ژاپــن قطــاری وجــود دارد
که توسط مغناطیســم بر روی
ریلها شناور است و میتواند
بــا ســرعت  500کیلومتــر بر
ساعت حرکت کند.

ژاپنسالیانه
فقط  2قتل مربوط
به تیرادازی دارد.

هندوانههــای مکعبی توســط
کشاورزان ژاپن تولید میشود
که راحتتــر مردم بتوانند آن
را در یخچال جاسازی کنند.

اكنون شمار خانههاي خالي به ركورد  8/2ميليون واحد
رسيد ه است؛ اين يعني از هر  7باب مسكن در ژاپن ،يكي
خالي است.

مسکن ،بحران بزرگ

ي دیگر که از جنس سختتری
ي چوبي در ژاپن پس از  ۲۰سال باید بازسازی شوند؛ خانهها و آپارتمانها 
خانهها 
هستند پس از  ۳۰سال باید بازسازی شوند
مســکن ژاپن مانند مردم این کشور مدل ســنتی و مدرن دارد .مسکن ژاپن ،به آپارتمانها 
ي
ي قدیمی مخصوص یک خانوار که دارای ساختار
مدرن که ساختار جدید و بهروزی دارند و خانهها 
سنتیاند ،تقسیم میشــود .نكته قابل توجه ديگر بازار مســكن ژاپن ،تاكيد بر خان ههاي جديد
ي ساختهشده از چوب در کشور ژاپن پس از  ۲۰سال باید بازسازی شوند .خانهها و
است .خانهها 
ي دیگر که از جنس سختتری هستند پس از  ۳۰سال باید بازسازی شوند .ژاپن برخالف
آپارتمانها 
کشــورهای غربی که تالش میکنند داخل خانهها را بازسازی کنند و از بیرون ساخت قدیمی و
ي خود پيش ميرود.
تاریخی را حفظ کنند ،به سمت نوسازی كامل مسکنها 
برخالف جمعیت در حال کاهش این کشور ساخت خانه همچنان با نرخ ثابتی ادامه پیدا کرده
ي مدرن است .اما چرا ژاپن به نوسازی بیشتر
اســت 87 .درصد فروش خانهها مربوط به نمونهها 
عالق همند است؟
برخی کارشناسان معتقدند که چون این کشور زلزلهخیز است و هر لحظه ممکن است زلزلهاي
قوی در این کشور رخ دهد باید ساختار خانهها چه از داخل ،چه از خارج محکم باشد که در این
پدیده طبیعی مرگآور ،کشور صدمه کمتری ببیند.
همچنین ناپایداری یک باور عمومی و ارزش مذهبی محســوب میشود (حتی معبد ایسه که
یک معبد شینتو  -رایجترین باور عمومی در ژاپن -محسوب میشود هر  20سال یک بار بازسازی
یشود).
م 
با توجه به شــتاب کشــور برای بازســازی پس از نابودی شــهرها در جنــگ جهانی دوم،
چگونه عایق
ي چوبی و قیمتهاي نازل بدون هی 
ساختما نسازها ب هسرعت خانههايي با چهارچوبها 
حرارتی یا مقاومت در برابر زلزله ساختند .بنابراین به خاطر نبود استانداردهای الزم و حتی سمی
ي این دوره ،سرمایهگذاری و توسعه آنها بیهوده به نظر میرسید.
بودن خانهها 
یکی دیگر از عوامل تمدید اســتهالک بافت سنتی تركيدن حباب اقتصادی در اواخر دهه 80
ي ساختهشده که اکثرشان به صورت رباتیک پیشساخته شده بودند به
میالدی بود .کیفیت خانهها 
مقدار قابل توجهی توسعه یافت.
برخالف دیگر کشورهای توســعهیافته که ثروتمندان معماران را استخدام میکنند ،در ژاپن
جوانانی که برای اولین بار صاحب خانه میشــوند اقدام به اســتخدام معمار برای ســاخت خانه
جدیدشان میکنند .دلیل آن شاید به خاطر تمامی مسائل اقتصادی و قوانینی چون بازسازی پس از
 2یا  3دهه باشد .آزادی ساخت خانههايی با سلیقه و شیوه زندگی فردی متفاوت ژاپن را به محیطی
ي طراحی مسکن تبدیل کرده است.
بارور برای معماران و مشتریانشان جهت بررسی محدودیتها 

در ژاپن
تعداد حیوان های خانگی
بیشتراز
کودکان است .
ژاپــن حــدود 5.52
میلیــون دســتگاه
فــروش نوشــیدنی
دارد.

بنابراین برای معماران این کشور برخالف همتایان اروپایی و آمریکایيشان ترس کمتری از جهت
دادخواهی حقوقی وجود دارد و این اجازه به آنها داده میشود که بیشتر ریسک کنند.
بیشینه ارتفاع ساختمان مورد تایید در ژاپن دو طبقه است .به وسیله تکنولوژی جدید بعضی از
ي چوبی دارای
ي با چهارچوب چوبی مجوز ساخت دریافت کردهاند .برخی از خانهها 
ساختمانها 
شیروانیاند ولی نمیتوان از آن به عنوان اتاق خواب استفاده کرد و تنها به منظور انبار قابل استفاده
ي استیل و بتون دارای طبقات بیشتری هستند ولی معموال آنها هم دوطبقهاند.
است .ساختمانها 
ي شخصی رایج نيست و تنها در ساختمانهاي چندطبقه وجود دارد.
زیرزمین در خانهها 
ي چوبی که عمر
ارزش مالیاتی خانهها به وسیله ماده بهکاررفته در آن برآورد میشود .خانهها 
ي بتوني که عمر  30ساله دارند ،با گذشت هر سال برخالف بازار کشورهای دیگر
 20ساله و خانهها 
ي چوبی با قدمت تقریبا  100ساله با سقفهاي کاهگلی
قیمتشان نزول پیدا میکند .گرچه خانهها 
ي بتونی با عمر بیشتر از  30سال وجود دارند که مالیتشان بر اساس همان روالی است که
و خانهها 
با افزایش سال نرخ آن کاهش مییابد.
به دلیل بهاي باالی خانه در شــهرهای اصلی ،بسیاری از خانوادهها و افراد آپارتمانها را اجاره
ي مسکونی در توکیو ساکنان صاحبخانه را در خود
میکنند .در سال  2003کمتر از نصف واحدها 
جای میداد .به بیان دیگر در مناطق روستایی نرخ صاحبخانه بودن به مراتب باالتر بود که باالترین
آن به استان تویاما با حدود  80درصد صاحبخانه ساکن مربوط ميشد.
ژاپن يكي از راكدترين و كماقبالترين بازارهاي مسكن جهان را دارد .جمعيت سالمند ژاپن كه
در دنيا منحصربهفرد هستند و همچنين ركود درازمدت اقتصاد اين كشور ،از داليل اين راكد بودن
بازار مسكن است.
يكي از راههايي كه در سیاســتهاي شينز و آبه نخستوزیر ژاپن براي تحريك بازار و افزايش
خريد و فروش و خارج شدن از ركود پيشنهاد و اجرا شده  ،شناور كردن نرخ بهره وام مسكن است.
یکی از دالیل این وضعیت از نظر برخی کارشناسان مازاد مسکن در بازار است .دولتمردان ژاپن
ي جدید در بازار مسکن
سالها تالش کردند تا با مدرن کردن وضعیت خانهها و ایجاد آپارتمانها 
رونق ایجاد کنند و اشتیاق مردم را برای خرید مسکن باال ببرند .اما این کار باعث شده است که در
حال حاضر در ژاپن  60ميليون واحد مسكن وجود داشته باشد درحالي كه شمار خانوارهاي ژاپني،
 52/4ميليون است .اكنون شمار خانههاي خالي به ركورد  8/2ميليون واحد رسيدهاست .اين يعني
از هر  7باب مسكن در ژاپن ،يكي خالي است .با افزايش شمار سالمندان اين كشور و كاهش رشد
جمعيت ،در ژاپن اكنون خانههايي وجود دارد كه خالي و بدون سكنه و صاحب رها شدهاند.
میــزان تولیــد مثل در
ژاپن آنقدر پایین است
که پوشــک بزرگساالن
بیــش از کــودکان بــه
فروش می رسد.

زلزله  2011نزدیکی ژاپن باعث
شــده کــه ســرعت چرخــش
کــره زمیــن را  1.8میکروثانیه
افزایش دهد.

در ژاپن به دلیل اینکه جوانها
در حمــام نیــز از گوشــی خود
اســتفاده میکننــد ،بیــش از
 90درصــد موبایلها ضد آب
هستند.

در ژاپــن معلمــان و دانــش
آمــوزان بــا یکدیگــر همکاری
میکنند و همه جای مدرسه را
روزانهتمیزمیکنند.
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گزارش و عکسهای اختصاصی خبرنگار سابق آسوشیتدپرس از زندگی در ژاپن برای ماهنامه آیندهنگر

ساموراییها مومیایی شدند؟
«این ملت مثل ساعت دقیق و منظم کار ميکنند»؛ «ژاپنیها
هرکدامشان یک اوشین هستند ،از کار خسته نمیشوند»؛
«واقعاشبیهکامپیوترند،هروظیفهومسئولیتیکهبرعهدهشان
قــرار بدهی ،بدون چون و چرا انجام میدهند»؛ «ژاپنیها در
وظیفهشناســی و کار گروهی در جهان بینظیرند» .اینها و
خیلی حرفهای دیگر از جمله نظراتی است که عمومیت دارد
و همواره در مورد مردم ژاپن شنیده ميشود.
افشین والینژاد
چند سال پیش که در رادیوي ژاپن در توکیو مشغول کار
خبرنگار ایرانی مقیم ژاپن
بودم یکی از روزنامههای اصلی ایران از من درخواســت کرد
که در مجموعه بحثهای کارشناسی آنها شرکت کنم و برای
شــروع ،مقالهای در مورد علت پیشرفت سریع ژاپن بنویسم .در نخستین مقالهام ،وجود دو عامل
بسیار مهم «نظم» و «پشــتکار» را علت اصلی پیشرفت ژاپنیها دانستم .با گذشت حدود هفت
سال از آن نوشتار ،هنوز به طور کامل بر همان باور هستم و اعتقاد دارم نظم و انضباط در رفتارهای
اجتماعی اکثریت قریب به یقین مردم و به دنبال آن ،پیوستگی و تالش پیگیر و خستگیناپذیر و
در یک کالم «پشتکار ژاپنیها» ،برجستهترین عامل پیشرفت سریع و جایگاه برجسته این کشور
در جامعه جهانی بوده است.
تو گويی بدون اینکه از این قطعه شعر عمیق فارسی آگاه باشند دقیقا به آن عمل کردهاند.
رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود
رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود
تالش میکنم در کوتاهترین شــکل ممکن بهگونهای که خودخواهی تلقی نشود مختصری از
پیشینه روزنامهنگاری خود را بازگو کنم تا برای خوانندگان گرامی بهتر مشخص شود که با شرایط
حاکم بر مطبوعات و رســانههای ژاپن و ایران آشنا هســتم .من کمابیش نیمی از عمر 25ساله
خبرنگاری خود را به کار در دو رســانه بزرگ ژاپن گذراندهام .به مدت ســه سال از اواخر دوره اول
ریاستجمهوری آقای هاشمی رفسنجانی برای روزنامه یومیوری در تهران کار کردم .در سال 1375
خبرگزاری امریکایی آسوشــیتدپرس که بعد از بسته شدن سفارت امریکا ،دفتر نمایندگیاش در
ایران تعطیل شده بود و خبرنگارانش اخراج شده بودند مرا به عنوان خبرنگار خود به اداره رسانههای
خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی معرفی کرد و بعد از مدتی با کار من به عنوان اولین خبرنگار
آسوشــیتدپرس بعد از پانزده سال موافقت شد و مجوز کار دریافت كردم و هشت سال در تهران
از نزدیک اخبار و اتفاقات و رویدادهای مختلف ایران ،افغانستان و منطقه را پوشش دادم .در سال

 1381نیز به دعوت سازمان ملی رادیوتلویزیون ژاپن NHKبه توکیو آمدم و هشت سال به عنوان
کارشناس رادیوي ژاپن به کار اشتغال داشتم .از چند ماه قبل از وقوع فجایع سهگانه (زلزله ،سونامی
و آلودگی هستهای) در شمال ژاپن تا امروز حدود شش سال به عنوان عکاس -خبرنگار آزاد مشغول
فعالیت بود هام .
با نگاهی گذرا به آمار رســمی شــمارگان روزنامههای جهان درميیابیــم که حدود نیمی از
روزنامههایی که با بیشترین تعداد نسخه در روز منتشر میشوند ژاپنی هستند .ژاپن در حالی صدر
این فهرســت را در اختیار دارد که کشورهای هند و چین با حدود ده برابر جمعیت این کشور در
ردههای بعد قرار دارند .یومیوری شیمبون که بیش از  150سال از تأسیس و انتشار آن میگذرد
در سه دهه گذشته رتبه نخست را به خود اختصاص داده است .این روزنامه با مجموع حدود 14
میلیون نسخه در دو چاپ صبح و بعدازظهر پرتیراژترین روزنامه در جهان بوده است .در دهههای
گذشته پیش از فروپاشی کمونیسم ،روزنامه پراودا ،ارگان رسمی حزب کمونیست اتحاد جماهیر
شوروی ،با شمارگان  11میلیون نسخه در روز چاپ ميشد که البته اشتراک آن برای سازمانها و
مراکز دولتی در آن زمان اجباری بود.
شــاید بد نباشد بر اساس مشاهده و تجربه شخصی خود از زندگی در ژاپن نکته جالبی را در
تايید این آمارهای چشمگیر بیان کنم .ژاپن کشوري جزیرهای با آب و هوای متغیر است و در تمام
طول سال بدون استثنا همواره با نعمت بارش باران و برف مواجه است .همواره در تمام مدت حدود
بیست سال که در این کشور اقامت داشته ام ،موضوع قابل تأملی توجه مرا به خود جلب کرده است
که هر روز صبح پیش از طلوع آفتاب ،تقریبا مابین ساعت سه الی چهار بامداد (که شخصاً همیشه
بیدار بودهام) صدای یک فرد مسئول توزیع روزنامه با موتورسیکلت یا دوچرخه سکوت نیمهشب را
میشکند که تحت هر شرایطی ،حتی باران و برف شدید ،منزل به منزل ،در به در توقف ميکند و
روزنامهای را داخل صندوق پست ساختمان میگذارد .بارها که بارانهای سیلآسا در حال باریدن
بود ،مشخصا دقت کردم و در اوایل تقریبا شک نداشتم که در چنان شرایط نامساعدی آن فرد از
توزیع روزنامه خودداری خواهد کرد ولی اغراق نیست اگر اعتراف کنم که همیشه تصورم اشتباه بود
و دقیقا در همان ساعات تاریکی مطلق شاهد بودم که فرد مسئول ،وظیفه خود را انجام ميداد .یک
مسئله حايز اهمیت از نگاه من این بوده است که در این سالها در بخشهای مختلف این کشور
سکونت داشتهام و در این زمینه تفاوتی میان شیکترین منطقه مسکونی توکیو با روستایي کوچک
و دورافتاده مشاهده نکردهام.
در همین حال الزم به یادآوری ميدانم که به عنوان مثال مجموعه تلویزیونی اوشــین که با
عنوان «سالهای دور از خانه» در سالهای جنگ از شبکه سراسری ایران پخش شد ،در سازمان

در ژاپن سنت و مدرنیته پابهپای هم پیش میروند .پیرمرد گلفروش با االغ در هیر ُو ،یکی
از شیکترین محلههای توکیو

تبلیغات به شکلهای مختلف در دنیای تجارت ژاپن نقش عمدهای ایفا میکند
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بازیافت در سالهای اخیر در ژاپن که تولید زباله بسییار زیادی دارد اهمیت پیدا کرده است

چهارراه مشهور هاچیکو در محله شیبویا مرکز شهرتوکیو؛ پررفت و آمدترین و شلوغترین پهارراه جهان

رواج پیدیدهای نسبتا جدیدی در ژاپن بنام فروشگاههای بازیافت که کاالی دست دوم
میفروشند

ژاپن سالمندترین کشور دنیا ،جامعه رو به سالخوردگی

رادیوتلویزیون ملی ژاپن ان.اچ.کی تولید شــده بود .موفقیــت از لحاظ ارتباط و جذب مخاطب و
میزان استقبال همگانی از آن مجموعه در ایران به طرز شگفتآوری بیسابقه بود و هنوز در یادها
باقی مانده اســت .با وجود اين ،واقعیت مشهود و غیرقابل انکار این است که علیرغم آمار و ارقام
رسمی مبنی بر موفقیت ظاهری رسانههای ژاپنی از لحاظ تعداد خواننده و بیننده ،و در کل جذب
مخاطبان داخلی ،هرگز هیچکدام از روزنامهها و شبکههای تلویزیونی این کشور در دنیای گسترده
اخبار و تحوالت جهان امروز ،از اعتبار و جایگاه برجســتهای برخوردار نبودهاند .با وجود استفاده از
پیشرفتهترین امکانات و تجهیزات الزم و ضروری برای تهیه و ارسال خبر و تصویر ،در کمتر موردی از
رویدادها و اتفاقات بزرگ جهان در چند دهه اخیر ،نام یک رسانه ژاپنی به عنوان نخستین خبرگزاری
که یک خبر فوری مهم را گزارش کرده ،به چشم ميخورد .بسیار نادر است که سازمانهای خبری
معتبر غربی ،یک اتفاق عمده جهانی را به نقل از یک رسانه ژاپنی گزارش کنند .بهغیر از اخبار داخلی
مربوط به ژاپن ،کمتر اتفاق ميافتد که یک رسانه ژاپنی به عنوان یک منبع معتبر ،خبر یا گزارشی
جنجالبرانگیز در سطح جهان منتشر کند و سایر خبرگزاریهای تاثیرگذار به آن استناد کنند.
ســه سال قبل در سال  2013میالدی مجلس ژاپن قانون جدیدی را با عنوان «قانون افشای
رازهای حکومتی» به تصویب رساند که بر طبق آن هر فردی که به افشای اسرار و رازهای دولت و

کشور متهم و سپس در دادگاه محکوم شود ،با مجازات حداکثر ده سال حبس روبهرو خواهد شد.
این قانون نیز شبیه به بسیاری از قوانین و مقررات در این کشور حاشیه خاکستری ()gray zone
گستردهای دارد .منظور از این منطقه خاکستری ،وجود نقاط گنگ و مبهم به گونهای ست که در
زمان مقتضی مجری قانون بتواند آن را بنا بر خواست خود تعبیر کند که البته این تفسیر دلخواه
قانون و انعطاف در برداشت از آن ،در شرایط متفاوت تغییر خواهد کرد  .
ناظران آگاه امور ژاپن بر این باورند که یکی از دلیل و انگیزههای اصلی طرح و تصویب چنین
الیحهای ،تداوم بحران آلودگی رادیواکتیو ناشی از نیروگاه هستهای فوکوشیما و نیاز به کنترل افکار
عمومی در صورت وخیمتر شــدن شرایط کنونی بوده است .با گذشت بیش از پنج سال از وقوع
فجایع سهگانه در شمال ژاپن در ماه مارس  2011نهتنها پیشرفت قابل مالحظهای در راستای مهار
این بحران وحشتناک حاصل نشده است بلکه هیچگونه چشمانداز مثبت و امیدوارکنندهای نیز برای
تحت کنترل درآوردن وضعیت بغرنج موجود وجود ندارد.
در جریان جلسه تصمیمگیری نهایی کمیته بینالمللی المپیک و برگزیدن یکی از نامزدهای
داوطلب برگزاری المپیک  2020که در ماه سپتامبر سال  2013در آرژانتین برگزار شد ،شینزو آبه
نخستوزیر ژاپن که برای جلب رضایت اعضای کمیته شخصا حضور به هم رسانده بود در پاسخ به

سنت و جشنواره مشهور میک ُوشی هنوز در سراسر ژاپن در تمام شهرهای بزرگ و کوچک برگزار میشود
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و آزادی بیــان در ژاپن کــه پیش از این نیز با معیارهای رایج در جهان فاصله زیادی داشــت،
نگرانی برخی اعضا نسبت به بحران ادامهدار آلودگی رادیواکتیو در فوکوشیما به زبان انگلیسی اظهار
بیش از پیش خدشهدار شــود .در مدت هشت سالی که مسئولیت دفتر خبرگزاری امریکایی
کرد« :اجازه بدهید به شما اطمینان دهم که در فوکوشیما همهچیز تحت کنترل است ».تنها چند
آسوشیتدپرس ،بزرگترین و قدیمیترین موسسه خبری جهان را در تهران بر عهده داشتم ،از
روز بعد از همان جلسه که توکیو موفق شد به دلیل حضور شخص نخستزیر با شکست دادن رقیب
سوی مدیر ارشدم دستور اکید دریافت کرده بودم که به هیچ عنوان مجاز به پرداخت و دریافت
آن خود کند ،مدیر نیروگاه فوکوشیما
اصلی خود ،شهر استانبول ،امتیاز برگزاری المپیک  2020را از ِ
مبلغی به هر میزان در ارتباط با اشخاص و سازمانها برای انجام مصاحبه یا هرگونه کار خبری
در بیاناتی رسمی و علنی به طور مشخص ابراز كرد« :وضعیت نیروگاه به هیچ عنوان تحت کنترل
دیگر نخواهم بود .در این خبرگزاری هر اقدام الزم در راســتای حفظ استقالل و پرهیز از شائبه
نیست ».امروز ،سه سال بعد از اعالم علنی نخستوزیر در یک رویداد بینالمللی که به طور زنده
انجام هرگونه مصالحه یا معامله صورت میگرفت تا اطمینان حاصل شــود که خبرنگار و فرد
در سراسر جهان پخش ميشد ،مقامات رسمی به دفعات مختلف و صریحاً اظهار میکنند که در
مصاحبهشونده ،به عنوان مثال تحلیلگر امور مربوطه ،بتوانند شخصیت مستقل خود را حفظ
صورت مساعد بودن تمام شرایط و اگر اتفاق ناگوار جدیدی رخ ندهد ،شاید در بیست الی سی سال
كنند .بعد از آن ،که به مدت هشت سال در رادیوي ژاپن به عنوان گوینده و گزارشگر به کار اشتغال
آینده موفق شوند وضعیت بحرانی فوکوشیما را تحت کنترل درآورند .اثبات نادرست و دروغ بودن
داشتم ،شاهد بودم که اگر تحلیلگر مشخصی از قبیل یک استاد دانشگاه برای انجام مصاحبه به
گفته آقای آبه به حدی ساده است که به تالش و چالش آنچنانی نیاز نیست.
استودیو دعوت ميشد ،مبلغی جهت انجام مصاحبه
هیچیک از رســانههای ژاپن در این روزها
در پاکت نامه ،به آن شــخص تقدیم ميشــد و در
حاضر نیســتند با استناد به اظهارات رسمی و
ازای دریافت آن مبلغ ،قبض رســمی نیز به امضای
علنی مقامات مسئول این مسئله مهم ملی را به
او گرفته ميشــد .تمامی این دریافت و پرداختها،
چالش بكشند و از واقعیت غیرقابل انکار مبنی بر
جنبه صددرصد رسمی و قانونی داشت و با احترام به
احتمال خطر جدی برای سالمتی عده زیادی از
شکل علنی صورت ميگرفت و برای همکاران ژاپنی
هموطنان خود پرده بردارند .شخصا از زبان چند
من بسیار عادی و طبیعی بود .مردم ژاپن به خرس
دوست قدیمی ژاپنی که از مقامات ارشد فعال
پاندا که تنها در زیستبوم چین یافت ميشود عالقه
در رسانههای برجسته کشورن د شنیدم که اعتقاد
فراوانی دارند .وجود تنها چند پاندا در باغوحشهای
داشتند برای ممانعت از بروز وحشت عمومی،
عمده این کشور از امتیازات ویژه و اعتبار آنها قلمداد
چارهای جز سرپوش گذاشتن بر روی واقعیت
ميشود و بسیاری از مردم با انگیزه دیدن پاندا از آن
موجود در فوکوشیما نیست .اوایل سال جاری
باغ وحشهــا بازدید ميكنند .زاد و ولد این حیوان
میالدی سه شبکه عمده و بزرگ تلویزیونی ژاپن
در خارج از زیســتبوم خود بســیار دشوار است و
تقریبا به طور همزمان ســه تن از مشهورترین
ژاپنیها همیشه به عکس گرفتن از همدیگر در مقابل منظرههای زیبا مشهور بودهاند و
پیشرفت شدید در دوربینهای دیجیتال به این عالقه ،دامن زده است
بهسادگی رخ نمیدهد .روابط سیاسی چین و ژاپن
مجریهای قدیمــی برنامههای پربیننده خود
همواره با اصطکاک و تنش همراه بوده است .چهار
را بدون دلیل مشــخصی از کار برکنار کردند.
سال پیش مسئوالن یک باغوحش بزرگ توکیو که
هرسه مجری اخراجشده به شخصیت مستقل
به داشتن دو پاندا مشهور است با افتخار زیاد اعالم
و صراحت لهجه در سطح کشور مشهور بودند .
کردند که به طور بیسابقهای یک پاندا در باغوحش
در مــاه آوریل گزارشــگر ویژه ســازمان
 Uenoبه دنیا آمده اســت .شاید تصور و باور این
ملــل متحد در امــور آزادی بیــان ،در پایان
مسئله برای خوانندگان گرامی دشوار باشد ولی بعد
بازدید یکهفتهای از ژاپن در قالب ماموریت
از یک هفته ،ناگهان تمام شبکههای تلویزیونی ژاپن
حقیقتیابی« ،نگرانی عمیق و صریح» خود را
برنامههای عادی خود را قطع کردند و در یک خبر
نسبت به وضعیت استقالل رسانهها و آزادی
فوری گزارش دادند که حال پاندای تازه بهدنیاآمده
مطبوعات در این کشــور ابراز كرد .روز بعد از
خراب شده است .بالفاصه سیل خبرنگاران به سوی
این اطالعیه ســازمان ملل متحد ،ســازمان
باغوحش هجوم آوردند و مدیــر باغوحش در یک
گزارشــگران بدون مرز در ردهبندی خود در
مصاحبه تلویزیونی فوری که به سرعت ترتیب داده
زمينه آزادی بیان در میان  180کشور جهان
در سراسر ژاپن هیچ مکانی را نمیتوان یافت که امکان تبلیغات بر روی آن وجود داشته
باشد و یک عکس بزرگ بر روی آن چسبیده شده نباشد
شده بود و به طور زنده از تمام شبکهها پخش ميشد
رتبه ژاپن را از شصتویکم به هفتادودوم تنزل
با چشمان گریان در حالی که صدایش ميلرزید مرگ
داد .این سازمان مستقر در پاریس در بیانیه
پاندای جدید را اعالم کرد .مشاهده تعداد بسیار زیاد
خود عنوان کرد« :تهدیدهای دولت شــینزو
خبرنگاران و عکاسان ،هیجان و شتاب گزارشگرانی
آبه بر ضد استقالل رســانهها و اخراج برخی
که به سمت باغوحش در حال دویدن بودند و پخش
از خبرنــگاران مطبوعــات در ماههای اخیر و
تمامی آن صحنهها به طور زنده از شبکههای مختلف
افزایش خودسانســوری در رسانههای عمده
تلویزیونی که بهســادگی و بیاعتنا از کنار بسیاری
ژاپنی ،مردمســاالری را در این ثروتمندترین
اخبار مهم جهان عبور ميکنند ،بهخوبی این واقعیت
دموکراسی آســیا به مخاطره انداخته است».
محض را به اثبات ميرساند که معیارهای رسانههای
مطبوعات ژاپن همواره به خاطر محافظهکاری،
ژاپنی ،مشــخصاً فقط با هدف جلب افکار عمومی
عدم وجود شفافیت و فقدان استقالل رسانهای
داخلی این کشور تعیین شده است و با استانداردهای
مورد انتقاد شدید سازمانهای بینالمللی ناظر
معمول در دنیای رسانهای کشورهای بزرگ جهان،
بر آزادی بیان قرار داشتهاند .با توجه به تحوالت
تفاوت بسیار فاحشي دارد.
ســالهای اخیر ،بیم آن ميرود که استقالل
صحنهای نمونه از یک ساعت وقت آزاد نهار در سراسر ژاپن :کارگری در حال خواب و خانمی
در حال غذاخوردن ولی غرق در تلفن هوشمند
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توسعه
آیا ایدههای صندوق بینالمللی پول به کار ایران میآید؟

یهای اقتصادی
خیالپرداز 
درحالی که حضور نمایندگان صندوق بین المللی
پول در ایران موجی از اشتیاق رسانهای را ایجاد
کردهبود ولی فضای کارشناسی کشور نسبت به این
اتفاق روی خوشی نشان نداد .اقتصاددانان ایرانی
اعتقاد دارند ،دیدگاههای کارشناسان صندوق بیش
از آنکه عملیاتی باشد ،رهنمودهای کلی است.
خاطره وطنخواه
خبرنگار

توسعه

نهادی در قامت یک اقتصاد
بازخوانی یک رابطه گسسته با صندوق بينالمللي پول

نهادهای مالی اقتصادی مثل صندوق بينالمللي پول دقیقا چه کارکردی برای اقتصاد ایران دارند؟
پاسخ این سوال بسیار بدیهی است چرا که نهادی مثل صندوق بينالمللي پول اگرچه توصیههایش
به اعضا الزامآور نیست ،اما گزارشهای نظارتی که از اقتصاد کشورهای عضو تهیه و منتشر ميکند،
بیانگر وضعیت اقتصادی آن کشور است .معموال برنامههای توسعهای ،تجربههای دیگران و البته
ماحصل کار کارشناسان صندوق در قالب توصیه ،بسته پیشنهادی و گاه برنامه به فراخور درخواست
و نیاز کشورها ارائه ميشود .بهجز پولشویی و شفافیت مالی که معموال نهادهای اقتصادی بينالمللي
مثل بانک جهانی و صندوق بينالمللي پول به کشورهای خاورمیانه توصیه ميکنند ،توسعه و تالش
برای رشد اقتصادی بســیار اهمیت دارد .رویکرد غالب صندوق بينالمللي پول و بانک جهانی،
طرفداری از اقتصاد آزاد است .برای کشورهایی که نهاد دولت در آن بسیار قدرتمند است ،غالبا این
ها یا به کار گرفته نمیشود و یا اگر به کار گرفته شود ،منشا اختالف نظر خواهد شد .مشابه
توصیه 
این اتفاق در اواخر دهه  60و همزمان با تصویب و اجرای قانون برنامه اول توسعه در ایران افتاد.
J Jبازخوانی یک اتفاق تاریخی
ها وقتی نام صندوق بينالمللي پول و یا بانک جهانی به میان ميآید ،اولین
هنــوز هم خیلی 
تصویری که در ذهنشــان شــکل ميگیرد تورم  49درصدی سال  72است .اتفاقی که به دنبال
اجرای برنامه اول که به برنامه تعدیل ساختاری معروف شد ،افتاد .روایت است که برنامه اول توسعه
در اجرا به مشکل برخورد ،برنامهای که به گفته محمد کردبچه کاملترین برنامه توسعهای بعد از
انقالب بود ،اما نتایج آن به دلیل ناهماهنگی دستگاهها منجر به شکست برنامه و عقبنشینی دولت
از سیاســتهای تعدیل شد .مرحوم دکتر محسن نوربخش در کتاب «اقتصاد سیاسی جمهوری
اســامی» ميگوید« :یک طرز تفکر این بود که ما با توجه به اتمام جنگ و تحوالت بينالمللي،
باید وارد سیستم بينالمللي شده ،از امکانات آنها استفاده کرده و مراودات بينالملليمان را افزایش
دهیم و به مقوالتی چون صادرات غیرنفتی ،استفاده از امکانات خارجی و جذب سرمایه خارجی به
طور جدی توجه کنیم .این امر نیز مستلزم یک نگرش جدید به اقتصاد بود .دیدگاههایي همچون
خصوصیسازی و کوچک کردن حجم دولت که ما در اواسط کار به برنامه اول اضافه کردیم نتیجه
این نگرش بود .طرز تفکر دیگر هم این بود که ساختار دولت به همان صورت قبل باقی بماند .یعنی
به جای اختصاص منابع به جنگ آنها را در سرمایهگذاری تغییر جهت دهیم و همان چیوسته بسته
را حفظ کنیم».اگر بگوییم این تفکر سنگ بنای برنامه تعدیل اقتصادی شد ،بیراه نرفتهایم .چرا که
محمدعلی نجفی رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در دولت اصالحات و وزیر آموزش
و پرورش در دولت اول و دو م هاشمی رفسنجانی در تایید این موضوع ميگوید« :برنامه اول ما با
آنچه که بانک جهانی و صندوق بينالمللي پول توصیه ميکردند نزدیک است .حرف درستی است
اما این نزدیکی به معنای آن نیست که آنها در تنظیم برنامه دخالت داشتند .کارشناسان اقتصادی
کشــور و مدیران و تصمیمگیران به اتفاق نظری رســیدند که براساس آن تفاهم نتیجه گرفتند
برای رهایی از وضعیت بحرانی اقتصادی چارهای جز اجرای چنین برنامهای نیســت .البته فضای
ها پیش ميرفت .در خیلی از کشورها این سیاستها
بينالمللي هم در جهت تایید این سیاست 
با موفقیت اجرا شده بود و نتایج مثبتی گرفته بودند .رشد اقتصادی باالی کشورهایی مثل مالزی
و کره جنوبی بهتازگی در ایران مطرح شده و البته تا حدودی هم موجب تعجب بود و هم باعث
اینها کشورهایی بودند که تا قبل از انقالب از ایران بسیار عقبتر بودند.
نگرانی و ســرافنکندگی .
همینطور وضعیت دوبی و پیشرفتهایی که در امارات متحده عربی ایجاد شده بود .همه اینها در
تقویت آن تفکر در جامعه موثر بود ».او اضافه ميکند« :آنچه در آن سالها در فضای بينالمللي بود
حاکی از آن بود که سیاستهای توصیهشده توسط بانک جهانی و صندوق بينالمللي سیاستهای
موفقی بودند .تحلیلهایی که وجود داشت حاکی از این بود که بخشی از این تحلیل درست بود که
ها را کسب کنند .البته بخشی از این تحلیل درست بود و بخشی نادرست .از
توانستند آن موفقیت 
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ها هم مثل
ها را تایید ميکردند».برخی 
طرف دیگر تصمیمگیران و مدیران کشور هم این سیاست 
محمدحســین عادلی رئیس وقت بانک مرکزی رفت و آمدهای صندوق را عادی اعالم ميکند و
ميگوید« :اوایل ســال  69بود که ما اجازه دادیم صندوق بينالمللي پول هیئت خود را به ایران
بفرستد و ما هم برنامههای خود را اعالم کردیم .این صندوق به طور عادی و طبق تعهداتی که همه
کشورها دارند ،ساالنه هیئتی را برای بررسی اضاع اقتصادی کشور و ارائه گزارشی از آن ميفرستد.
برای همین امر آنها برای نخستين بار پس از انقالب به ایران آمدند و در واقع رابطه ما که بعد از
جنگ قطع شــده بود پس از ده ،یازده سال دوباره برقرار شد .گزارش صندوق از اوضاع اقتصادی
ها و مذاکراتی که خود من با روسای بانکهای اروپایی و ژاپنی در حاشیه
کشور ما به اضافه مالقات 
اجالسهای بينالمللي مختلف داشتم و ارائه برنامه جدید سیاستهای پولی ميکردند که اقتصاد
کشور به سمت جهتگیری صحیحی حرکت ميکرد و احساس بازسازی و رشد آغاز شده است و
اقتصاد جنگ جای خود را به اقتصاد صلح و رشد داده است».
J Jقطع و وصل یک رابطه
بعد از ناکامی سیاســتهای تعدیل ساختاری ،جو منفی علیه سیاستهای پیشنهادی صندوق
بينالمللي پول در بین تصمیمگیران و گروهی از کارشناسان حامی اقتصاد دولتی شکل گرفت .از همین
رو هیچ دولتی دیگر جرئت نکرد به توصیههای صندوق یا بانک جهانی در تدوین برنامههای توسعهای
یا تصمیمات کالن اقتصادی اســتناد کند .با این حال ســفرهای کارشناسان صندوق تا اوايل دولت
اول محمود احمدینژاد ادامه یافت .آنطور که محمد کردبچه ميگوید از سال  86عمال رفت و آمد
هیئتهای نظارتی صندوق بينالمللي پول و بانک جهانی به ایران قطع شد .با این حال وزیر اقتصاد و
رئیس کل بانک مرکزی دولتهای وقت در اجالسهای عمومی این دو نهاد اقتصادی شرکت ميکردند.
بعد از لغو تحریمها ،ارتباط ایران با جامعه جهانی مجددا برقرار شد .مهمترین پیامد این اتفاق در حیطه
برنامهریزی سفر دیوید لیپتون قائممقام صندوق بينالمللي پول به ایران بود .این بلندمرتبهترین مقام این
نهاد اقتصادی بينالمللي است که تاکنون به ایران سفر کرده ،اگرچه کارشناسان اقتصادی توصیههای او
درباره اقتصاد ایران را روتین و طبق روال برنامههای صندوق معرفی ميکنند ،اما این حضور از دیدگاهی
دیگر ميتواند نشاندهنده حجم و وزن اقتصاد ایران در منطقه خاورمیانه باشد.
رشد اقتصادی جهانی دو سال است کند شده ،البته این کندی به دلیل کند شدن موتور اقتصادهای
نوظهور بوده اما رشــد اقتصادی چین هم در این دو سال اخیر به دستانداز افتاده است .اقتصادهای
نوظهور که داشتند الگوی رشد و توسعه کشورهای توسعهنیافته ميشدند ،حاال گرفتار رکود جهانی
شدهاند ،هرکدام به نوعی .یک کشور مثل برزیل اقتصادش گرفتار فساد مالی ميشود ،یکی هم ميشود
چین که رشد اقتصادی این کشور تحتالشــعاع جنگ ارزی با ایاالت متحده قرار ميگیرد .در کنار
اینها اروپا با بیماری یونان دست و پنجه نرم ميکند و در خاورمیانه کشورهای نفتخیز مسئلهای به
نام کاهش بهای نفت دارند .همه این عوامل دست به دست هم داده تا اقتصاد جهانی رشدی کند را
در دو سال اخیر تجربه کند .انگار توصیههای نهادهای بينالمللي اقتصادی دیگر کارکرد ندارد .حاال
نگاه نهادهای بينالمللي به کشــورهای خاورمیانه و اقتصادهایی که رو به رشد هستند ،دوخته شده.
اقتصادهایی مثل ایران ،عراق و البته عربستان.
J Jسفری در قامت یک قائممقام
اواخر اردیبهشــت ماه ،بانک مرکزی میزبان دیوید لیپتون قائممقام صندوق بينالمللي پول بود.
سفری که برای اولین بار از سوی یک مقام ارشد صندوق به ایران انجام شد .لیپون چند توصیه مهم به
مسئوالن بانک مرکزی ،سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت اقتصاد کرد .او تاکید کرد که ایران
باید از تجربیات چندین دههای تحوالت اقتصادی کشورها بهره بگیرد و با خروج از انزوای نسبی ،درهای
بسته را به اقتصاد جهانی بگشاید .لیپتون گفته بود« :ما این مشکالت را در بسیاری از کشورهای عضو
مشاهده کردهایم و دیدهایم که چگونه کشورهای مختلف از پرو گرفته تا لهستان تا چین و جمهوری
چک اوضاع را مدیریت کرده و اقتصاد خود را باثبات ،آزادسازی و خصوصیسازی کردهاند و گشایش
ایجادشــده در سایر این اقدامات موجب جذب سرمایهگذاری ،افزایش بهرهوری و تجارت شده است.
بنابراین فرآیند آزادســازی و افزایش رقابتپذیری منجر به بهرهوری بیشتر ،فساد کمتر ،و افزایش
راندمان ميشود .خصوصیسازی و اصالحات مدیریتی مانع از اختصاص نادرست اعتبارات ميشود و
به بخش خصوصی اجازه ميدهد تا رشد کند و برای نسل جوان فرصت شغلی و برای پیشرفت طبقه
متوسط فضا ایجاد کند».

قدرت سیاسی به دنبال قدرت اقتصادی ميآید .فرض کنید وزیر طرحی متعالی و پیشرفته دارد و در کنار آن
قدرت متقاعدسازی هم دارد ،نتیجه تصمیمگیری بسیار عالی است اما بالعکس آن هم اتفاق ميافتد .قطعا همه
ها در راستای خدمت به مردم است ولی چون هماهنگ نشده به کل اقتصاد لطمه ميزند.
طرح 

گفتوگو با بایزید مردوخی ،اقتصاددان و از نویسندگان برنامههای توسعهای

صندوقبينالملليپولحرفتازهایبرایاقتصادایرانندارد
بعد از آنکه برنامه چهارم به بنبست خورد و برنامه پنجم نتوانست اقتصاد ایران را به مسیر توسعه هدایت
کند ،بایزید مردوخی کارشناس باسابقه سازمان برنامه و بودجه از طرحی سخن ميگوید که ميتواند شاهکلید
توسعهنیافتگی ایران باشد .در سالهای اخیر بارها از زبان او درباره «نظام تدبیر» شنیدهایم .او  35سال از عمر
خود را در عرصه برنامهریزی گذرانده است؛ یعنی حدفاصل سالهای  49تا  .84در سال  49او بهعنوان ﻛﺎرﺷﻨﺎس
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ وارد این سازمان شد .بعد از آن در سالهای  65تا  79ﻣﺸﺎور
ن و ﻣﺪﻳﺮ اﻣﻮر
ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪو ﺑﻮدﺟﻪ بود .ریاست دﻓﺘﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﻼ 
ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن و ﻣﻌاون ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻮر ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن از دیگر پستهای مردوخی در سازمان برنام ه و بودجهای
است که تغییر نام داد و به نام سازمان مدیریت و برنامهریزی ثبت شد.اگرچه بحث ما درباره پیشنهادهای صندوق
بينالمللي پول بود ،اما برای ریشهیابی علت موفق نشدن توصیههای بينالمللي ،به «نظام تدبیر» که او در این
سالها از آن یاد کرده ،رسیدیم.
Áکشورهای عضو صندوق بينالمللي پول و نهادهای اینچنینی چون با حق عضویت اعضا اداره
ميشــوند ،در قبال حق عضویت خدمات مشاورهای ارائه ميکنند .برخی کشورها از دیرباز از این
نوع خدمات استفاده کردهاند و به نفع آنها هم بوده و توانستهاند مراحل توسعهیافتگی را پشت سر
بگذرانند .ولی ما در تمام این سالها فقط حق عضویت دادیم و نهتنها از این خدمات استفاده نکردیم
ها و در جریان اجرای سیاستهای تعدیل به وجود
بلکه در دوره فضای منفی هم به دنبال این توصیه 
آمد .بعد از این دوران هر زمان سخن از استفاده از خدمات مشاورهای این نهادها به میان آمد ،موج
انتقادها به پا شده و تجربه برنامه اول توسعه و تورم  49درصدی پیامد آن دانسته شده .به نظر شما
ها را به کار بردند و موفق شدند ،اما ما نتوانستیم؟
ریشه این بدبینی کجاست و چرا بقیه این توصیه 

اگر بخواهیم ریشــهای این موضوع را بحث کنیم ،ابتدا باید بدانیم مشــکالت ما چیست و آیا این
توصیههای بينالمللي به درد این مشکالت ميخورد یا خیر .ما با دو مشکل جدی روبهرو هستیم؛ مشکل
اول ما تاریخی اســت .ساختارها و نهادهای ما آمادگی ندارند که مشکالت ساختاری اقتصاد را برطرف
کنند .نهادهای ما نه سنتیاند و نه مدرن .معجونی از اجزا و عناصر مختلفاند که کارایی ندارند .مشکل
دوم مشکالت اقتصادی ،اجتماعی زمان حال است ،مثل بیکاری ،رکود ،تورم ،عدم توازن توسعهیافتگی
در کشــور ،عدم تشکیل ســرمایه در اقتصاد ،بیکاری مفرط و ...توصیههایی که سازمانهای بينالمللي
برای حل آنها به ما ميکنند ،قبال از ســوی اندیشــمندان اقتصادی ما ارائه شده است .به نظر من آقای
لیپتون حرف جدیدی نگفته است .متخصصان ما این مسائل را بارها گفته و نوشتهاند و از همه مهمتر
ها وجود دارد ،این مسائل هم بيان شده .حتی
آنكه خوشبختانه در فرصتی که برای اظهارنظر در رسانه 
برخی از دانشگاههای ما خیلی خوب این مشکالت را بررسی کردهاند .ما فکر ميکنیم آنچه خارجیها
ميگویند تازه و بدیع است .یک بار مقالهای به خواهش یکی از دوستان برای نشریه معتبری نوشتم ،بعد
يدانستم کدام کلمات را ميگویند،
از چند هفته گفتند که ممکن است دو کلمه آن را عوض کنیم؟ م 
اما پرسیدم کدامیک؟ و پاسخ دادند :نظام تدبیر و من مخالفت کردم .چون بحث من علمی است .نظام
تدبیر یعنی  Governancesکه در ســطح بنگاهها ،شــهر و کشور مطرح است .یعنی کلیه قوانین و
ها حضور دارند .نظام تدبیر تقســیم کاری است که بین
مقررات حاکم بر نهادهایی که در تصمیمگیری 
اجزای مختلف حکومت و دولت صورت ميگيرد و موجب شفافیت اقدامات ميشود .این نظام تدبیر در
مبارزه با فســاد ميتواند موثر عمل کند .در واقع همه عناصری را در بر میگیرد که هم امروز در سطح
بينالمللي اندازهگیری ميشود و متاسفانه همیشه جایگاه ما بد بوده است .ما قوانینی داریم که  100سال
ها هنوز این قوانین وجود دارد
بعد از مشروطیت هنوز دستنخورده باقی مانده است .در ذهن تکنوکرات 
و ميخواهند با این قوانین ،امروز کشور را اداره کنند .خیلی خوشحالم که آقای دکتر طیبنیا در حال
بازنگری یکی از این قوانین است و این کار را شروع کرده است .آنها مجموع قوانین کشور را از مشروطیت
تا امروز بررسی کردهاند و به عدد و رقم رسیدهاند .نتیجه این شده که هزار قانون و هزار مجوز داریم که در

اختیار دولت است .این قوانین مانع توسعه و پیشرفت است .ما بايد بتوانیم موانع را ریشهیابی کنیم و باید
یک گروه مسئولیت این کار را برعهده بگیرند .نتیجه بررسی آنها روشن شدن اختیارات سه قوه ميشود.
ها طراحی ميشود هنگام اجرا
هیچ دولتی به قصد خرابکاری سر کار نیامده و نمیآید .اما وقتی سیاست 
به مشکل برمیخورد که ریشهاش مربوط به  50سال پیش است .میگویند سرمایهگذاری در کشور ما کم
صورت گرفته و بیکاری و رشد منفی تولید ناخالص داخلی داریم .یا یک تریلیون تومان نقدینگی در این
اقتصاد داریم .حتما ميشود سیاستی به کار گرفت که بخشی از این سرمایه به کار و اشتغال هدایت شود.
اما اینکه چرا این اتفاق نمیافتد به این دلیل است که کار رها شده است و جلوی اقدامات موثر را برای
توسعه اقتصادی و اجتماعی گرفتهایم.
Áحاال راهحل چیست؟
راهحل این است که یک گروه از دانشمندترین افراد مملکت که در این اقتصاد ذینفع نباشند ،با یک
ماموریت سطح باال یک یا دو سال کار کنند و این نظام را طراحی کنند .باالخره این مملکت باید رشد
کند .نمیتوان همچنان شاهد افزایش بیکاری باشیم .نظام اقتصادی ما نشان ميدهد که مشکل دارد.
مشخص است که سرمایهگذاری در بخش صنعت کم است .اما همین صنعت به تعداد زیاد سخنگو دارد
و فریاد ميزنند .در حالی که مشکل ما فقط در صنعت نیست ،در بهداشت و درمان و امور زیربنایی هم
سرمایهگذاری کم است .نباید فراموش کرد که کشورهایی که در  50سال اخیر از ما جلو افتادند اول نظام
تدبیرشان را اصالح کردند اما ما این نظام را نداریم.
Áاشاره کردید که کشورهای توسعهیافته نظام تدبیرشان را درست کردهاند .من اجازه ميخواهم
مالزی را مثال بزنم که کشوری است که در کوتاهمدت به رشدهای باال رسید .آنها برای دستیابی به
این رشد ،برنامه داشتند و براساس برنامه حرکت کردند .به نظر شما برنامهریزی ميتواند کمک کند
یا حتما باید قوانین اصالح شود؟

اولین کاری که مالزی کرده ،گزارش  20-20تهیه کرده که حتی رانندهتاکســیهای این کشور هم
يدانند .این برنامه هم در دستگاه تدبیر طراحی شده است .مسئله دوم آیندهنگری است.
جزئیات آن را م 
ما یک سند چشمانداز داریم که  10سال از عمر آن گذشته و به نتیجه نرسیده است .این چشمانداز از
طرف دانشگاه تهیه نشده که دستگاهها عمل نمیکنند .سند رسمی است و به دستگاهها ابالغ شده است.
یک دستگاه را نام ببرید که براساس این سند در حوزه کاری خود آیندهنگری کرده باشد .در واقع پاسخ
هیچ است .اگر کاری هم شده ،داخلی بوده و در سطح ملی مقبولیت نداشته است .یا فرض کنید وزارت
صنعت و معدن ميگوید چشمانداز دارم که فالن مقدار فوالد تولید کنم...
Áو به بازارش هم فکر نکرده است؟
دقیقا ،یعنی حتی ارزیابی نکرده که با کدام آب ،کدام تکنولوژی ،در کدام منطقه و برای کدام بازار این
تولید ميخواهد افزایش یابد .این بیبرنامگی و ندیدن آینده را نمیتوان منکر شد .آیندهنگری جامع صورت
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توسعه
نگرفته است .ریشهاش هم همان نظام تدبیر است که باید اجزای آن روی میز گذاشته شود تا بتوان در
ها طراحی کرد .نمیتوان دو وزارتخانه داشت که بین آنها سر یک موضوع دعوا
هماهنگی با سایر بخش 
ها بارها
باشد .یک دستگاهی بیاید منابع را بردارد و دستگاه دیگر دچار مشکل شود .متاسفانه از این اتفاق 
افتاده و علت هم نبود نظام تدبیر است .مثال وزارت صنعت طرحی تصویب کرده که ممکن است خیلی
هم خوب باشد و برای کشور واجب باشد ،اما فکری برای منابع آن نکرده است .باید منابع آن را دستگاهی
ها چند برابر شده با یک هدف خوب و مردمی که
دیگر ميدید .نمونهاش بهداشت و درمان است .هزینه 
پرداخت افراد به حداقل برسد ،اما در عمل این طرح موفق نیست .ریشه این مشکالت ناهماهنگی ناشی
از نبود نظام تدبیر است.
Áآیا ميتوان گفت تصمیمات فردی و فردگرایی مدیران عامل محقق نشدن برنامههاست؟ این
هماهنگی کجا باید انجام شود؟ در جلسات هیئت دولت یا در عالیترین سطح تصمیمگیری مثال
رئیسجمهور؟

همانطور که گفتید این اتفاق ميافتد؛ مراکز هماهنگکننده هم نداریم .همین شورای اقتصاد یک
مثال روشن است .شورای اقتصاد در کارکرد اصلیاش از سازمان مدیریت بسیار مهمتر است در حالی که
ها شده
در عمل اصال کارکردی ندارد .االن شورای اقتصاد تبدیل به مرجعی برای ترک تشریفات مناقصه 
است .حال آنکه به موجب قانون برنامه و بودجه مرجعی برای نهایی کردن قوانین اقتصاد است .شورای
اقتصاد باید بودجه را پیش از هیئت وزیران ببیند و تصویب کند .برنامههای توسعهای باید پیش از تبدیل
شدن به الیحه در شورای اقتصاد بررسی شوند ،اما این کار انجام نمیشود و شورای اقتصاد تبدیل به یک
دستگاه اجرایی شده است.
Áاگر به گذشته رجوع کنیم ،چه دورهای شورای اقتصاد بیشترین قدرت را داشت؟
وقتی برنامهریزی در ایران مطرح شــد و سپس برنامههای  5ساله و  7ساله اهمیت پیدا کرد ،ناگزیر
برای پارهای از تصمیمات کلیدی به یک نهاد نیاز داشــتند که آن نهاد شــورای اقتصاد تعریف شد .مثال
تصمیمگیری برای تغییر در مصوبات برنامههای توســعهای را به عهده شورای اقتصاد گذاشتند .پیش از
انقالب یک هیئتی بود که زمانی شاه در رأس آن قرار ميگرفت و در آن جلسات نخستوزیر و تعدادی افراد
ها ابتدا به سازمان
متخصص حضور ميیافتند که عمدتا افراد دولتی نبودند .هر درخواستی از وزارتخانه 
برنامه و بودجه میرفت و سازمان برنامه در نقش دبیرخانه شورای اقتصاد برای تصمیمگیری نهایی آن را
ها به هیئت وزیران
به شورای اقتصاد ميفرستاد .اما االن شورای اقتصاد چنین جایگاهی ندارد .همه طرح 
ميرود .در هیئت وزیران هم همه متخصص اقتصاد نیستند و در نتیجه تصمیمات تحتالشعاع افراد قرار
ميگیرد .یک پدیدهای داریم که من اسم آن را «تسخیر» گذاشتهام که همان  State captureاست،
یعنی تسخیر دولت .تسخیر دولت در آمریکا سبب شد که بخش خصوصی در دوران بحران اقتصادی 2008
تا ميتوانست در سیاستگذاری دولتی و پولی و مالی نفوذ کرد که نتیجه آن بحران بزرگ در ایاالت متحده
و سپس دنیا شد .این پدیده تسخیر همهجا هست .لزوما از طرف گروههای ذینفع نیست ،بعضی مواقع از
طرف افراد یا مثال یک وزیر ممکن است اتفاق بیفتد؛ در کشور ما در هیئت وزیران بسیار دیده شده است.
Áیعنی تصمیمات به قدرت فرد متکی ميشود؟
قدرت فرد و قدرت متقاعدسازی جمع.
Áچقدر قدرت سیاسی موثر است؟
قدرت سیاسی به دنبال قدرت اقتصادی ميآید .فرض کنید وزیر طرحی متعالی و پیشرفته دارد و
در کنار آن قدرت متقاعدسازی هم دارد ،نتیجه تصمیمگیری بسیار عالی است اما بالعکس آن هم اتفاق
ها در راســتای خدمت به مردم است ولی چون هماهنگ نشده به کل اقتصاد
ميافتد .قطعا همه طرح 
لطمه ميزند .بنابراین باید برای پدیده تسخیر هم فکر بشود .این از  10سال پیش دولت را تسخیر کرده
است .گاهی نقش منفی دارد .یک گروه در جامعه صاحب قدرت است و صدای بلند دارد و ميتواند بر
تصمیمهای دولت تاثیر بگذارد .این تاثیر ميتواند از طریق یک رابطه پرقدرت صورت بگیرد .زمانی هم
حالت سوم پیش ميآید که ترکیب مرجع تصمیمگیری به سمت خاصی گرایش دارد و تصمیمهای کالن
ها اهمیتی نمیدهد .حل و فصل این معضالت هم نیاز به
را به طرف سرمای هداری ميبرد و به سایر بخش 
بررسی دارد .بعضی مسائل مثل فساد ،وقتی اسم آن در زندگی عادی ما به میان ميآید ،همه فکر ميکنند
که ناشی از مشکلی فردی است در حالی که این سیستم است که گاهی زمینههای فساد را فراهم ميکند.
Áبه همان سوال قبلی برمیگردم؛ شما اشاره کردید در دورهای شورای اقتصاد قدرت داشته و
تاثیر تصمیمهای این شورا در رشد اقتصادی دیده شده...

ببينید ما یک قانون برنامه و بودجه داریم که در ســال  1351تصویب شــده است .جایگاه شورای
اقتصاد در این قانون روشن است .این قانون بعد از انقالب به طور طبیعی در یک یا دو مورد اصالح شد؛
56
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مثل استقراض خارجی .مادهای داشت که آن دولت پیش از انقالب ميتوانست با استناد به این قانون از
خارج وام بگیرد.
Áاما ما در سال  69وام گرفتیم.
قانون اساسی جمهوی اسالمی ایران هر گونه استقراض را منع کرده و باید مجلس تصویب کند .یعنی
وام گرفتن ممنوع است.
Áیعنی ما نمیتوانیم تسهیالت خارجی بگیریم؟
مگر اینکه مجلس تصویب کند.
Áقبال بوده؟
بله ،در قوانین برنامههای قبل از انقالب وجود داشت که بعد از انقالب اصالح شد ،اما خود قانون برنامه
و بودجه نادیده گرفته شد .نه اصالح شد و نه تایید .همینطور روی دست نظام اقتصادی ماند.
Áیعنی  37سال است که این قانون اجرا نمیشود؟
نهتنها اجرا نمی شود ،بلکه هیچ نهادی هم به قانون برنامه و بودجه استناد نمیکند .ولی این قانون
هست .چون نه عوض شده و نه باطل شده است .خیلی قوانین هم هست که امروز کارایی دارد .کسی هم
پیشقدم نشده که آن را اصالح کند.
Áاگر اجرایی نشده چطور برمبنای آن بودجه مينویسند؟
هروقت نیاز باشد به آن استناد ميکنند.
Áیعنی نیاز نباشد ،خاک ميخورد؟
بله ،شورای اقتصاد در قانون برنامه و بودجه خیلی معتبر است اما االن شورای اقتصاد تبدیل به یک
دفتر شده است.
Áپس ریشه مشکل اینجاست؟
این همان نظام تدبیر است .نظام تدبیر که نباید فقط در قوه مجربه باشد؛ در قوه مقننه و قضائیه هم
از این مسائل بسیار است.
Áپس ميتوان پیشنهاد داد که دولت باید اول قانون برنامه و بودجه را اصالح کند؟
بله ،اما خیلی از دلسوزان کشور این کار را نکردند و گفتند خطرناک است.
Áچرا؟
به این دلیل که ممکن است مشکالت دیگری به وجود بیاید.
Áمثال چه مشکلی؟
مثل خیلی از قوانین.
Áاما نداشتن قانون که به مراتب بدتر است.
بله ،البته قوانینی داریم که بتوان از آن کمک گرفت .مثل قانون محاســبات عمومی که در تدوین
بودجههای سنواتی از آنها استفاده ميشود .اما ترجیح  10دولت گذشته این بوده که این قانون اصالح
نشود .زمانی که این قانون را اصالح کردیم ،نظام تدبیر هم اصالح ميشود.
Áنظام تدبیر باید کجا اصالح شود؟
برای ایجاد نظام تدبیر الزم است هیئتی ایجاد شود و این نظام را تدوین کند .آنها هستند که ميتوانند
تشخیص دهند کدام قوانین نیاز به بازنگری دارد .البته همانطور که اشاره کردم ،وزارت اقتصاد بخشی
از کار را شروع کرده است.
Áبهترین دستگاهی که ميتواند این نظام را تدبیر کند کدام دستگاه است؟ مثال سازمان مدیریت
و برنامهریزی کشور؟

هیچکدام .باید مستقل باشد و بین سه قوه باشد .در حالت ایدهآل اختیارات تام داشته باشد.
Áشما اشاره کردید که بخشی از مشکل ما به دلیل آماده نبودن نهادهاست .این نهادها را چطور
ميتوان آماده کرد؟

نکته کامال بجایی است؛ وقتی اصالحات را انجام ميدهید نیاز دارید که کلیه کارگزاران نظام با نظام
تدبیر جدید هماهنگ شوند .این کار مستلزم دانش و دانایی در بین همه کارگزاران کشور است.
ها و تجربههای
Áبرخی کارشناسان معتقدند کشورهایی که به توسعه رسیدهاند دستورالعمل 
جهانی را بومی کردهاند ،نظر شما چیست؟

برای این منظور کشــورها را باید به چند دســته تقســیم کرد .الزم به یادآوری است که نهادهای
دموکراتیک طی چند قرن شکل گرفتهاند .اگر کشورهای توسعهیافته احزاب فعال دارند طی چند قرن
شــکل گرفته اســت .دولتها طی زمان خود را اصالح کرده و به امروز رسیدهاند .توصیههایی که به ما
ميشود از نوع تجربههای آنهاست اگرچه این تجربیات درست است ،اما ما آمادگی اجرای آنها را نداریم.

من سه مرتبه برای بودجه به صندوق بینالمللی پول رفتم .یک بار دوره  public financeرا گذراندم که قبل از انقالب بود .بار دوم اوایل دهه  80به صندوق بینالمللی پول رفتم .زمانی که
داشتیم اصالحات بودجه را انجام ميدادیم .برای گذراندن دورهای برای پروژه نظام بودجهریزی که در حال اجرا بود رفتم .با تمام کارشناسان صندوق درباره بودجه صحبت کردم .برخیها
فکر ميکنند که چون محل صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی در آمریکاست ،این نهادها آمریکایی هستند در حالی که در سازمانهای بینالمللی تعداد آمریکاییها خیلی کم است.

گفتوگو با محمد کردبچه ،مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور

کار صندوق بینالمللی پول فقط توصیه است
بهجرنت ميتوان گفت از سال  56حتی یک روز هم بیدلیل دفتر کار خود را در بهارستان ترک نکرده
است .سازمانی که قدمتی بیش از  60سال دارد ،همان سازمان معروف برنامه و بودجه .همین یک ماه
پیش بود که احمد توکلی از او با عنوان «کارشناسی با موهای که همیشه در صندلی آخر ردیف جلو
نشسته است» یاد کرد .گفته بود که او در کمیسیون تلفیق بودجه همیشه حاضر است .سالهاست که
بحث از بودجه با حضور «محمد کردبچه» گره خورده است .او برای کنترل تأثیر تصمیمات در جدولهای
سرجمع منابع و مصارف بودجه را برای رأیگیری
نهایی ،محل رجوع همه است و کسی که لحظات آخر
ِ
آماده میکند و حرفش در این امر مورد اعتماد است ،فقط اوست .محمد کردبچه متولد سال ۱۳۳۴
است .او دارای مدرک کارشناسیارشد رشت ه اقتصاد نظری از دانشگاه ايست آنگليا و مدیرکل اسبق
دفتر امور اقتصاد کالن سازمان مدیریت و برنامهریزی است .کردبچه از سال  ۱۳۵۴تا  ۱۳۵۶کارشناس
دفتر برنامهسنجی و اقتصاد عمومی ،از سال  ۱۳۵۶تا  ۱۳۵۷معاون دفتر تحقيقات عملیاتی (معاونت
انفورماتیک) ،از سال  ۱۳۵۸تا  ۱۳۸۱معاون دفتر اقتصاد کالن و از سال  ۱۱۳۸تا به امروز همیشه مشاور
امور اقتصادی و هماهنگی سازمان مديريت و برنامهريزی بوده است .همکارانش ميگویند او همیشه
اولین نفری است که چراغ اتاقهای سازمان مدیریت را روشن ميکند و شب آخرین نفری است که
دفترش را ترک ميکند؛ یعنی چیزی بیش از  18ساعت کار .بایزید مردوخی دربارهاش ميگویند :یک بار پیشنهاد دادم که مجسمه این فرد را به عنوان نماد تعهد کار بسازند و در جلوی ورودی
سازمان مدیریت و برنامهریزی نصب کنند .او نماد کار صادقانه و مخلصانه است .کردبچه شاهد همه اتفاقهایی است که بعد از انقالب در اقتصاد ایران افتاده و درجریان تمام تصمیمات کالن مدیریت
اقتصادی کشور در سالهای گذشته بوده است .چه کسی بهتر از او ميتواند بگوید که چرا سیاستهای تعدیل شکست خورد و چرا مشاوره کارشناسان صندوق هرگز به کار گرفته نشد .با او در این
زمينه گفتوگو کردیم.

 Áصندوق بینالمللی پول هر سال گروهی را برای بازدید و تهیه گزارش
از کشورهای عضو روانه ميکند .این گزارشها چه کارکردی دارند؟

 151کشوری که عضو صندوق هستند اساسنامه را امضا کردهاند .بنابراین
باید کارشناســان اقتصادی این صندوق هرسال از آن کشورها بازدید کنند
و وضعیت اقتصادی را در زمینههای مختلف در آن کشورها بررسی کنند.
 Áدر چه بخشهایی؟
پولی ،مالی ،سرمایهگذاری ،وضعیت بازار و تورم.
 Áاین بازدیدها ضروری است؟
نه لزوما ،مثال صندوق بینالمللی پول برای بخش خاورمیانه یک بخش
ویژه دارد که محوریت با خاورمیانه است .هرسال یکی از مسئوالن سطح باال
يکنند و البته کار اصلی را کارشناسان انجام ميدهند.
از این مناطق بازدید م 
امســال برای اولین بار یک مقام خیلی باالی صندوق به ایران آمد .قائممقام
خانم الگارد آمد که فرد مهمی است .سالهای قبل رئیس بخش خاورمیانه
به ایران ميآمد که رئیس گروه بود و در سطح بعدی کارشناسان سطح باالی
صندوق ميآمدند .
Áقبال در این سطح چنین مقامی به ایران نیامده بود؟
خیر ،در سطح قائممقام نبود .حتی در دولت اصالحات که رابطه ایران با
صندوق خوب بود ،هم در این ســطح کسی نیامده بود .مدیران و کارشاسان
ميآمدند..
Áاین بازدیدها مختص به نهادهای اقتصادی است؟
جاهای مختلف ميروند .مثل سازمان مدیریت و برنامهریزی ،خزانهداری
و وزارت اقتصاد .امســال به وزات نفت هم رفتند .قبال به بنیاد مستضعفان
خیلی عالقه داشتند که ببينند وضعیت بنیادها چگونه است .به طور نمونه

يکردند که ببينند نظم و انظباط مالی دارند یا خیر .از
چند بنیاد را بررسی م 
طرفی چون ما حق عضویت پرداخت ميکنیم ميتوانیم از خدمات کارشناسی
صندوق استفاده کنیم .یعنی بدون هیچ هزینهای هم از صندوق و هم بانک
جهانی ميتوانیم خدمات مشاورهای بگیریم .مثال چند سال پیش که داشتیم
روی بودجه و اصالحات آن کار ميکردیم یک گروهی به ایران آمدند و در این
زمينه گزارشی هم تهیه کردند که اتفاقا گزارش بسیار مثبتی از وضعیت نظام
مالی ایران و انضباط آن بود .این گزارش به نسبت گزارشهایی که صندوق
از کشورهای دیگر ميدهد ،گزارش بسیار خوبی بود .روشهای بودجهای ما
را دیدند و تعریف کردند.
Áاین ارتباط یکطرفه اســت یا از طرف ما هم به جز مقامات که در
جلسات رسمی ميروند ،کسی برای استفاده از خدمات مشاوره ميرود؟

منعی وجود ندارد؛ من سه مرتبه برای بودجه به صندوق بینالمللی پول
رفتم .یک بــار دوره  public financeرا گذراندم که قبل از انقالب بود .بار
دوم اوایل دهه  80به صندوق بینالمللی پول رفتم .زمانی که داشتیم اصالحات
بودجه را انجام ميدادیم .برای گذراندن دورهای برای پروژه نظام بودجهریزی
که در حال اجرا بود رفتم .با تمام کارشناســان صندوق درباره بودجه صحبت
کــردم .برخیها فکر ميکنند که چون محل صندوق بینالمللی پول و بانک
جهانی در آمریکاست ،این نهادها آمریکایی هستند در حالی که در سازمانهای
بینالمللی تعداد آمریکاییها خیلی کم است .حتی کارشناسان ایرانی زیادی هم
در این دو نهاد بینالمللی کار ميکنند .با اکثر کارشناسان آنها صحبت کردم
و وقتی برگشتم سیتســم  GFSرا پیاده کردیم (government finance
 .) satietiesاین سیستم در سال  2001طراحی شده بود و ایران جزو اولین
کشورهایی بود که این نظام را پیاده کرد .چند کشور انگشتشمار آن زمان این

خیلی خوب است
که هیئتی که از
صندوق یا بانک
جهانی ميآید،
گزارش خوبی
از آن کشور ارائه
کند .چون آن
گزارشها اگر مثبت
باشد برد خوبی
دارد و ميتواند
مبنایموسسات
مالیبینالمللی
و شرکتهای
بینالمللیقرار
بگیردوخیلی
اثربخش است
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توسعه
سیستم را پیاده کرده بودند و جالب است که ما بدون نیاز به کارشناسان این
صندوق این سیستم را اجرا کردیم .من خودم تمام استانها را برای اجرای این
سیســتم رفتم .بودجه سال  81براساس نظام جدید طبقهبندی تدوین شد.
سومین باری که به صندوق بینالمللی پول رفتم برای بودجهریزی مبتنی بر
عملکرد بود .همزمان به بانک جهانی هم رفتم .با همه کارشناسانی که در این
زمينه کار کرده بودند ،صحبت کردم .وقتی برگشتم دکتر رهبر رئیس سازمان
مدیریت و برنامهریزی شــده بود .مدارک و منابــع زیادی درباره روش جدید
بودجهریزی جمعآوری کرده بودم که دکتر رهبر خیلی استقبال کرد .دولت
عوض شده بود .دکتر رهبر من را صدا کرد و به من گفت ميخواهيم بودجه
را عملیاتی کنیم .شــما روی این موضوع کار کن و به من پیشنهاد کن .من
تازه از بانک جهانی برگشته بودم .روشی برای بودجهریزی عملیاتی نوشتم که
هیچجایی در این زمينه کار نشده بود .بعد طرحم را تدوین کردم و در جلسه
هیئترئیسه مطرح کردم .بعد از اینکه گزارشم را ارائه کردم ،آقای دکتر رهبر
گفت همین را پیاده ميکنیم .من گفتم خیلی کار ســختی است .گفت من
خودم مسئولیت آن را ميپذیرم و همه هم باید آن را اجرا کنند .از کوچکترین
واحد که مثال یک مدرسه در یک استان است شروع ميکنیم .البته نشد که
آن طــرح را اجرا کنیم ،اما دکتر رهبر خیلی تالش کرد ،که من واقعا تعجب
ميکردم .االن بودجه  85را با  86مقایســه کنید دستگاه به دستگاه عناوین
برنامهها ،دارای هدف کمی ،مقداری و هزینهای مشخص است.
 Áپس درواقع دســتورالعملها به صورت یکسان از سوی صندوق یا
بانک جهانی ارائه ميشود و به همه ميدهند؟

اگر آقای لیپتون
گزارش مثبت از
ایران به صندوق
بینالمللیپول
بدهد ،برای
جایگاه ایران در
اقتصادجهانی
خوب است .ممکن
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بله ،این دســتورالعمل برای همه کشورهاســت .زمانی که آقای برقعی
رئیس سازمان شد ،چون ریز اعداد در موافقتنامه با دستگاه مشخص بود و
جای چانهزنی دستگاه وجود نداشت ،در یکی از این موارد ،دیوان محاسبات
ایراد گرفت .مثال در موافقتنامه تاکید شــده بود که یک دستگاه چقدر پول
ميخواهد .پولی که تعیین ميشــد براساس این شــیوه ،برای انجام مقدار
مشــخصی از انجام کار بود یعنی در صورتی که دستگاه کار را انجام ميداد
به او پول داده ميشد بعد مجبور بودند تمام این فعالیت را مبادله کنند .آقای
برقعی که آمد در یکی از موارد دیوان محاسبات ایراد گرفت .اتفاقا نفس ایراد
بد نیست ،باعث ميشود که تالش کنیم مشکل را حل کنیم و کار اصالح شود
اما آقای برقعی گفت این یعنی چه؟ و موافقتنامهها به جای اول خود برگشت.
بعد از آن سال یعنی از سال  87به بعد همینطور سیر قهقرایی در بودجه را
طی کردیم تا اینکه به سال  92رسیدیم.
Áاز چه زمانی کارشناسان صندوق دیگر به ایران نیامدند؟
يکنم از ســال  87دیگر به ایران نیامدند .قرار بود بیایند و نتیجه
فکر م 
سیســتم جدید بودجهای را بررسی کنند و راهنمایی کنند که آیا پیشرفت
خوب بوده اســت یا نه .مجانی هم ميآمدند .هیچ هزینهای برای ما نداشت.
حتی پول هتلشــان را خودشان ميدادند .آن گروه از آن سال به عراق رفت.
خانمی که رئیس هیئت صندوق بینالمللی پول بود ،به من اطالع داد که به
عراق رفته اســت .عراق آن زمان اصالحات خود را آغاز کرده بود و این گروه
برای مشورت به عراق رفت .از آن به بعد از خدمات مشورتی استفاده نکردیم.
این گروهی که اخیرا آمده ،برای مشــورت نیامده است .برای نظارت و تهیه
گزارش آمده .ممکن است در جلسات نظر بدهند ،اما نمیمانند که کاری را
يکنند و به صندوق گزارش ميدهند.
شروع کنند .فقط بررسی م 
 Áگزارشها چه تاثیري دارد؟
خیلی خوب است که هیئتی که از صندوق یا بانک جهانی ميآید ،گزارش
خوبی از آن کشــور ارائه کند .چون آن گزارشها اگر مثبت باشد برد خوبی
دارد و ميتواند مبنای موسسات مالی بینالمللی و شرکتهای بینالمللی قرار
بگیرد و خیلی اثربخش است .مثال اگر آقای لیپتون گزارش مثبت از ایران به
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صندوق بینالمللی پول بدهد ،برای جایگاه ایران در اقتصاد جهانی خوب است.
ممکن است که صندوق تسهیالت ندهد ،اما گزارش صندوق که منتشر شد
بر روی تصمیم شرکتهای بینالمللی که ميخواهند طرف قرارداد با ما قرار
بگیرند ،اثر میگذارد.
Áیعنی ممکن است که مسیر سرمایهگذاری خارجی را تسهیل کند؟
بسیار موثر است ،بهخصوص که ما به لحاظ سرمایهگذاری با مشکل مواجه
هستیم و این گزارشها میتواند بسیار موثر باشد .بنابراین باید بسیار جدیاش
بگیریم اما متاسفانه جدی گرفته نمیشود.
سال  69بعد از پایان جنگ تحمیلی نمایندگان صندوق بینالمللی پول
به ایران آمدند و به دنبال آن سیاســتهای تعدیل اجرا شــد که نتیجه آن
عقبنشیتی دولت بود.
اتفاقهایی را که افتاد به سیاســتهای تعدیل نسبت دادند .در حالی که
چند اتفاق همزمان افتاده بود .قبل از آنکه بحث تعدیل مطرح شود .آن زمان
چند سیاست اقتصادی همزمان در حال اجرا بود مثل یکسانسازی نرخ ارز
و تســهيالتی که در قالب یوزانس گرفته شده بود .در حالی که سیاستهای
تعدیل بهخودیخود سیاستهای خوبی بود اما در بدترین شرایط انجام شد.
Áیعنی دولت بد اجرا کرد؟
بلــه ،در بدترین زمان طرحها را اجرا کردنــد .آقای دکتر نیلی در کتاب
«اقتصاد ایران» دراينباره نوشته است .در حالی که برنامه اول سال  68تا 72
جامعترین برنامه کشور چه قبل و چه بعد از انقالب بود .یک مجموعه بود که
همه برنامههای بخشی در آن دیده شده بود .همه بخشهای آن را هم مجلس
تصویــب کرده بود .آن موقع آقای دکتر نیلی رئیس دفتر اقتصاد کالن بود و
من معاون ایشان بودم .با هم به جلسات مجلس ميرفتیم .آن موقع پیوست
طرحهای عمرانی برای  5ســال تهیه کرده بودیم .یعنی بودجه 5ساله را هم
مشخص کرده بودیم.
Áبعد از این اتفاقها واکنش صندوق به کنار گذاشتن این سیاستها
چه بود؟

آنها تالش ميکردند که به ایران بیایند ،اما چون ما ارتباطی نداشتیم فقط
برای گزارشها ميآمدند .سالی یک بار برای نظارت ميآمدند.
 Áپس به صورت رســمی آنها نگفته بودند که این سیاستها را اجرا
کنید؟

فقط توصیه شده بود .قانون نبود .سیاستهای صندوق توصیه است .اگر
اجرا نکنید بازارهای مالی را از دست ميدهید ،اما الزامی هم برای اجرای آنها
نیست .جریمه ندارد .مثل قانون مجلس نیست .ولی برای اعتبار کشور خوب
است .اگر گزارش منفی بدهند ،اعتبارمان در دنیا خدشهدار ميشود .از طرفی
چون ما عضو صندوق هستیم متعهدیم که به توصیههای صندوق عمل کنیم.
ولی اگر نکنیم جریمه ندارد.
 Áچه سالی بهترین رابطه را با صندوق بینالمللي پول داشتیم که منجر
به تهیه گزارشهای مثبت از اقتصاد ایران شد؟

زمانی که آقای دکتــر نوربخش رئیسکل بانک مرکزی بود .رفت و آمد
زیادی به ایران داشــتند .االن از صندوق خیلی کم ميآیند و تماسی وجود
ندارد .االن هم محدودیت وجود دارد .اما کال این رفت و آمدها به نفع اقتصاد
ایران است.
Áبرنامهعملیاتیميتوانندبدهند؟
اگر کشوری بخواهد ،بله .همین گزارشی که نوشته شده بسیار مثبت است.
مثال در سال  2004بانک جهانی گزارش مدیریت مالی دولت و نظام هزینه
در ایران را منتشر کرد .آن زمان دالر  872تومان بود .از زمان مدیریت آقای
برقعی این تماسها قطع شد و آنها دیگر به ایران نیامدند .حاال بعد از تحریمها
دوباره آمدهاند و این ميتواند فرصت خوبی برای ایران باشد.

اگر منظور از خصوصىسازى انتقال مالكيتهاى دولتى به بخش خصوصى يا privatization

باشد ،تجربههاى متعدد در شرق آسيا شكست اين سياست را تاييد ميكند .قبل از خصوصىسازى
با اين مفهوم ،آزادسازى يا  liberalization and deregulationالزم است.

گفتوگو با مرتضی ایمانیراد اقتصاددان ،درباره حضور نمایندگان صندوق بین المللی پول در ایران

ایدههای صندوق بینالمللی پول اصالت اجرایی ندارد
اقتصاددانی تکنیکی است که با عدد و رقم صحبت میکند .محال است که از او سوالی بپرسید و با ادله و آمار به شما پاسخ ندهد .متخصص اقتصاد
بینالملل ،اقتصاد ایران را هم بهخوبی میشناسد و به مسائل اقتصاد ایران بیاعتنا نیست .در موسسه مطالعات اقتصادی بامداد که ریاست آن را برعهده
دارد ،هرساله دورههای آموزشی و پژوهشی برگزار میکند و برای پژوهشگران و عالقهمندان به اقتصاد ایران چراغی است در هزاران راهی که هرکدام
مسیری پیش روی اقتصاد ایران است .اقتصاددان ايراني که هم جامعهشناسي خوانده و هم حسابداري ،دستي هم در عرفان دارد .با او درباره نهادهای
بینالمللی اقتصادی گفتوگو کردم .برخالف کسانی که توصیه میکنند باید از تجربیات جهانی برای اقتصاد ایران درس گرفت ،او میگوید« :نظريات
دادهشده توسط صندوق بينالمللي پول و به طور مشخص نظريات دادهشده توسط ديويد ليپتون فاقد اصالت اجرايى است و تنه ا ميتواند به عنوان يك
نظريه در اختيار مديران سياستگذار و اجرايى داخلى قرار گيرد ».گفتوگو با او را بخوانید:
Áصندوق بينالمللي پول معموال براي اقتصادهاي درگير بحران و كشورهاي توسعهنيافته يك
سري بستههاي سياستگذاري در قالب توصيه دارد كه گاهي مبناي ارائه وام و تسهيالت هم قرار
ميگيرد.مثال بعد از پايان جنگ تحميلي دولت وقت براي بازسازي كشور درخواست تسهيالت از
صندوق و بانك جهاني داشت و صندوق بينالمللي پول توصيههايي به ايران كرده بود .اگرچه هنوز
هم با گذشت٢٦سال از آن زمان ،تدوينكنندگان برنامه تعديل ساختاري اجراي توصيههاي صندوق
را نميپذيرند اما در سفر اخير ديويد ليپتون به ايران ميبينيم كه مجددا بر اصل خصوصيسازي و
ها در صورت اجرايي شدن چقدر
اصالح ســاختارهاي بانكي در ايران تاكيد دارد .اين نوع توصيه 
ميتواند با شرايط اقتصاد ايران هماهنگ باشد؟ و اصوال چقدر راه توسعه راه هموار ميكند؟

توصيههاى مراكز بينالمللي و اساتيد دانشگاهها در خارج كشور براى رفع مشكالت اقتصادى ،در
سطح نظريه قابل قبول است ،ولى اگر قرار باشد اين نظريات ،به دليل اينكه توسط صندوق بينالمللي
پول داده شــده است ،وارد حوزه عمل شود نهتنها نامناسب است بلكه ممكن است منجر به مشكالت
جديدترى شود .نكته مهم اين است كه نظريات اقتصاددانان ،چه در خارج باشند و چه در دانشگاههاى
داخل و يا از طرف سازمانهاى بينالمللي داده شده باشد يك يا مجموعهاى از سياستهاى اقتصادى
است كه از نظر ديسيپلين علمى نظرات تخصصى است .اين نظرات تخصصى ،به دليل تخصصى بودنشان،
يك بخش جداشده از واقعيت را نشان ه ميروند و مورد تجزيه و تحليل اقتصادى قرا ر ميدهند .اين در
كليه حوزههاى تخصصى درست است .الزمه پيشرفت جامعه هم همين تخصصى شدن است .اين نگاه
وقتى در حوزه نظريهپردازى وار د ميشود شديدا مفيد و موثر است ،ولى در اجرا نهتنها نمىتواند كارى
از پيش ببرد بلكه موجب موانع جديد در اقتصا د ميشود .دليل آن هم اين است كه در عمل ما با يك
واقعيت تخصصىشده روبهرو نيستيم بلكه با يك واقعيت يكپارچه سروكار داريم .در اين واقعيت يكپارچه
همه عوام ل اقتصادى ،سياسى ،تكنولوژيك يا اجتماعى عمل ميكنند و نكته مهم اين است كه در عمل
همه اين عوامل يكپارچه بههمتنيده هستند و قابل تميز نيستند .همين يكپارچگى از يك طرف و حوزه
ى ميشود .در نتيجه هر نظريهاى
محدود تخصصى شدن از طرف ديگر موجب مشكالت جدى اجراي 
كه از بيرون اقتصاد به كشــور تزريق شود و در عمل آزمون و تجربه نشده باشد مشكل ايجاد ميكند.
بنابراين نظريات صندوق بينالمللي پول و ساير سازمانهاى بينالمللي به دليل عدم رويارويى با واقعيت
يكپارچه اقتصاد ايران به طور مستقيم قابل كاربرد در سطح سياستگذارى نيست .چه برسد به اينكه
قرار باشد در ازاى دريافت وام اين سياستها اجرايى شود .دليل عمده من اين است كه در اين واقعيت
يكپارچه بخش مهمى از آن موانع است كه محل به محل و كشور به كشور متفاوت است و اتفاقا جنس
اين موانع هم عمدتا اقتصادى نيست .در نتيجه يك راهحل اقتصادى به يك مانع غيراقتصادى برمىخورد
ت ميخورد.
و در نهايت شكس 
حاال اين بحث مطر ح ميشود كه آيا اساسا اين نظريات بىفايده اند .به نظرم نهتنها بىفايده نيستند
بلكه براى ارتقاي سطح هوشمندى اقتصادى كشور بسيار ضرورى هستند .خب ممكن است سوال شود
كه بحث من تناقض دارد .ولى ميتوان اين تناقض ظاهرى را از بين برد .بحث كلى من اين است كه
سرخط سياستها و تدوين سياستهاى اجرايى الزاما بايد توسط افراد كليدى انجام شود كه دستشان

توى كار است و يا به تعبير من با واقعيت يكپارچه سروكار دارند .اينها همانند راننده ماشين هستند كه
در يك جاده پر پيچ و خم (اقتصاد ايران) در حال رانندگى هستند و از مهارت رانندگى هم برخوردارند.
ولى نظريهپردازان بينالمللي نميتوانند وارد حوزه رانندگى شوند بلكه بايد براى اين ماشين تسهيالت
به وجود بياورند .مثال يك نورافكن باالى ماشين بگذارند تا جاده روشنتر شود .اين نظريات از اين نظر
ب ميتوان در تناقض ظاهرى موجود به انسجام و راهحل
مفيدند .من تصورم اين است كه به اين ترتي 
رسيد .بنابراين به طور خالصه سياستگذارى اقتصادى به يك مجموعه قدرتمند نياز دارد كه يك جزء
مهمش آمار و اطالعات بهنگام است .،دوم مجريان و افراد كليدى كه در اجرا هستند و سوم نورپردازان
كه تحقيقات و نظريات خود را در اختيار مجريان ميگذارند تا آنها بتوانند با انتخاب بيشترى كار خود را
جلو ببرند .اين افراد الزم نيست كه مستقيم نظريات اين گروه را به كار ببرند بلكه با توجه به تجربه غنى
خود خيلى زود ميتوانند نظريات كاربردى را انتخاب كنند .بنابراين نظريات دادهشده توسط صندوق
بينالمللي پول و به طور مشخص نظريات دادهشده توسط ديويد ليپتون فاقد اصالت اجرايى است و تنها
ميتواند به عنوان يك نظريه در اختيار مديران سياستگذار و اجرايى داخلى قرار گيرد.
ها لزوما بيراهه نيستند .مثال تجربه كشورهاي اروپاي
Áاما تجربه جهاني ميگويد اين توصيه 
شــرقي بعد از فروپاشي شوروي سابق ،يا امريكاي التين نشــان ميدهد كه در موضوعي مثل
خصوصيسازي اين كشورها توانستند موفق عمل كنند .اما چگونه است كه در ايران نهاد قدرت
آنچنان قدرتمند است كه امري مثل خصوصيسازي عملي كاريكاتورگونه ميشود؟به نظر شما ريشه
درد كجاست؟

هيچكجاى بحث من اين نبود كه اين نظريات بىفايدهاند و يا به بيراه ه ميروند .بحث من اين بود كه
اين نظريات بايد سر جاى خودشان قرار بگيرند .شما فكر ميكنيد كه تمامى پيشنهادهاي مطرحشده
توســط آقاى ليپتون براى اقتصاددانان ايرانى تازگى دارد؟! اگر پيشــنهادهاي ايشان را نگاه كنيد و به
بحثهايى كه حداقل سه سال است توسط دستاندركاران و صاحبنظران اقتصاد كشور مطر ح ميشود
مراجعه كنيد همپوشانى بسيار باال است .مثال وقتى ايشان از دو مانع اقتصاد ايران صحبت ميكند ،اين
بحث بسيار زياد در نشريات داخلى مطرح شده است و وقتى ايشان در مورد تضعيف ترازنامه بانكها و
تامين مالى در كشورهاى جهان و ايران صحبت ميكند ،اين موضوع به طور جدى بيش از يك سال است
كه در داخل کشور بحث شده است .اين موارد بهقدرى ظريف و اجرايى در كشور مورد بحث قرار گرفته
است كه مطمئن هستم ليپتون از آنها اصال آگاهى ندارد .بنابراين بايد ببينيم مشكل كجاست .مطمئن
هستم كه مشكل نداشتن نظريه نيست .هرچند كه نظريات موجود هرچه با تجربيات صندوق بينالمللي
پول در كشورهاى مختلف جهان محك بخورد هم خوب و هم ضرورى است ولى شما فكر ميكنيد فردا
چند نفر از صندوق به ايران بيايند و يا مجموعهاى از سياستهاى اقتصادى را به ايران پيشنهاد بدهند
و ايران هم همه آنها را اجرا كند ،مسائل اقتصادى كشور ح ل ميشود؟ مطمئن هستم كه جواب منفى
اســت .چون اين سياستها بدون ديدن و فراتر از موانع رفتن ،نتيجه نميدهد .به چند تا از اين موانع
اشاره ميكنم :اول ،بخشى از موانع اقتصاد ايران خارج از حوزه اقتصاد است و با سياستهاى اقتصادى
قابل رفع نيست .اين بحث بسيار مفصل است و در اينجا نميتوان وارد آن شد .دوم ،در ارتباط با مورد

آیندهنگر |  | tccim.irشماره چهلونهم ،تیرماه 1395

59

توسعه
اول ،بخش مهمى از موانع اقتصاد ايران شناختى هستند كه به آنها  cognitive constraintsگفته
ميشــود .اينها در حوزه اقتصاد شناختى يا  cognitive economicsمورد بحث قرار ميگيرند .من
تاكنون نه تا از اين موانع را شناسايى كردهام كه هريك بهشدت فرآيندها و ساختارهاى اقتصادى را تحت
تاثير قرار ميدهد .سوم ،ساختار ازهمگسسته اقتصاد ايران است .ما از يك طرف يك بخش دولتى داريم
كه برخالف شعارهايمان روز به روز در حال بزرگتر شدن است .دوم اقتصاد بخش عمومى و تحت كنترل
دولت است كه فاقد مكانيزم مستقل و رقابتى در كشور است .سوم هم بخش كوچك خصوصى است كه
ها را در ايران شكل داده است و نهتنها مستقل نيست ،بلكه مجبور است براى ادامه بقاى خود به
 SME
بخشهاى اول و دوم وابسته شود .بخش چهارم هم بخش مهمى از اقتصاد است كه كمتر در بازارهاى
رقابتى حضور دارد و تحت معافيتهاى زيادى است .انگار اين بخش از اقتصاد اصال وجود ندارد .چهارم،
عدم وجود فضاى كسبوكار مناسب در كشور است .هزينههاى محيطى براى شركتها بىامان باال است.
رفع اين موانع از ضروريات اقتصاد ايران است .هزينههاى باالى محيطى قدرت رقابت را از شركتهاى
ايرانى ،چه دولتى و چه خصوصى گرفته اســت .پنجم ،سيستم بانكى دچار مشكل ،بدهىهاى رو به
افزايش دولت و مشكل جدى تامين مالى در كشور مشكالت فوق را به طور جدى تشديد كرده است.
ى ميتواند عمل كند؟ چگونه ميتوان بدون
حال با اين مجموعه چگونه سياستهاى اقتصاد باز و رقابت 
واسطه سياستهاى پيشنهادى صندوق بينالمللي را به كار بست؟
Áدقيقا ســوال من هم همين است؛ درست اســت كه توصيه صندوق بينالمللي پول همان
هشدارهايي است كه كارشناسان داخلي از يك سال قبل مطرح كردهاند ،اما اين مشكالت فقط
مختص به كشور ما نيست و قطعا ما آخرين مورد از كشورهاي دچار مشكل يا تعبير بدبينانهتر آن
«بحران ركود» نيستيم .اما ما هماكنون با شرايط جديدتري روبهرو هستيم و آن لغو تحريمهاست
كه ميتواند شرايط اقتصادي ايران را بهبود ببخشد .براي اقتصادي با شرايط ما وقتي توصيههايي
اينچنيني ميشود ،آيا به معناي پيششرط پيوند با اقتصاد جهاني نيست؟

بله اين سياســتها به معناى پيششــرط پيوند با اقتصاد جهانى اســت .در واقع يكى از آثار اين
سياستها نزديك شدن به اقتصاد جهانى است .ولى مگر اين مسئله در ايران نامعلوم بود؟ نكته من اين
است كه بحثهاى مطرحشده توسط ليپتون بحثهاى جديدى در اقتصاد ايران نيست .من هميشه به
دو نكته مهم در همه مصاحبههایم اشاره كردهام .يكى اينكه اثر اقتصاد جهانى و تحوالت آن را بر اقتصاد
داخلى دستكم نگيريم .و دوم اينكه نهتنها ايران ،بلكه هيچ كشورى بدون تعامل سازنده و فعال با اقتصاد
جهانى نميتواند توسعه پيدا كند .اين مسئله توسط اقتصاددانان ديگرى هم مورد توجه قرار گرفته است.
همين دو نكته هم مورد تاكيد آقاى ليپتون بوده است.
Áمن باز دارم حرفهاى خودم را تكرار ميكنم .شــايد منظور شما چيز ديگرى باشد .و اينكه
گفته ميشود آقاي ليپتون دقيقا سياستهاي امريكا را به ايران گوشزد كرده كه شرط اعتماد دوباره
بانكهاي اروپايي همانا شفافسازي بيشتر است.

وضعيت شــفافيت در ايران به طور وحشــتناكى پايين و خراب است .اين مسئله هم مانع جدى
ها محدود ميكند .آمارها
سرمايهگذارى خارجى است و هم تعامل ايران را با جهان خارج در همه زمينه 
نامعلوماند و در زمانهاى بهدردنخور بيرو ن ميآيند ،ما هنوز فاقد تقويم اقتصادى هستيم .اين تقويم از
جمله ابتدايىترين ابزارهاى شفافيت در جهان است .در بسيارى مواقع آمارها را فريز ميكنيم .علتش را
هم توضيح نميدهيم ،آمارها زمانى به جامعه ارائ ه ميشوند كه تاريخ مصرف آن گذشته است .با اين عدم
ها ما نميتوانيم قدم در مسير توسعه بگذاريم .شفافسازى اقتصاد ايران حداقل پنج سال زمان
شفافيت 
مفيد نياز دارد .هرچند كه از همين امروز بايد استارت آن را زد ،ولى بايد بدانيم كه فرايند شفافسازى در
اقتصاد مستلزم شهامت و تعهد است كه اين با بقاي سياسى ،با انحصارات موجود و با منافع عدهاى كه از
عدم شفافيت سود ميكنند در تضاد است .اصال شفافسازى اقتصاد در ايران يك مسئله سياسى است نه
يك مسئله اقتصادى .به خاطر اين مسائل يك نظريه درست وقتى به حوزه عم ل ميآيد گرفتا ر ميشود.
Áآقاي دكتر ،مرحوم دكتر نوربخش در كتاب «تاريخ اقتصاد سياسي ايران» طي گفتوگويي
از شرايطي مشابه امروز بعد از پايان جنگ تحميلي صحبت كرده كه كارشناسان صندوق بعد از
 ١٠ســال قطع ارتباط با ايران با پايان جنگ به ايران مي آيند و براي بازسازي و البته پرداحت وام
توصيههايي به ايران ميكنند كه يكي از آن موارد اتفاقا خصوصيسازي است .البته يكسانسازي
ها بوده .فارغ از اينكه امروز همان مسائل مطرح ميشود ،جاي اين سوال
نرخ ارز هم از آن توصيه 
ها دست به چنين
باقي اســت كه آيا اقتصاد ايران بايد بعد از هر تنگناي بينالمللي چون تحريم 
اصالحاتي بزند؟ و نكته دوم آسيبهايي است كه بر جامعه وارد ميشود كه گويا هرگز در توصيهها
ديده نشده؛ مثل تحمل تورم ،فاصله طبقاتي ،فساد و...
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طبيعى اســت كه در دورانهاى بحرانى اولين اقدام دولت كنترل مالكيت و ايجاد قوانين و ضوابط
كنترلشده است .وقتى بحران به س ر ميآيد بايد سيستم به حالت قبلى خودش برگردد كه اين مستلزم
خصوصىسازى استدر آزادسازى فضاى كسب و كار براى همه بهبو د مييابد و كارايى كل شركتها ،هم
دولتى و هم خصوصى ،با ال ميرود .ما در مطالعهاى كه در دوران آقاى اصالحات كرديم به نتيجه مشابهى
رسيديم .بنابراين تا اين فضا درست نشود مسائل شركتها درست نمىشود و اين انتقال مالكيت به دليل
فضاى نامناسب عقي م ميماند .طبيعى است كه اين فضاسازى و تغيير از يك سيستم كنترلشده به يك
سيستم كمتر كنترلشده ،همراه با تبعاتى است كه اين مسئله براى هر سياستى وجود دارد .يعنى جزو
بسته سياستگذارى است .ولى با هوشمندى اقتصادى (كه در مصاحبه ديگرى به آن پرداختم) ميتوان
آثار نامطلوب آن را كم كرد .ضمنا يكسانسازى نرخ ارز هم كه تمهيدات آن بهتدريج در حال شكلگيرى
است قرار است در ششماهه دوم سال و يا ششماهه اول سال آينده اجرايى شود .اين مسئله بخشى از
عدم تعادلها و تخصيص نامطلوب منابع را در ايران بهبو د ميدهد.
ها را باید بومیسازی کرد؟ منظور اين است كه متناسب با
Áیعنی شما معتقدید که این سیاست 
شرایط اقتصاد ایران سیاستگذاری کرد؟

مسئله مهم همين است كه بومى كردن يعنى چه؟ مثال فرض كنيد يك نظريه در مورد آزادسازى
توسط صندوق بينالمللي پول پيشنهاد ميشود و پس از آن تعدادى از استادان و محققان دانشگاه روى
ى ميكنند .منظور من اصال اين نيســت .در واقع بهتر است از اين مفهوم
آن كا ر ميكنند و آن را بوم 
س ميدهد براى
اســتفاده نكنيم .منظور من به طور مشخص اين است كه كســى كه در دانشگاه در 
پيادهسازى سياستهاى اقتصادى با دو مانع برخور د ميكند .يكى اينكه آنچه ياد گرفته تخصصى است
و بنابراين بخشى از واقعيت را مطالعه ميكند .دوم در همان تخصص هم خيلى از نظريات با فرض ثبات
ساير شرايط مطرح شده است .در نتيجه اين شخص به طور انتخابى يا  selectiveبا جهان اطرافش و
سياستهاى اقتصادى برخور د ميكند و لذا نمىتواند همه واقعيت را ببيند .در حالي كه همين استاد
وقتى وارد تجرب ه ميشــود و در مدتزمانى معقول فراز و فرود مسائل اجرايى و موانع غيراقتصادى را
ميفهمد و شناسايى ميكند ،يك نوع شــهود يا  intuitionدر او شكل ميگيرد كه ارزش به مراتب
قوىترى نسبت به مطالعات دانشگاهى دارد .دليلش هم اين است كه شما در اجرا با كليت پديده مواجه
هستيد و دانش تخصصى شما ديگر مانع نگرش يكپارچه و كاربردىتان نمىشود .بحثم هم اين نيست
كه مجريان نسبت به استادان دانشگاهها برترى دارند .بحثم اين است كه اين دو حوزه كامال مهارتهاى
ت ميخواهند ولذا نمىتوانند به جاى هم كار كنند .اگر اين را شما بومى كردن نظريه ميگوييد،
متفاو 
من حرفى ندارم .دليل اينكه من گفتم ترجيح ميدهم از واژه بومى كردن استفاده نكنم اين است كه
بحث من در چارچوب روششناسى فنومنولوژيكال (پديدارشناسانه) مطر ح ميشود و اين بحث ارتباطى
با بحث بومى كردن ندارد .در اين مبحث اصالت شــناخت در رويارويى بالواسطه با واقعيت است .يك
استاد دانشگاه فاقد اين شرايط است .ولى در مقام استادى بسيارى از كارهاى باارزش اقتصادى را ميتواند
انجام دهد .بنابراين اين دو حوزه (مطالعه و تحقيق در مورد اقتصاد و اجراى سياستها) دو حوزه مقابل
هم نيستند بلكه دو حوزه مكمل هم هستند.
 Áبه نظر شــما فوریترین اقدامی که میتوان برای برونرفت از وضعیت کنونی (انسداد منابع
بانکی و رکود) انجام داد ،چیست؟

به نظرم اگر بخواهيم اجرايى صحبت كنيم و مسائل ساختارى و بلندمدت را فعال مطرح نكنيم ،دو
اقدام عاجل براى ساماندهى به انسداد منابع بانكى و خروج از ركود به نظرم ميرسد .در حوزه انسداد
منابع بانكى ميتوان از گسترش سريع و معقوالنه بازار بدهى استفاده كرد كه به نوعى به طور مشخص و
تهاى
ف ميكند .اين مسئله در بودجه سال  ٩٥و سياس 
متمايز يك بازار كور را در ايران راهاندازى و شفا 
پيش رو ديده شده است .ولى دولت بايد اين سياست را به سياست استراتژيك خود تبديل كند .نه اينكه
فقط  ٧٥٠٠ميليارد تومان اوراق خزانه را به بازار فرابورس روانه كند.
سياست دوم افزايش سرمايه بانكها است كه از اين طريق بانكها توان وامدهىشان افزايش يابد .اين
مسئله هرچند كه موجب باال رفتن حجم پو ل ميشود ولى ميتواند با يك سياست جانبى جهت اعمال
سياست انقباضى پولى از گرايشهاي تورمى احتمالى جلوگيرى كند .براى اين منظور باال رفتن قدرت
بانك مركزى در عمليات بازار با ز ميتواند قدرت مكش پول را در اقتصاد براى بانك مركزى فراهم كند.
از جهت ركود حرف اول و آخرم در يك بيان كلى برقراى ارتباطات گسترده با نظام جهانى و استفاده
از مزيتهاى نســبىمان است و در اين ميان توسعه صادرات نفتى و غيرنفتى به عنوان يك استراتژى
ى ميتواند در دســتور كار قرار گيرد .اين شاكله سياستها را تاكنون ما نداشتهايم ،يا حداقل به
محور 
صورت محورى و استراتژيك به آنها نگاه نكردهايم.

چشمانداز
آیا نظام بانکی ایران ميتواند به سایر بخشهای اقتصاد برای خروج از رکود كمك كند؟

یجان
لوکوموتیو ب 

نهاد ناظر بر بانکها که سال گذشته بیشترین وقت خود را صرف ساماندهی موسسات
مالی و اعتباری غیرمجاز کرده است ،حاال با مشکالت بزرگتری در بانکهای مجوزدار
ســر و کار دارد .نحوه فعالیت بانکها در سالهای اخیر به گونهای پیش رفته است که
اقتصاددانان از واژه بحران برای شبکه بانکی استفاده میکنند .انباشت مطالبات معوق
بانکی ،ســرمایه گذاری بانکها در بخش امالک و برخی انحرافها در پرداخت سود
سپرده بانکی ،بانکها را از ریل اصلی خارج ساخته است.

چشمانداز

رکود در بازار پول

بررسی وضعیت نظام بانکی به عنوان بخشی که سهم 90درصدی در تامین مالی اقتصاد دارد
«بانک و ما ادراك ما البانك» .هنوز يك سال از فعاليت دولت يازدهم نگذشته بود كه حسن روحاني در همايش سياستهاي خروج از ركود ،چنين عبارتي را
در مورد بانكها به كار برد تا بر نقش كليدي آنها در اقتصاد ايران تاكيد كرده باشد .سهم  90درصدي بانكها در تامين مالي اقتصاد ايران نشان ميدهد كه
محمد عدلی
بازار پول مهمترين نقش را در گردش مالي اقتصاد ايران ايفا ميكند .رئيسجمهور در اولين اظهارات خود در مورد نظام بانكي و نقش آن براي خروج از ركود،
خبرنگار
آنها خواست تا از اموال مازاد و بنگاههاي اقتصادي خود دل بكنند و با
اعالم كرد كه براي خروج اقتصاد از ركود بايد بانكها به سروسامان برسند .روحاني از 
فروش آن وضعيت منابع خود را سامان ببخشند .آن زمان موضوع مطالبات معوق بانكي به عنوان اصليترين چالش نظام بانكي مطرح شده بود و كمبود منابع بانكي ناشي از كاهش منابع
ارزي نيز فشارهايي را وارد آورده بود اما برآوردهاي جديد از وضعيت نظام بانكي نشان ميدهد كه اوضاع بانكها وخيمتر از چيزي است كه در سالهاي اخير تصور ميشد .بانكهايي كه
قرار است به عنوان لوكوموتيو اصلي اقتصاد ايران ،غبار ركود را از بنگاههاي اقتصادي بزدايند ،خود به وضعيتي گرفتار شدهاند كه نياز به تحول دارند .در شرايطي كه قرار است از سال 95
روند رشد اقتصادي ايران آغاز شود تا اقتصاد ايران در نيمه دوم دهه  90به رشد پايدار برسد ،اصليترين گرداننده چرخ اقتصاد با چالش مواجه شده است به طوري كه مسعود نيلي مشاور
اقتصادي رئيسجمهور ،وضعيت نابسامان بانكها را مهمترين مسئله پيش روي اقتصاد ايران عنوان كرده است.

J Jسهم بانكها از تامين مالي
دفتر اقتصاد كالن سازمان مديريت و برنامهريزي كشور با برآورد آمارهای بانک مرکزی
و ســازمان بورس اوراق بهادار اعالم كرده است که طی سالهای اخیر سهم بازار پول از
تامین مالی اقتصاد ایران حدود  90درصد بوده است و بازار سهام به همراه سرمايهگذاري
خارجي سهمی حدود  10درصد از تامين مالي اقتصاد داشتهاند .بررسی دقیق آمارهای
منتشرشده ،نشان ميدهد که در سال  93سهم بازار پول از تامین مالی اقتصاد ایران 89.2
درصد بوده اســت .در این سال از دو محل تسهیالت بانکی و اوراق مشارکت غیردولتی
مجموعا  342هزار و  116میلیارد تومان از سوی بازار پول به اقتصاد تزریق شده است.
طبق برآورد گروه امور اقتصاد کالن ســازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ،در سال
 93سهم بازار سرمایه از تامین مالی اقتصاد ایران  7.6درصد برآورد شده است .ابزارهای
بازار ســرمایه برای تامین مالی  29هزار و  275میلیارد تومانی از طریق افزایش سرمایه

شرکتهای بورسی و فرابورسی ،انتشار سهام شرکتهای سهامی عام در شرف تاسیس،
انتشار اوراق مشارکت شرکتی ،انتشار اوراق اجاره و انتشار اوراق مرابحه بوده است .در سال
 93ســرمايهگذاری خارجی نیز با  12هزار و  310میلیارد تومان ،سهم  3.2درصدی از
تامین مالی بنگاههای اقتصادی داشته است.
طی سه سال گذشته بیشترین نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاههای اقتصادی
در ســال  92رقم خورده است .در این سال سهم این بازار به  9.5درصد رسیده بود .در
ســال  92بازار پول سهم  87.9درصدی و ســرمايهگذاری خارجی سهم  2.6درصدی
داشته است.
در سال  91نیز بازار پول  91.3درصد از تامین مالی اقتصاد ایران را بر عهده داشت در
حالی که بازار سهام ،نقش  6.2درصدی را بر عهده گرفت و سرمايهگذاری خارجی نیز در
این سال  2.5درصد از تامین مالی بنگاههای اقتصادی را بر دوش کشید.

بررسی برخی از جنبههای نسبتهای عملکردی سیستم بانکی با توجه به اطالعات ترازنامهای؛ دوره 1394-1388
ردیف

شاخص

مقیاس

1388

1390

1392

1393

شهریور 94

1

بدهی بخش دولتی به بانكه ا و موسسات اعتباری غیربانکی

هزار میلیارد تومان

23

45.9

76

104

110

2

بدهی بخش غیردولتی به بانكه ا و موسسات اعتباری غیربانکی

هزار میلیارد تومان

213.7

352.4

540.8

630.9

660.4

3

سپردههای بخش دولتی نزد بانكه ا و موسسات اعتباری غیربانکی

هزار میلیارد تومان

11.66

10.75

31.43

37.7

29.51

4

نسبت تسهیالت غیرجاری به کل تسهیالت بانكه ا و موسسات اعتباری غیربانکی

درصد

18.2

15.1

14.1

12.1

12.2

5

کل داراییه ا به بانكه ا و موسسات اعتباری غیربانکی

هزار میلیارد تومان

22.9

40.4

72.8

69.2

71.5

6

کل داراییه ا به بانكه ا و موسسات اعتباری غیربانکی

هزار میلیارد تومان

449.7

811.4

1392

16300

1787.5

7

حجم مطالبات غیرجاری محاسبهشده

هزار میلیارد تومان

43.1

60.1

87

88.9

94

8

نسبت مطالبات غیرجاری به سرمایه بانک

درصد

1.9

1.5

1.2

1.28

1.31

9

نسبت مطالبات غیرجاری به بدهی بخش غیردولتی به بانكه ا و موسسات اعتباری غیربانکی

درصد

20.2

17.1

16.1

14.1

14.2

10

نسبت سرمایه به مجموع داراییه ا (کفایت سرمایه)

درصد

5.08

4.98

5.23

4.25

4

11

نسبت بدهی بخش دولتی به کل بدهیها

درصد

9.7

11.5

12.3

14.2

14.3

12

نسبت خالص بدهی بخش دولتی از کل تسهیالت بانکی

درصد

4.8

8.8

7.2

9

10.5

13

مجموع سهم بدهیهای غیرجاری و خالص بدهی بخش دولتی از کل تسهیالت بانکی :مجموع
ردیفهای  4و 12

درصد

23

23.9

21.3

21.1

22.7
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پیمایش سازمان مدیریت صنعتی در سال 1394در خصوص رتبهبندی  500شرکت برتر ایران در سال 1393
نشان ميدهد 57 ،درصد دارایی 26 ،درصد فروش و  17درصد ارزش افزوده مجموع  500شرکت برتر ایران
مربوط به گروه بانكه ا و مؤسسات اعتباری بوده است.

J Jورشکستگی بانكها؟
در هفتههای اخیر گزارشهایی رســمی از سوی مراکز آماری و تحقیقاتی در زمینه
وضعیت نظام بانکی منتشر شده است که هرکدام نشانههایی از وضعیت نابسامان بانكها
در خود جای داده است .بانک مرکزی در فصل  15گزارش ترازنامه مالی کشور به وضعیت
نظام بانکی کشور پرداخته است .مرکز پژوهشهای مجلس نیز گزارش مفصلی از شرایط
بانكه ا منتشر ساخته است .در گزارش این مرکز به وخیم بودن اوضاع ترازنامه بانكها
اشاره شده و به طور غیرمستقیم ،ورشکستگی بانكه ا مورد تاکید قرار گرفته است.
مرکز پژوهشهای مجلس با اشــاره به اینکه بسیاری از بانكهای کشور با توجه به
شرایط ترازنامه ،نقدینگی و نحوه رعایت مقررات بانکی از پیش متوقف محسوب میشوند،
علت ورشکسته نشدن بانكه ا را باز بودن گزینه استقراض از بانک مرکزی عنوان کرد.
طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس ،ســه نوع توقف یعنی «توقف ترازنامهای»،
«توقف در جریان وجوه یا نقدینگــی» و «توقف در تنظیمگری» درخصوص بانكه ا و
موسسات اعتباری فعال در نظام بانکی قابل تفکیک است .در این گزارش چالشهایی که
به توقف و ورشکستگی بانکی در نظام پولی منجر ميشود مورد توجه قرار گرفته است.

سالهای اخیر بسیار رخ داده و از این منظر رقم سرمایه به ارزش حال بسیار نزدیک به رقم
 71هزار و  500میلیارد تومانی ارزیابی میشود .هرگاه مطالبات بانک وارد یک عملیات
بدون سرمایه میشود ،در چنین حالتی تعهدات بانک از محل سپردههای جدید پرداخت
ميشود و داراییهای بانک به صورت شکننده افزایش مییابد .شناسایی سود غیرواقعی و
پرداخت سود در این حالت ریسک اعتباری و نقدینگی بانک را بهشدت افزایش میدهد.
برمبنای حسابداری تعهدی به ازای مطالبات معوق سود محاسبه میشود و بانک آن
را به عنوان سود محققشده پرداخت میکند که این امر بهشدت ریسک بانک را افزایش
میدهــد و کیفیت داراییها را در ترازنامه بانک تضعیف ميکند .به عبارتی درآمدی که
اساســا تحقق آن با تردید مواجه است در صورت سود زیان بانک به عنوان عامل مثبت
افزایش تقلی ميشود و براساس آن سهام بانک نیز در بورس تعدیل مثبت میپذیرد که
این خود ریسک سیستماتیک بزرگی را برای بخش بانکی و بازار سرمایه ایجاد میکند .در
شاخص دیگر سهم بدهی غیرجاری و سهم خالص بدهی دولتی به سیستم بانکی محاسبه
شده است .این شاخص مشخص میکند که چه میزان از داراییهای بانکی تحت این دو
سرفصل به اصطالح منجمد شدهاند .در شهریورماه  1394وضعیت این شاخص نسبت به
پایان سال  1393تضعیف شده است.
گرچه براساس شواهد ارائهشده در این جدول از سرعت افزایش بدهیهای معوق در
سیســتم بانک کاسته شده است ،اما خالص فشار بخش دولتی برای تامین مالی بسیار
شدت یافته است.


بانكها
J Jترازنامه
حجم بدهی بخش دولتی و غیردولتی به سیستم بانکی در پایان شهریور ماه 1394
نســبت به ابتدای ســال  1389به ترتیب  4.8و  3.1برابر شده است که این امر گویای
افزایش نسبی فشار بخش دولتی برای تامین مالی از طریق سیستم بانکی است.
نسبت تسهیالت غیرجاری به کل تسهیالت بانكه ا و موسسات اعتباری غیربانکی در
شهریورماه  1394برابر با  12.2بوده است که اندکی بیش از نسبت مذکور در پایان سال
 1393بوده است.
نسبت مطالبات غیرجاری به بدهی بخش غیردولتی به بانكه ا و موسسات اعتباری
غیربانکی در شهریورماه  1394برابر با  14.2درصد محاسبه شده است که اندکی بیش
از مقطع پایان ســال  1393است .حجم مطالبات غیرجاری سیستم بانکی در قیاس با
سرمایه در نظام بانکی شرایطی بحرانی را نشان ميدهد .به عبارتی سرمایه بانكه ا تکافوی
مطالبات غیرجاری را نمیدهد .عمق فاجعه زمانی بیشتر میشود که براساس اظهارات
معاون نظارتی بانک مرکزی در بهمن  1394سهم مطالبات مشکوکالوصول  64درصد
است .چنانچه این بخش از مطالبات غیرجاری سوخت شود ،حجم مطالبات سوختشده
برابر با  60هزار میلیارد و  200میلیون تومان محاسبه میشود حال آنکه حساب سرمایه
بانكه ا در این مقطع  71هزار و  500میلیارد تومان است.
بررســی اطالعات موجود گویای آن است که تجدید ارزیابی داراییها در بانكه ا در

J Jکفایت سرمایه
براساس اصول کمیته بال  1که در ایران در حال حاضر مبنای انجام نظارت فعالیت
بانکی اســت ،کفایت سرمایه در ســطح  8درصد تعیین شده است .در محاسبه کفایت
سرمایه براساس این اصول برای همه داراییها وزنی یکسان در نظر گرفته شده است .این
در حالی است که براساس اصول بال  2سطح استاندارد کفایت سرمایه بین  8تا  12درصد
لحاظ میشود .در محاسبه کفایت سرمایه بر اساس اصول بال  2وزنی مشخص براساس
ی در محاســبه مورد توجه قرار میگیرد .در مجموع در صورتی که سهم
ریســک دارای 
داراییهای با ریسک باال در سبد داراییهای بانک باال باشد ،نسبت کفایت سرمایه برمبنای
بال  2رقمی بسیار پایینتر از نسبت محاسباتی براساس اصول بال  1است.

روند برخي از متغيرهاي عمده اقتصادي (درصد تغيير)

بدهيبخشدولتيوغيردولتيبهبانكهاو موسساتاعتباري(بدونسودآتي)(هزارميلياردريال)

 3J Jشاخص مهم
سه شاخص «کفایت سرمایه»« ،کیفیت نقدینگی» و «کیفیت دارایی» سیستم بانکی
از مهمترین شاخصه ا برای نشان دادن وضعیت بانكه ا به شمار ميرود که در گزارش
مرکز پژوهشهای مجلس به آن توجه شده است.
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چشمانداز
در ایران براساس ماده  3آییننامه کفایت سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران،
حداقل نسبت کفایت سرمایه در سطح  8درصد تعیین شده است .در مطالعه انجامشده در
پژوهشکده پولی بانکی در سال  1392نسبت کفایت سرمایه محاسبه شده است.
بر اساس محاسبات صورتگرفته مالحظه میشود در میان بانكهای کشور در سال
 ،1391بانكهای خصوصی از باالترین نسبت کفایت سرمایه برخوردار بودهاند .کمترین
کفایت سرمایه در این ســال مربوط به بانكهای خصوصیشده و پس از آن بانكهای
تخصصی بوده است .نسبت کفایت سرمایه در بانكهای خصوصیشده و تخصصی کمتر
از  8درصد بوده است.
ی در این سال
نسبت کفایت سرمایه برای بزرگترین بانک کشور از نظر میزان دارای 
یعنی بانک ملت  4.7درصد و برای بانكهای سپه ،مسکن و پستبانک به ترتیب برابر با
 4 ،1.7و  3.6درصد محاسبه شده است .چنانچه سهم داراییهای هریک از این چهار گروه
بانکی از مجموع داراییهای بانکی مورد توجه قرار گیرد ،نسبت کفایت سرمایه به صورت
میانگین برای سیستم بانکی  8.21محاسبه میشود.
سرمایه بانک نقش حفاظت بانک در مقابل مخاطرات را بر عهده دارد ولذا سرمایه باید
متناسب با میزان دارایی بانک باشد .عدم تناسب بین رشد داراییها و رشد سرمایه امکان
بروز بحران بانکی را تقویت میكند ضمن آنکه افزایش سهم داراییهای توأم با ریسک باال
این امر را بهشدت تشدید میکند.
ً
کاهش ریســک داراییهای بانکی غالبا با کاهش بازده داراییها همراه است .پوشش
بانکی ارتقای کفایت ســرمایه در بانكهایی که چنین تجربهای را داشتهاند توأم با رشد
بیشــتر داراییهای با ریسک پایین و بدون ریسک بوده و نسبتهای سودآوری آنها نیز
همراه با افزایش کفایت سرمایه کاهش یافته است.
نسبت کفایت سرمایه در گروههای مختلف بانکی ()1391
نوع بانک

متوسط نسبت کفایت
سرمایه سالهای  85تا 91

سهم از داراییهای
نسبت کفایت
سرمایه در سال  91بانکی در سال 91

خصوصی

9.8

10.48

23

خصوصی شده

5.8

6.6

36

دولتی

6.7

9.3

20

تخصصی

11.1

7.45

21

J Jکیفیت دارایی
یکی از شاخصهای مهم کیفیت داراییهای یک بانک« ،مطالبات غیرجاری» است.
وجود این مطالبات باعث راکد شدن منابع بانکی و کاهش دفعات چرخش پول در بانک،
افزایش هزینهها ،گسترش عدم اطمینان و افزایش ریسک اعتباری ميشود و از سوی دیگر
فرصت دریافت خدمات مربوط به اخذ تسهیالت را برای سایر مشتریان کاهش ميدهد
و در نهایت باعث کاهش سودآوری بانكه ا میشود .از محرکهای مهم بروز این پدیده
کاســتیهای موجود در نظارت بانکی است .بر اساس اطالعات بانكها ،نسبت مطالبات
غیرجاری به تســهیالت اعطایی برای بانكهای دولتی و خصوصی حداکثر بوده و برای
بانكهای تخصصی پایینترین میزان بوده است.
ارزیابی کیفیت داراییهای نظام بانکی برمبنای شاخص مطالبات غیرجاری ()1391
مطالبات غیرجاری به سرمایه پایه مطالبات غیرجاری به تسهیالت اعطایی

نوع بانک

344

دولتی

18

تخصصی

80

9

خصوصیشده

109

12

خصوصی

99

18

64
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J Jکیفیتنقدینگی
داراییهای نقد و داراییهایی که بدون تحمل هزینه ســریعاً قابل تبدیل به وجه نقد
باشــند ،نقش مهمی در ارتقای توانایی بانک برای عبور از بحرانهای مالی مقطعی ایفا
میکنند .کیفیت پایین نقدینگی بانک ریســک نقدینگی را در خصوص بانک بهشدت
افزایش میدهد .مهمترین شاخص در ارزیابی کیفیت نقدینگی بانكها ،نسبتهای مربوط
به مقاومت بانک در شرایط بحران نقدینگی است که در این خصوص پنج شاخص «نسبت
دارایی نقد به سپرده»« ،نسبت ماندگاری سپرده»« ،پوشش نوسانات»« ،پوشش بدهی
کوتاهمدت» و «نسبت بدهی پرنوسان» قابل معرفی هستند.
ارزیابی کیفیت نقدینگیهای بانکی ()1391
نسبت دارایی نقد نسبتماندگاری پوشش پوش بدهی نسبت بدهی
نوع بانک
نوسانات کوتا همدت پرنوسان
سپرده
به کل سپرده
دولتی

12.1

1.7

34.4

25.7

35.1

تخصصی

23.4

1.4

36.4

15.8

41.9

خصوصی
شده

17.9

1.4

46.1

31.4

38.8

خصوصی

18.4

8.2

173.8

103

10.6

آمارها نشان ميدهد که شاخص «نسبت نقد به کل سپرده» در بانكهای دولتی نسبت
به سایر بانكه ا در موقعیت نامناسبتری قرار دارد ولذا ریسک نقدینگی مرتبط در این
خصوص به صورت نسبی باال ارزیابی میشود .کاهش ماندگاری سپرده گرچه هزینههای
تأمین منابع را برای بانک کاهش میدهد ،اما باعث کاهش منابع پایدار و بلندمدت برای
بانک میشود که این امر سبب افزایش ریسک نقدینگی میشود.
بر اســاس اطالعات این بخش ،وضعیت بانكهای خصوصی در این خصوص بسیار
مناســبتر از بانكهای دولتی و خصوصیشده ارزیابی میشــود .منابع ارزانقیمت در
مقایسه با منابع گرانقیمت پایداری پایینتری دارند .ناپایداری به مفهوم تأثیرپذیری سریع
سپردهها در مقابل شوکهای اقتصادی است.
در شرایط تشــدید تورم مراجعه به بانكه ا برای استرداد منابع ارزانقیمت بهشدت
افزایش مییابد که در این صورت بانک برای خروج از شرایط بحرانی مورد نظر متحمل
زیان خواهد شد.
وجود منابع پایدار گرچه هزینه تأمین منابع را برای بانک به دنبال دارد اما نقش مهمی
در کاهش ریسک نقدینگی بانک ایفا میكند .چنانكه مشخص است وضعیت بانكهای
خصوصی پیرامون سه شاخص پوشش نوسانات ،پوششدهی کوتاهمدت و نسبت بدهی
پرنوسان بسیار مناسبتر از سه گروه بانکی دیگر است .در این خصوص بانكهای دولتی
بدترین وضعیت را دارند.
J Jنتیجه وضعیت  3شاخص اصلی
وضعیت نامناسب سه شاخص کیفیت دارایی ،کیفیت نقدینگی و کفایت سرمایه در
خصوص بانكهای کشور در شرایطی ترســیم شد که با مراجعه به پیمایش «سازمان
مدیریت صنعتی» ( ) 1394در خصوص رتبهبندی  500شرکت برتر ایران در سال 1393
تصویر دیگری از نظام بانکی ترسیم شده است .مهمترین نکات این پیمایش پیرامون گروه
بانكه ا و مؤسسات اعتباری به شرح زیر نشان ميدهد:
 57درصد دارایی 26 ،درصد فروش و  17درصد ارزش افزوده مجموع  500شرکت برتر
ایران مربوط به گروه بانكه ا و مؤسسات اعتباری بوده است.
 57درصد دارایی و  25.5درصد فروش  100شرکت برتر ایران مربوط به گروه بانكها
و مؤسسات اعتباری بوده است.
در بین  10شرکت برتر کشور با باالترین میزان دارایی 8 ،مورد مربوط به گروه بانكها
و مؤسسات اعتباری بوده است.

حجم سپردههای کشور در دوره 40ساله منتهی به  1390در
حدود  26درصد رشد کرده است .این در حالی است که حجم
داراییهای بانک مرکزی به یکچهارم تقلیل یافته است.

در بین  50شــرکت برتر ایران از نظر میزان فروش 16 ،مورد مربوط به گروه بانكه ا و
مؤسسات اعتباری بوده است.
از بین  10شرکت برتر کشور از نظر رشد ارزش افزوده در سال  ،1393سه مورد مربوط
به گروه بانكه ا و مؤسسات اعتباری کشور بوده است.
به نظر میرسد ضعف در شاخصهای ارائهشده پیرامون سالمت و ثبات بانکی از یک
ها و مؤسسات اعتباری در اقتصاد کشور
سو و از سوی دیگر بزرگی جایگاه اقتصادی بانك 
بر اساس یافتههای این پیمایش ،این واقعیت را بسیار پررنگ میکند که بر هم خوردن
ثبات در سیستم پولی و بانکی کشور تا چه میزان میتواند برای اقتصاد کشور زیانبار باشد
و از این منظر اهمیت جدی گرفتن تقویت نظارت بانکی و همچنین نظاممند کردن پدیده
توقف و ورشکستگی بانکی مشخص میشود.
ها بدون تقویت نظارت
J Jتوسعه فعالیت 
از زمان تصویب قانون پولی و بانکی در ایران ( )1351تا ســال  1390ســاختار مالی
ایران از نظر مقیاس بسیار حجیم شده است .حجم فعالیتهای بانکی توسط مؤسسات
مالی غیربانکی در ایران تقریباً سه برابر شده است ،که این امر لزوم گسترش چتر نظارتی
قویتری را در نظام مالی کشور میطلبد.
به صورت نســبی (بر مبنای تولید ناخالص داخلی) حجم سپردههای کشور در دوره
40ســاله منتهی به  1390در حدود  26درصد رشد کرده است .این در حالی است که
حجم داراییهای بانک مرکزی به یکچهارم تقلیل یافته است .در چنین شرایطی تقویت
نظارت بر سیستم بانکی بیشتر احساس میشود .ایجاد صندوق ضمانت سپرده اولین گام
مثبت در این خصوص بوده است .همراه با گسترش و توسعه بازار سرمایه و صنعت بیمه
کشور که در نتیجه آن تحوالتی از جمله پیدایش محصوالت و ابزارهای مختلف مالی به
وقوع پیوسته نهادهای وابسته به بازار سرمایه و صنعت بیمه به نوعی به فعالیتهای مرتبط
با بخش بانکی کشور پرداختهاند.
به عنوان مثال در حال حاضر شــعب بانکی اقدام به جذب سپرده برای صندوقهای
سرمایهگذاری مشترک میکنند که در این خصوص هیچگونه تودیع سپرده قانونی نزد
بانک مرکزی انجام نميشود یا تکلیفی در مواجهه با صندوق ضمانت سپرده برای بانک
یکنند.
ایجادنم 
بر اساس محاسبات بر مبنای اطالعات ارائهشده توسط مرکز پردازش اطالعات مالی
ایران در پایان شهریورماه  1394در مجموع بیش از  7هزار میلیارد تومان ارزش داراییهای
صندوقهای سرمایهگذاری بوده است .عمده ضمانت نقدشوندگی این صندوقها توسط
بانكهای فعال در سیستم بانکی صورت پذیرفته است.
هرچند در این مقطع  73درصد دارایی این صندوقها نزد بانكهای کشور به صورت
رشد نقدينگي و عوامل تعيين كننده آن(درصد)

ســپرده تودیع شده اما فعالیت این صندوقها بهویژه در مرحله جذب سپرده برای نظام
بانکی در مجموع چالشهای زیادی به همراه دارد و عاملی مخرب در راستای کاهش سود
سپردههای بانکی محسوب میشود.
به عبارتی میتوان چنین برداشت کرد که نظام بانکی با بهرهبرداری از حیاطخلوت بازار
سرمایه که زیر پوشش چتر مقام پولی نیست اقدام به انجام اموری برخالف سیاستهای
پولی میکند .در خصوص شرکتهای بیمه نیز به عنوان نمونه میتوان به صدور کارتهای
اعتباری توسط شرکتهای بیمه اشاره کرد كه به نوعی در حوزه فعالیت نظام بانکی است.
شاخصهای مرتبط با ترسیم گسترش فعالیتهای بانکی در کشور در دوره 1390-1351
شاخصهای منتخب حوزه مالی /سال

)1390( 2011 )1351( 1972

کل داراییهای بانک مرکزی به تولید ناخالص داخلی (درصد)

11.85

2.88

کل سپردههای نظام مالی به تولید ناخالص داخلی (درصد)

23.45

29.53

کل داراییهای موسسات مالی غیربانکی از تولید ناخالص داخلی (درصد)

5.19

14.16

منبع :اطالعات مربوط به گزارش توسعه بانک جهانی2013 ،

J Jشاخص قدرت حقوقی بانكها
بر اســاس اطالعات منتشرشده توســط بانک جهانی رقم «شاخص قدرت حقوقی
قانونی» در ســال  2015در ایران برابر  2و متوســط جهانی این شاخص در جهان 5.1
بوده است .این امر لزوم تقویت قوانین مرتبط با ورشکستگی در راستای حقوق ذینفعان
یعنی سپردهگذاران و نیز تسهیالتگیرندگان در کشور را مطرح میسازد .موارد برشمرده
شواهدی بر این واقعیت است که گسترش و توسعه فعالیتهای بانکی در کشور همراه با
تقویت نظارت در سیستم بانکی نبوده است که این امر تقویت نظارت بانکی در کشور را
یکند.
گوشزد م 
J Jبنگاهداری بانكها
در مورد شرکتداری بانكه ا به صورت رسمی اطالعاتی در کشور منتشر نمیشود اما
بر اساس برخی از اطالعات موجود میتوان ارزیابیاي کلی از مقیاس آن به دست آورد.
بر اساس اطالعات ارائهشده توسط سازمان مدیریت صنعتی در قالب رتبهبندی 500
شرکت برتر ایران ( )1394که مستند به صورتهای مالی حسابرسیشده سال  1393آنها
اســت ،یکی از یافتهها آن است که سه م فروش گروه «بانكه ا و مؤسسات اعتباری» از
مجموع  500شرکت حاضر در پیمایش مربوط به ایران  25.5درصد بوده حال آنکه در
پیمایش مؤسسه فورچون که  500شرکت برتر دنیا را رتبهبندی میکند سهم بانكه ا و
مؤسسات اعتباری  10.8درصد است.
سهم عوامل موثر در رشد نقدينگي(واحد درصد)
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چشمانداز
بعید است این فرضیه در ایران مورد تأیید صاحبنظران قرار گیرد که بخش بانکی ایران
به صورت نسبی عملکرد مناسبی دارد .نکته جالب توجه آن است که در رتبهبندی مربوط
به ایران بانكهای مربوطه در قالب هلدینگهای بانکی در نظر گرفته شدهاند؛ امری که در
مطالعه متناظر فورچون نیز چنین است .این امر میتواند تا حدودی نشاندهنده بزرگ
بودن زیرمجموعه بانكه ا در ایران از منظر تعدد شرکتهای تابعه باشد .این ادعا زمانی
قویتر میشود که بر اساس رتبهبندی مربوط به  100شرکت برتر در ایران ( )1394سهم
صادرات بخش بانکی و مؤسسات اعتباری از مجموع صادرات  100شرکت برتر که عمده
شرکتهای غیربانکی حاضر در لیست از صادرکنندگان بزرگ کشور هستند ،در سالهای
 1392و  1393به ترتیب برابر با  6.9و  4.8درصد بوده است .در شرایط تحریمهای شدید
بانکی ،صادرات خدماتی و آن هم با این مقیاس بسیار دور از ذهن است.
J Jسودآوری بانكها
برخی از شاخصهای سودآوری نظام بانکی کشور برای دوره سهساله  2009تا 2011
با متوسط جهانی نشان ميدهد حاشیه نرخ بهره حقیقی یا همان اسپرید بانکی در دوره
مورد بررســی در ایران کمترین مقدار در جهان بوده و بســیار پایینتر از ارقام مرتبط با
نظامهای بانکی کارا مانند ژاپن و سوئیس بوده است.
برخی از شاخصهای سودآوری نظام بانکی کشور ()2011-2009
ردیف

شاخص

ایران

1

متوسط حاشیه نرخ بهره حقیقی (درصد)
(همان نرخ سود بانکی)

-1.2

متوسط دنیا
7.65

سرمایه  10.29درصد بوده است .در تفسیر چنین رخدادی به نظر میرسد این ادعا قابل
ها در شرکتداری و بازار داراییها و
طرح است که با توجه به حجم گسترده فعالیت بانك 
نیز بازار سرمایه عمده بازدهی بانکی مرتبط با اقالم «سایر داراییها» و «اقالم زیر خط»
باشد .در چنین شرایطی نظارتهای خاصی از سوی مقام پولی باید وجود داشته باشد تا
فعالیت بانکی به سمت فعالیتهای اصلی بانک سوق داده شود.
J Jفعالیتهای غیربانکی در بانكها
حوزه فعالیتهای غیربانکی در نظام بانکی ایران بســیار وســیع است .نمونههایی از
ها در بازار سرمایه وجود دارد که این حضور بسیار پررنگ و دارای آثار بسیار
حضور بانك 
زیانبار بر ثبات بازار سرمایه و بازار پول است .در شرایط حاضر قوانینی در خصوص میزان
ها در سایر شرکتها در چارچوب بازار سرمایه و صنعت بیمه وجود دارد .به
حضور بانك 
س «دستورالعمل سرمایهگذاری مؤسسات اعتباری» مصوب شورای
عنوان مثال بر اسا 
پول و اعتبار ( )1386میزان مشــارکت بانكه ا در بنــگاهداری نباید بیش از  40درصد
سرمایه پایه آنها باشد و دیگر آنکه نباید بیش از  20درصد سهام شرکتهای بیمه را در
اختیار داشته باشند .همچنین برخی از مقررات پیرامون «اشخاص مرتبط» با بانک نیز در
«آییننامه تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط» مصوب  1382و اصالحات بعدی آن در
 1389و  1394مورد توجه قرار گرفته است .مشکل آنجاست که بانكه ا با بهرهبرداری از
شرکتهای تابعه خود قوانین مذکور را رعایت نمیکنند .این امر به این دلیل رخ میدهد
که در نظام پولی ایران قوانینی در ارتباط با «هلدینگهای بانکی» وجود ندارد.

این شاخص در ایران  -1.2و در دو کشور ژاپن و سوئیس به ترتیب  1.1و  2.7درصد
بوده است .متوسط این شــاخص در دنیا در دوره مورد بررسی  7.65درصد است .نکته
بسیار جالب آن است که در شرایطی که این رقم در ایران برابر  -1.2محاسبه شده ارقام
مرتبط به دو شاخص«نسبت بازدهی به دارایی» و «نسبت بازدهی به سرمایه» در ایران
به ترتیب برابر با  1.2و  16.7درصد محاسبه شده است .این دو نسبت بازدهی هردو باالتر
از متوسط جهانی بودهاند؛ متوسط نرخ بازدهی در دنیا برمبنای دارایی  1.06و برمبنای

J Jهلدینگبانکی
هلدینگ بانکی در اصطالح شــرکتی اســت که یک یا چند بانک را کنترل ميكند
اما الزاماً حیطه فعالیت آن بانکی نیســت .در دنیا قوانین و مقررات خاصی در خصوص
تنظیمگــری و نظارت بر این هلدینگها وجود دارد .به عنــوان مثال در آمریکا «قانون
هلدینگهای بانکی» قابل اشاره است که مقررات خاصی را برای فعالیت هلدینگهای
بانکی وضع ميکند .براساس این قانون کلیه این هلدینگها باید مجوز فعالیت خود را از
هیئت مدیره فدرال رزرو اخذ کنند.
در حیطه مشخصشــده در دنیا ،هلدینگهای بانکــی ميتوانند بانكهای تجاری،
شرکتهای بیمه و سایر مؤسسات مالی فعال در بازار سرمایه را در زیرمجموعه خود داشته
باشند .در ایران هلدینگهای بانکی به دو صورت قابل شناسایی هستند.
ها و یا مؤسسات
هلدینگهایی که در رأس آن یک بانک وجود ندارد اما برخی از بانك 
مالی غیربانکی را در اختیار دارند .وجهه عمومی اکثر بانكهای کشــور اساساً با تعریف
هلدینگ بانکی قابل انطباق است .بانكه ا با توجه به حضور گسترده خود در شرکتداری،
در داخل یا خارج از ساختار بازار سرمایه و نیز در صنعت بیمه به نوعی هلدینگهای بسیار

روند رشد سپرده و بدهی بخش خصوصی نزد بانکهای خصوصی

روند نزولی نرخ سود بانکی در کشورهای منتخب جهان و نرخ صعودی در ایران

2

متوسط نسبت بازدهی به دارایی (درصد)

1.2

1.06

3

متوسط نسبت بازدهی به سرمایه (درصد)

16.7

10.29

4

متوسط نسبت اعتبارات به سپرده

93.47

93.38

منبع :محاسبهشده بر مبنای اطالعات مربوط به گزارش توسعه مالی بانک جهانی ()2013
بهجز ردیف و  3درخصوص ایران که از گزارش پژوهشکده پولی و بانکی ( )1392محاسبه
شده است.
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طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس ،در شرایطی که بخش مالی یعنی دولت بر بخش پولی
در طی سالیان طوالنی سلطه داشته ،بانک مرکزی به عنوان مقام پولی نتوانسته است مأموریت
تنظیمگری خود را درخصوص بانكهای کشور بهویژه بانكهای دولتی عملیاتی کند.

بزرگی را ایجاد کردهاند که دارای شخصیت حقوقی رسمی به عنوان هلدینگ نیستند .در
چارچوب این هلدینگها بانک بر شرکتهای زیرمجموعه خود حاکم است .این در حالی
است که در چارچوب تعریف هلدینگ بانک نوعی باید تابع مقررات هلدینگی باشد که
خود ،زیرمجموعه آن تلقی میشود.

میزان سپرده بانکی الزم جهت دریافت سودسپرده معادل با حداقل دستمزد ساالنه در ایران و کشورها
دالر

4000000
3500000

J Jنقش دولت در نظام بانکی
طبــق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس ،دولــت به  4مدل مختلف در نظام بانکی
نقش دارد:
دولت به عنوان مالک بخشی از سیستم بانکی؛
دولت به عنوان سپردهگذار و تسهیالتگیرنده از سیستم بانکی؛
دولت دارای قدرت نفوذ بر مقام پولی به عنوان تنظیمگر بازار پول؛
تأثیر تعامالت دولت با سایر بازیگران اقتصادی بر سیستم بانکی.
نقشآفرینی همزمان دولت در هر  4بخش چالشهای عمیقی برای نظام بانکی ایجاد
کرده است به نحوی که برخی از عوامل مؤثر در احتمال بروز توقف یا ورشکستگی بانکی
از ناحیه این موارد قابل بررسی است.
J Jدولت به عنوان مالک بخشی از سیستم بانکی
اینکه چند درصد از داراییهای بانکی در بانكهایی اســت که در مالکیت دولت قرار
دارد ،نشاندهنده میزان مالکیت دولت در بخش بانکی است .بر اساس این شاخص سهم
دولت از داراییهای سیســتم بانکی بدون لحاظ كردن مؤسسات اعتباری غیربانکی 45
درصد و با لحاظ كردن آن  43درصد است.
این  43درصــد در موقعیتهای مختلف چالشبرانگیز اســت به عنوان نمونه طی
سالهای اخیر دولت قادر به افزایش تزریق منابع برای افزایش سرمایه در بانكهای مورد
ها را در حد بسیار پایینی قرار داده است.
نظر نبوده که این امر کفایت سرمایه در این بانك 
محاسبه سهم مالکیت دولت از داراییهای سیستم بانکی
ردیف

شاخص

1

دارایی بانكهای دولتی و تخصصی (هزار میلیارد ریال)

2973

2

دارایی بانكهای خصوصیشده (هزار میلیارد ریال)

2710

3

دارایی بانكهای خصوصی (هزار میلیارد ریال)

1697

4

داراییهای مؤسسات اعتباری غیربانکی (هزار میلیارد ریال)

917

5

متوسط وزنی سهم مالکیت دولت در بانكهای خصوصیشده (درصد)

12.5

6

سهم داراییهای بانکی کشور که در بانكهای دولتی است (درصد)

45

7

سهم داراییهای بانکی کشور که در بانكهای دولتی است با احتساب
مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی (درصد)

40

 J Jدولت به عنوان سپردهگذار و تسهیالتگیرنده
آمارها نشان ميدهد که نسبت خالص بدهی بخش دولتی از کل تسهیالت بانکی در
آخر شهریورماه  1394بیش از دو برابر نسبت محاسباتی برای پایان سال  1388بوده است.
این موضوع نشاندهنده فشار بسیار باالی بخش دولتی برای تأمین مالی از طریق سیستم
بانکی است .بررسی سابقه استقراض دولت از سیستم بانکی نشان ميدهد که تشدید این
عملیات غالباً با کاهش شدید کیفیت داراییهای سیستم بانکی همراه بوده است .در چنین
شرایطی احتمال توقف ترازنامهای و پس از آن توقف نقدینگی در سیستم بانکی بهشدت
افزایش یافته است .گسترش استقراض دولت به سیستم بانکی غالباً به درآمدهای نفتی در
اقتصاد و تحوالت بخش نفتی بسیار وابسته بوده است.
آمارها نشان ميدهد که همراه با افزایش قیمت نفت ،سهم داراییهای خارجی بانک
مرکزی از پایه پولی افزایش یافته و خالص بدهی دولت به سیســتم بانکی کاهش یافته

4500000

300000
2500000
2000000
1500000
1000000
5000000
0

است .با توجه به ممنوعیت استقراض از بانک مرکزی در طول سالهای برنامه پنجم ،دولت
بهجای استقراض مستقیم از بانک مرکزی به سیستم بانکی روی آورد و سیستم بانکی نیز
در مواجهه با این رخداد استقراض خود را از بانک مرکزی افزایش داده است .طی سالهای
اخیر که درآمدهای نفتی دولت بهشدت تهدید شده است خالص بدهی دولت به سیستم
بانکی و سیستم بانکی به بانک مرکزی رشد یافته است.
J Jدولت دارای قدرت نفوذ بر مقام پولی
طبــق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس ،در شــرایطی که بخش مالی یعنی دولت
بر بخش پولی در طی ســالیان طوالنی سلطه داشته ،بانک مرکزی به عنوان مقام پولی
نتوانسته است مأموریت تنظیمگری خود را درخصوص بانكهای کشور بهویژه بانكهای
ها در سطح 4
دولتی عملیاتی کند .به عنوان نمونه در شرایطی که کفایت سرمایه بانك 
درصد قرار گرفته ،هیچگونه آثاری از توقف و ورشکســتگی در سیستم بانکی مشاهده
نمیشود یا آنکه به عنوان نمونههای دیگر مشاهده شد در دورهای تقریباً پنجساله سهم
نسبی خالص استقراض دولت از سیستم بانکی بیش از دو برابر افزایش یافته است.
حاکم بودن دولت بر سیستم بانکی امکان بروز هریک از توقفهای سهگانه را در نظام
يکند.
بانکی بهشدت تقویت م 
J Jتأثیر تعامالت دولت با سایر بازیگران اقتصادی بر سیستم بانکی
گــزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشــان ميدهــد که تعامالت دولت با ســایر
بازیگران اقتصادی ميتواند دارای آثار مشــخص بر سیستم بانکی باشد .براساس برخی
از اظهارنظرهای موجود سهم قابل توجهی از اشخاصی که معوقات بانکی مربوط به آنها
است از دولت طلبکار هستند .به عبارتی بهدلیل عدم ایفای تعهد دولت درخصوص آنها
امکان بازپرداخت تعهدات آنها به سیستم بانکی وجود ندارد .موارد دیگری نظیر تحمیل
تسهیالت تکلیفی بر سیستم بانکی که در چند سال اخیر از شدت آن کاسته شده است،
از دیگر مصادیق قابل اشاره در این خصوص است .بروز چنین عملکردهایی از ناحیه دولت
امکان وقوع توقف و ورشکستگی بانکی را تشدید میکند.
J Jراههای افزایش سرمایه بانكها
بهصورت کلی افزایش سرمایه بانكه ا از  4روش امکانپذیر است.
آورده سهامداران سابق و جدید؛
مطالبات سهامداران؛
مابهالتفاوت تسعیر نرخ ارز؛
تجدید ارزیابی داراییهای ثابت.
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چشمانداز
سوابق افزایش سرمایه بانكه ا بهویژه بانكهای
دولتی نشــان ميدهد که عدم افزایش سرمایه از
طریق تزریق منابع جدید به بانكه ا است و عمده
موارد افزایش ســرمایه از ناحیــه تجدید ارزیابی
داراییها و مابهالتفاوت تســعیر نرخ ارز بوده است
که غالباً موجب افزایش ریسک اعتباری و نقدینگی
میشود.
نکته جالب توجه آن اســت کــه این افزایش
سرمایه در شرایطی به وقوع پیوسته که در مواردی
در شرایط تحریم ،بخشی از داراییهای ارزی بانکی
بلوکه بوده است .شیوههای افزایش سرمایه بانکی
که بدون تزریق ســرمایه جدید رخ میدهد غالباً
خطر بروز توقف و ورشکستگی از نوع ترازنامهها و
نقدینگی را افزایش میدهد.

عملکرد شاخص کفایت سرمایه در هفت بانک بزرگ کشور ()1391
بانک

سهم از دارایی
بانکی

ملت

کفایت سرمایه موزونشده رتبه بانک از نظر میزان
دارایی در بین  27بانک
بر اساس ریسک

16.2

4.7

1

رتبه بانک از نظر کفایت
سرمایه بین  27بانک
23

ملی

14.2

11.1

2

13

مسکن

12

4

3

25

صادرات

9.8

10.2

4

14

تجارت

8.4

6.2

5

22

کشاورزی

5.1

4.1

6

24

سپه

5

2

8

27

مجموع  7بانک

70.8

6.5

مجموع سایر بانكها

29.2

13.2

منبع :پژوهشکده پولی و بانکی1392 ،

J Jتوقف یا ورشکستگی
«بزرگتر از آن اســت که متوقف شود» .این عبارتي است که به استداللی برای عدم
توقف فعالیت برخی بانكه ا بدل شده است .بانكه ا زمانی ملقب به چنین عنوانی ميشوند
که سیاســتگذار پولی اینگونه قضاوت کند که توقف بانکی درخصوص آنها باعث بروز
اختالالت غیرقابل قبول سیستمی برای کل نظام پولی و مالی کشور میشود.
ها از این امتیاز نسبت به سایر بنگاهها برخوردار
از آنجا که منصفانه نیست برخی از بانك 
شــوند و برای عدم بروز توقف ورشکستگی مورد حمایت قرار گیرند ،در نظامهای مالی
پیشــرفته رژیم مقررات احتیاطی خاصی برای این قبیل بانكه ا مورد توجه قرار گرفته
است .این الزامات میتواند از طریق الزام به تأمین سرمایه اضافی ،نقدینگی و نسبتهای
اهرمی تشدید شود .اطالعات بانكهای بزرگ سیستم بانکی نشان ميدهد که بانک ملت
به عنوان بزرگترین بانک از نظر حجم داراییها که در مجموع  16.2درصد داراییها را تا
پایان سال  91در اختیار داشته است ،با کفایت سرمایه  4.7درصدی رتبه  23را در بین
 27بانک مورد بررسی ب ه خود اختصاص داده است .بانک مسکن نیز با سهم  12درصدی از
داراییهای بانکی (رتبه سوم از نظر داراییهای بانکی) با نسبت کفایت سرمایه  4درصدی
در بین  27بانک کشور رتبه  25را در اختیار داشته است .وضعیت بانک سپه از نظر کفایت
سرمایه بسیار نامناسب بوده است.
در مجموع کفایت سرمایه محاسبهشده برای هفت بانک بزرگ کشور که  70.8درصد
از داراییهای بانکی را در اختیار داشتهاند  6.5درصد محاسبه شده است .کفایت سرمایه

J Jموسسات غیرمجاز
بخش بزرگی از بازار پولی ایران خارج از محدوده تنظیمگری و نظارت مقام پولی قرار
دارد .در حال حاضر مؤسســات اعتباری متعددی تحت عنوان شرکت سهامی ،تعاونی
يکنند .این مؤسسات بهدلیل عدم
یا ســایر ساختارهای نهادی مؤسسه مالی فعالیت م 
کسب مجوز از بانک مرکزی خود را مقید به رعایت مقررات مرتبط با حوزه پولی و بانکی
یدانند.
نم 
بنابر آمارها حدود  7هزار مؤسســه مالی در کشــور فعالیت دارند که با لحاظ كردن
مؤسســات ،بانكه ا و صندوقهای مجاز بیش از  6هزار مؤسسه بدون مجوزند .در حال
حاضر نگرانی عمده مربوط به  6مؤسسه اعتباری غیرمجاز است که نزدیک به  100هزار
میلیارد تومان نقدینگی جمع کردهاند .با اضافه کردن داراییهای آنها به مجموع دارایی
بانكه ا و مؤسســات مجاز ،در حدود  6درصد از کل داراییهای سیســتم بانکی مجاز و
غیرمجاز را به خود اختصاص دادهاند.

روند شاخص نسبت رشد نقدینگی به تورم (نقدینگی موثر)

روندتغییرات مازاد سپرده به مطالبات بخشخصوصی نزد بانکهای خصوصی و دولتی

شاخص (سال)100=1380

350
300

نرخ رشد ساالنه 13 :درصد

250
200

هزارمیلیاردریال

مازاد سپرده به مطالبات بانکهای خصوصی

مازاد سپرده به مطالبات بانکهای تجاری
مازاد سپرده به مطالبات بانکهای تخصصی

نرخ رشد ساالنه 5 :درصد
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درخصوص  23بانک دیگر با سهم دارایی  29.2درصدی از سیستم بانکی 13.2 ،بوده است
که بیش از دو برابر گروه قبلی است.
بنابراین پذیرش توقف و ورشکستگی بانکی برای بانكهای بزرگ کشور با پیامدهای
جدی برای کشور روبهرو است که نبود قوانین خاص در این زمینه احساس میشود.
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آیا شیوهزندگی مردم پایتخت تغییر کرد ه است؟

یها
نبرد الکچر 

مگامالها در حال تحول بخشیدن به حیات شهری هستند .پاالدیوم ،سامسنتر و ...
در شمال پایتخت ،به قبلهگاه معروفترین و الکچریترین برندهای جهانی تبدیل
شــدهاند و جریان زندگی در آنها ،متفاوت با دیگر نقاط تهران است .یک رسانه
معتبر آمریکایی درباره زندگی الکچریها در تهران مینویسد :فرقی نمیکند در
کجای جهان زندگی کنی ،اگر جزء آن یک درصد اولترا پولدارها باشی ،زندگیات در
همهجای دنیا شبیه به هم است.

گزارشگــر
گزارش میدانی «آیندهنگر» از زندگی شهری در مراکز خرید پایتخت

الکچریها چطور در مگام الها پول خرج میکنند؟
ریحانه یاسینی
خبرنگار

۴
میلیون

تومان ،هزینه چاپ
سهبعدی یک «دووب»
منحصر به فرد
باعکسشخصی

۲۰
میلیون

تومان ،قیمت ساعت
یکی از جوانهایی که
اوقات فراغتش را در
پاالدیوم میگذراند

مغازهها به حجرههایی کوچک شباهت دارند و دورتادور بازارچهای گرد،
قرار گرفتهاند .یک طرف ظرفهای بزرگ آلوچه و ترشیهای رنگارنگ چیده
شده و در مغازهای دیگر کتانیهایی با مارکها و رنگهای مختلف روی زمین
قرار گرفتهاند .نایک ،آدیداس و آلاستار فرقی نمیکند ،قیمت تمامشان بین
 ۲۵تا  ۴۰هزار تومان اســت .وســط بازارچه سرپوشیده ،درست زیر سقف
گنبدیشکل ،بساط میوهفروشی چیده شده و پسر جوانی کنار آنها بازارگرمی
میکند .کنار مسیر خروجی بازارچه ،مغازه کوچکی مهر و تسبیح میفروشد و
مغازه دیگری کنار آن ،جنسهای نقره و فیروزه را داخل یک ویترین کوچک
چیده است .پس از این داالن تنگ و کوتاه از مسیر خروجی بازارچهای قدیمی،
دری به صورت خودکار درون پاساژ قائم باز میشود .پاساژی که دهه  ،70در
دوره شهرداری غالمحسین کرباسچی ساخته شد و اولین جرقههای خرید
ویترینی و پاساژگردی را در تهران روشن کرد .پاساژ قائم که زمانی از مراکز
خرید لوکس تهران به شمار میآمد ،حاال در طبقه متوسطها جای میگیرد.
البته در پسکوچههای تنگ تجریش که چراغ «گرمابه لوکس» در آن روشن
اســت ،پاساژ قائم هنوز مرکز خریدی مدرن به شمار میآید .در شمال شهر
تهران که روزبهروز مدرنتر و حتی غربیتر میشود ،هنوز بازار سنتی تجریش
همجوار با امامزاده صالح زیست سنتی خود را حفظ کرده است و مقابل آش و
حلیم سید مهدی در هر فصل و ساعتی ،صف جمع میشود .آنطرف میدان
اما ،اوضاع دیگری حاکم است.
مرکز خرید تندیس ،در سمت مقابل بازار سنتی و آن طرف میدان تجریش
قرار گرفته است .معماری و سبک فروشگاههای داخل آن ،کامال با پاساژ قائم
متفاوت است .یکی از لوکسترین رستورانهای تهران نیز در همین پاساژ قرار
دارد .در فاصلهای جغرافیایی که طی آن کمتر از  ۵دقیقه زمان الزم دارد ،تیپ
آدمهایی که در پاساژ تندیس رفتوآمد میکنند ،با تیپ آدمهای آن طرف
میدان ،کامال متفاوت میشــود .دختر جوانی که همان نزدیکی ،در یکی از

مرکز خرید سامسنتر را در خیابان فرشته ،شاید بتوان لوکسترین مگامال تهران به شمار آورد .لباس پوشیدن افرادی
که برای خرید از برندهای خارجی به اینجا میآیند ،شبیه به کسانی است که به یک میهمانی مجلل دعوت شدهاند.
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خانههای بزرگ نیاوران زندگی میکند میگوید« :برای خرید از تندیس فقط
باید اردیبهشــت و شهریورماه رفت .این دو ماه همهچیز را حراج میکنند و
میشود با قیمتهای مرکز شهر از آنجا خرید کرد».
اما کمی آنطرفتر از تندیس ،در مرکز خرید دیگری در خیابان سعدآباد
هیچ فصل سال حراج خاصی وجود ندارد .همهچیز از برندهای معروف غربی
است و سبک معماری آن نیز بسیار مدرن و متفاوت از بقیه مرکزهای خرید
در منطقه تجریش است.
آنهایی که در «ارگسنتر» خرید میکنند ،پوشششان کامال لوکس است
و آنهایی که از طبقه متوسط تنها برای گردش به این پاساژ میروند ،با یک
نگاه از بقیه مشخص میشوند .خانم جوانی که چادر به سر دارد و دست دختر
دهسالهای را گرفته اســت ،میگوید« :من نمیدانستم اینجا چه خبر است.
دخترم گفت عکسهای ارگ تجریش را در اینســتاگرام دیده و خواست از
اینجا برایش لباس بخریم» .
J Jاز چلوکباب رفتاری در جنوب شهر تا مگامال پاالدیوم در
شمال پایتخت
 ۱۰۵سال پیش ،حاج علیاکبر رفتاری زیر بازارچه قوامالدوله در میدان
شاپور که یکی از میدانهای بزرگ آن روز تهران بود چلوکبابی رفتاری را با
 ۱۵۰متر مساحت و  ۱۶کارگر راهاندازی کرد ،کسبه و اهل محل ،مشتریان
این چلوکبابی بودند .اما طعم کبابهای رفتاری آنقدر در تهران معروف شد
که بعد از مدتی در شــهر  ۵۰۰هزار نفری تهــران ،روزانه حدود هزار پرس
غذا در رستوران رفتاری به مشتریان تحویل داده میشد ۵۰ .سال به همین
ترتیب و در همان محل گذشت و سال  ،۴۳رفتاری در همان محدوده میدان
شاپور ،کســبوکارش را در ساختمانی  ۵۶۰متری توســعه داد .در جنوب
تهران ،در شــلوغیهای بازار و خیابان وحدت اسالمی ،هنوز هم ظهرها بوی
چلوکباب و قیمت مناسب غذا ،از انتخابهای اصلی وعده نهار کاسبها و حتی
مردم در گذر اســت« .رفتاری» به برندی تبدیل شده که پسر حا ج علیاکبر
صاحب آن اســت و فرزندان او هم به عنوان نسل چهارم خانواده رفتاری ،در
کسبوکاری که پدربزرگشان راه انداخته است ،فعالیت میکنند .اما آن طرف
نقشه تهران ،در شمال شــهر ،یکی دیگر از پسرهای حاجآقا رفتاری ،مرکز
خریــدی را راهاندازی کرده که از قبلهگاههای برند و برندبازها در میان مراکز
خرید پایتخت به حساب میآید .معماری بیرونی پاالدیوم در محله زعفرانیه،
کامال شبیه به مگامالهای مدرن و به سبک روز دنیاست .طبقات آن تودرتو
و به سبکی خاص است که در پایتخت نظیر ندارد ۱۳ .طبقه در ضلع جنوبی،
 ۱۱طبقه در ضلع شــمالی و  ۶طبقه زیر همکف ،در زمینی به مساحت 10
هزار متر و زیربنای  100هزار متر ،ساخته شده است .وسعت این مگامال به
اندازهای است که ابتدای فیلم مستند ساخت این پروژه عظیم ،صدای آشنای
بهروز رضوی میگوید« :آسمانی آبی ،زمینی سبز ،وسعتی بیکران ،در بلندای
شمال تهران ،شهری در حال ساخت است؛ تهران -پاالدیوم ».تعبیر شهر برای
این مرکز خرید چندان غلوآمیز نیســت .پاالدیوم با  ۱۵۰واحد اداری۱۵۰ ،
واحد تجاری و ســوپرمارکتی با مساحت  ۲۵۰۰متر و باشگاه ورزشی ،همه
چیزهایی را که در مکانهای مختلف شهر پراکندهاند ،با هیبتی لوکس در یک

عباس کاظمی :شهر تهران بین مگامالها و بازار ،دو الیه متفاوت از شهروند را درون خود پرورش میدهد .مالها برای شهروندانی ساخته
شدند که درون شهر زندگی میکنند و درون همین شهر به خرید میروند ،و توسعه مالها در کشور ما برخالف الگوی امریکایی که
اساسش بر حومهنشینی بود ،جلو نرفت .تجربه توسعه مالها در قلب شهر ،به شکلگیری فضای زیستشهری جدیدی منجر شده است.

جا جمع کردهاست .حسن رفتاری ،مالک پاالدیوم ،سال گذشته در گفتوگو
با «نیویورکتایمز» گفته بود« :ما به آنچه مردم ميخواهند انجام دهند ،توجه
ميكنيم .آنها ميتوانند حين خريد كردن ،پول خرج كنند ،چيز بخرند و لذت
ببرند .مركز خريد ما صددرصد خصوصي است .ما هزار پاركينگ داريم و تنها
اشتباهم اين بود كه پاركينگ بيشتري نساختم».
هرکدام از واحدهای تجاری پاالدیوم ،طراحی خاص خودشان را دارند و هر
فروشگاهی ،برندی خاص و معتبر را نمایندگی میکند .اسامی تمام فروشگاهها
به انگلیسی نوشته شده و همهچیز طوری کنار هم قرار گرفته است که این
مگامال ،فرقی با نمونههای خارجیاش نداشــته باشد .در گوشهای از طبقه
اول پاالدیوم ،فروشگاه متفاوتی قرار دارد .اگرچه نام آن هم به زبان انگلیسی
نوشته شده ،اما محصوالتش صنایع دستی ایران را نمایندگی میکند .حتی
فروشــگاه صنایع دستی ایرانی نیز در اینجا ،برندی لوکس به حساب میآید
و بهجز شمالشــهریها ،قشر دیگری توان خرید از آن را ندارد .بشقابهای
ســرامیکی با نقش و نگارهای ایرانی ،قندانهایی خاص و لوازمی تزئینی در
وسط فروشــگاه کنار هم چیده شدهاند .تنها قیمت یکی از بشقابها۴۰۰ ،
هزار تومان است .چند لباس با طرح سنتی ایرانی نیز گوشه فروشگاه چیده
شدهاند .قیمت مانتوی سنتی در پاالدیوم ۲ ،میلیون تومان است که با قیمت
یک پیراهن بلند مجلسی از برند معروف غربی در طبقات باالتر ،برابری میکند.
پلهبرقیهای پاالدیوم ،طبقات را به شکلی منظم به هم وصل نمیکنند .در
یکی ،دو جا ،باالی پلهبرقی خبری از طبقه جدید نیست و پلهها مستقیم به
داخل یک فروشگاه بزرگ متصل میشوند .پشت شیشه بعضی از فروشگاهها،
واژه Saleچسبانده شده که البته جنسهای آنها حتی بعد از حراج خوردن
نیز برای طبقهای جز همان شمالشهرنشینها قابل خرید نیست .در یکی از
این فروشگاهها ،پیراهنی زنانه در زمان حراج  ۴۰۰هزار تومان و شلواری راحتی
 ۲۰۰هزار تومان فروخته میشد.
پیراهن قرمزرنگ و بلندی تن یک مانکن در وسط فروشگاهی نسبتا بزرگ
پوشــانده شده است .جنس پارچه و مدل آن به سادگی هرچه تمامتر است.
همهچیز به شکلی است که باعث میشود این پیراهن زنانه کامال معمولی به
نظر آید ،اما برچسب قیمت آن ۴ ،میلیون و  ۲۰۰هزار تومان را نشان میدهد.
دختر جوانی که قصــد خرید آن را دارد ،میگوید« :این یک برند خیلی
معروف فرانسوی است و طبیعی است که قیمتش همین مقدار باشد .ممکن
است فکر کنید مشابه یک میلیون تومانی همین را در مرکز خریدهای ونک
هم میتوانید پیدا کنید ،اما داستان برند فرق دارد .االن مد در سادگی است
به خاطر همین این پیراهن خیلی معمولی به نظر میرسد .پیراهنهای برند
دوخت بسیار متفاوتی دارند و همین که بپوشی ،همه میفهمند خیلی معروف
و گرانقیمت است».
گوشه یکی از طبقههای پاالدیوم ،فروشگاهی قرار دارد که با طراحی خاص
به سه قسمت تقسیم شده است .در ساعتهای میانی روزی تعطیل ،مشتریان
این فروشگاه با کیفوکفشهایی چرم ،بیشتر از فروشگاههای دیگر هستند.
اگرچه این برند ایرانی و عنوان آن فارسی است ،اما به سیاق تمام فروشگاههای
پاالدیوم ،برند فروشگاه با حروف انگلیسی روی بنر سردر آن ثبت شده است.
کیف و کفشهای چرم درســا ،همه با کیفیت و مدلهایی بهروز هستند .در
ویترینی داخل مغازه ،چند دیوان نفیس از حافظ و سعدی چیده شده است.
یکی از مدیران فروشگاه میگوید« :اگرچه در پاالدیوم همه برندهای لوکس
خارجی هستند ،اما ما مشتریهای زیادی داریم و سال گذشته پرفروشترین
فروشگاه در کل پاالدیوم بودیم ».رونق این فروشگاه با برندی ایرانی و رقابت آن
با برندهای خارجی اسم و رسمدار ،آن هم در دورهای که صنایع ایران در رکود
به سر میبرند ،موفقیت مهمی به حساب میآید .البته کاالهای آن نیز لوکس
هســتند و تنها با جیب دهک دهمیها سازگارند .قیمت یک کیف دستی

کوچک زنانه در این فروشگاه ،با جنس و طرحی مرغوب ۹۰۰ ،هزار تومان بود.
فودکورتها و کافیشاپهای مختلف ،از شلوغترین قسمتهای پاالدیوم
هستند و قیمت محصوالت آنها چندان عجیب و غریب نیستند .بهجز رستوران
ایتالیایی این مجتمع ،که هزینه نهار آن برای یک جمع چهارنفره ،حدود دو
میلیون تومان میشود .در یکی از فروشگاههای شکالتفروشی پاالدیوم نیز
تنها یک بسته شــکالت هدیه کوچک ،با قیمت  ۴۰۰هزار تومان به فروش
میرسد .البته شکالتهای آن نیز از برندهایی خاص هستند.
در پاالدیوم ،صرافی و آژانس مسافرتی نیز فعالیت میکنند و همه نیازهای
شمالشهرنشینها برای آنکه یک روز کامل را درون این قلعه لوکس بگذرانند،
در نظر گرفته شده است .متفاوتترین فروشگاه در این مگامال ،جایی است
که عروسکهایی با جنسی خاص ،کامال مطابق با صورت انسان در قامتهای
ی چاپ سهبعدی
مختلف چیده شده است .فروشگاه  doobدر پاالدیوم ،فناور 
را عرضه میکند که هنوز حتی وارد ایران نشده است .در این فروشگاه دستگاه
دوبلیکاتور وجود دارد که شــبیه به یک اتاقک است .فردی که عروسک سه
بعدیاش را میخواهد ،وارد دستگاه میشود و در کمتر از یک ثانیه تصویر او
توسط  ۵۴دوربین به صورت  ۳۶۰درجه دریافت و آماده ارسال برای تهیه مدل
سهبعدی میشود .البته این عکسها برای رسیدن به مقصد ،فیبر نوری اینترنت
را از ایران تا آلمان میپیمایند .بعد از آن عروسکها توسط دستگاههای فوق
حرفهای چاپ سهبعدی در کارگاه دووب به صورت تمامرنگی چاپ ميشود و
دووب منحصر به فرد ،برای تحویل به مشتری به ایران ارسال میشود .ویترین
این فروشگاه ،پر از تصاویر تجسمیافته عروسکمانند از عروس و دامادهایی
است که به خاصترین حالت ممکن ،عکسهایشان را چاپ کردهاند .قیمت
هریک از این عروســکها که دووب نامیده میشود نیز بسته به اندازه آنها از
 ۸۰۰هزار تا  ۴میلیون تومان متفاوت است.
همه این فروشگاهها کنار هم ،فضایی را رقم زدهاند که پاالدیوم را به شکل
شــهری غربی و ادغامشده در جامعه جهانی ،در دل پایتخت کشور در حال
توسعه ایران درآورده است.
پســر جوانی که موهایش را با مدلی خاص سشوار کرده ،ساعت طالی
برند در دست دارد و پیراهن ،شلوار و کفشهایش نیز هرکدام سنگینی بهای
برندی خاص را یدک میکشــد ،میگوید« :پاالدیوم واقعا غول است و مثل
مرکز خریدهای خیلی بزرگ خارجی است .من از اینجا زیاد خرید میکنم اما
این دوستانم با اینکه بنز سوار میشوند ،فقط برای تفریح آمدهاند و اهل خرید
از اینجور جاها و پول دادن برای برند نیســتند .دلیلش هم همین است که
آنها بنز سوار میشوند و با برند ماشینشان خودشان را نشان میدهند ».این
جوان  ۲۵ساله ،میگوید برایشان مهم است که وقتی در خیابان تردد میکنند،
دیگران با دیدن مارک لباس و ماشینشان چطور فکر میکنند« :همه مردم بر
اساس همین چیزها قضاوت میکنند .یک بار در جاده بودیم ،وانتی را دیدیم
که کتانیهای فیک (تقلبی) آدیداس میفروخت .این دوســتم که بنز دارد،
همانجا نگه داشــت و  ۳۰ ،۲۰جفت کتانی خرید .همه روی هم اندازه پول
یک برند واقعی شد .چون ماشین او بنز بود ،ماشینهای مدلباالی دیگری هم
پشت ما نگه داشتند ،فکر کردند چه خبر است و ایستادند به خرید کردن».
دختر  ۲۳سالهای نیز با خودروی اسپورتیج  ۱۶۵میلیونی به پاالدیوم آمده
و پوششی ساده دارد .ســاعت و حلقه ازدواج او ،آنقدر جلب توجه میکند
که بهراحتی میتوان تشخیص داد هرکدام آنها لوکس و اصیل هستند .البته
شــاید حدس زدن قیمت  ۲۰میلیون تومانی برای ساعت دور مچش و ۱۹
میلیون تومان برای حلقهاش چندان ساده نباشد .دوستانش برایش در یکی از
کافههای پاالدیوم جشن تولد گرفتهاند و میگوید بیشتر قرارهای دوستانهاش
را در همین مگامال میگذارد« :پاالدیوم چندان چیز خاص و عجیبی نیست.
به نظرم معمولی میآید .همه اجناســش لوکس نیستند .اینجا آدمهایی با

2
میلیون

تومان ،هزینه یک
مانتو با طراحی سنتی
در فروشگاه صنایع
دستی در پاالدیوم

۳۳۰
هزار

تومان ،هزینه سه
ساعت استفاده از
شهربازیمجتمع
کوروش برای یک نفر
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گزارشگــر

۶۶۰
میلیون

تومان ،پردیس
سینمایی کوروش
در ایام نوروز ۹۵
فروش داشته است

۴۵.۸
درصد

از خانوارهای شهری
اتومبیل شخصی دارند

تیپهای معمولی و اسپرت هم دیده میشوند ،اما در سامسنتر خیابان فرشته،
همه جوری لباس پوشــیدهاند که انگار آمدهاند عروسی .پر از توریستهای
خارجی است .سوپرلوکس و سوپرگران است و یک فروشگاه غیرلوکس هم
پیدا نمیشود .رستورانهای معروف لئون و مونسون در سامسنتر شعبه دارند
و آنجا جای عجیبغریبی است .من برندهای لباس را از ایران نمیخرم ،ولی
برای خریدن عطرهای باکیفیت به همین پاالدیوم و سامسنتر میروم».
دو سال از زمانی که «نیویورکپست» در آمریکا از صفحه بچهپولدارهای
ایران در اینســتاگرام گزارش نوشت ،گذشــته است .اما هنوز هم دو خط
انتهایــی این گزارش از قول یک رســانه آمریکایی ،بهترین توصیف برای
فهمیدن ســبک زندگــی «الکچریهــا» در تهران به حســاب میآید.
نیویورکپست نوشته بود« :تصاویر مشابه است .فرقی نمیکند که در آمریکا
باشی یا در ایران ،اگر جزو آن یک درصد “اولتراپولدارها” باشی ،زندگیات
در هرجای دنیا شبیه به هم است».

اجتماعی ،چند وقت پیش در مقالهای با عنوان «مالی شــدن شهر» نوشته
بود« :جمعیت عامل مهمی برای توسعه فضاهای مصرف و خرید مردم است.
جمعیت تهران از دو میلیون و هفتصد هزار نفر در ســال  ۱۳۴۵به هشــت
میلیون و سیصد هزار نفر در سال  ۱۳۹۰رسیده است .به همین میزان آمار
افراد تحصیلکرده که به معنای پیداکردن شغل با درآمد بهتر است در طول
این سالها تغییر محسوسی داشته است؛ به گونهای که  ۵۵درصد کارکنان
دولت در استان تهران دارای تحصیالت لیسانس و باالتر هستند .از سوی دیگر
تفاوت در سبک زندگی موجب شده تا هزینههای خالص یک خانوار شهری
در اســتان تهران در خرید پوشــاک و کفش و لوازم منزل ،از سال  ۱۳۵۷تا
 ۱۳۹۱تقریبا هفت برابر و در تفریحات و سرگرمی و خدمات فرهنگی “یازده
برابر” شده است( .سالنامه آماری استان تهران )۱۳۹۱ ،جدای از افزایش قیمت
کاالها ،دادهها نشاندهنده افزایش سبد خرید مردم در حوزه تفریح و کاالهای
فراغتی است».
استاد سابق علوم ارتباطات در دانشگاه تهران ادامه میدهد« :گزارشهای
جهانی نشان میدهد که تا سال  ۲۰۵۰طبقه متوسط مصرفکننده جهانی
رشد محسوسی خواهد داشت و بیش از چهل درصد جمعیتی که امروز اقشار
پایین محسوب میشوند به طبقه متوسط تبدیل خواهند شد .در این فهرست
ایران نیز جزو اقتصادهای در حال ظهوری خواهد بود که رشد درآمدی باالیی
در سطوح پایین طبقاتی خواهد داشت .گزارش دیگر نشان میدهد که حجم
طبقه متوســط در ایران از  ۱۹۹۰تا  ۲۰۱۰از هجده درصد کل جمعیت به
حدود پنجاه درصد افزایش یافته است .نمیتوان تردید کرد که گسترش مراکز
خرید و رشد میزان خرید وابسته به گسترش طبقه متوسط است .در پاسخ به
این تغییرات بود که ضرورت وجود فروشگاههای بزرگی که پاسخگوی نیازهای
جمعیت باشد ،احساس شد .در همین حال ،نیازهای ثانویه مردم ،ما را به عصر
مصرف انبوه وارد کرد».
مرکز خرید عظیم کوروش در اتوبان ستاری تهران ،یکی از اساسیترین
پاســخها به نیازهای ثانویه مردم در عصر مصرف انبوه است .در حالی که در
همه کشورهای دنیا مگامالها در اطراف شهرها شکل گرفتهاند ،در پایتخت
ایران درست در دل شهر ساخته شدهاند و همین مسئله حیاتی جدید را درون
شــهرها به وجود آورده است .حیاتی که در آن هم برای طبقه مرفه و دهک
دهمیها در پاالدیوم ،سامسنتر و ...جا هست ،و هم برای دهکهای میانی در

J Jقلمروی کوروش برای طبقه متوسط در غرب تهران
بر اســاس آمار بانک مرکزی از بررسی بودجه خانوار ،در سال ۲۸.۸ ،۸۴
درصد از خانوارهای شــهری اتومبیل شــخصی داشتهاند و این رقم در سال
 ۹۳به  ۴۵.۸درصد رســیده است ۱۱ .سال پیش ۲۷.۱ ،درصد از خانوارهای
شهری تلفن همراه داشــتهاند و حاال تنها  ۴.۸درصد از آنها ،این وسیله را
ندارند .همچنين  ۶۴.۴درصد از خانوارها صاحبخانه هستند و  ۲۵.۶درصد
اجارهنشیناند .البته در ســال  ۶۷.۲ ،۸۴درصد از مردم مالک خانه شخصی
بودهاند و حاال  ۲.۸درصد کمتر شده است .بیشتر خانوادهها نیز در خانههای
سهخوابه ساکن هستند ۴۷.۵ .درصد از خانوارهای شهری ایران در خانههایی
با ســه اتاق ۳۰.۴ ،درصد در خانههای دوخوابه و  ۳.۵درصد نیز در خانههای
تکخواب زندگی میکنند ۱۵.۶ .درصد خانههایی با  ۴اتاق دارند و اقلیت ۲.۶
درصدی و  ۱.۴درصدی نیز در خانههای پنج و ششخوابه زندگی میکنند.
همه این آمارها نشان میدهد طبقه متوســط در ایران اندازهای بزرگ دارد.
اگرچه رکود اقتصادی معیشــت خانوارها را تنگ کرده است ،اما حداقل آمار
و ارقام بانک مرکزی اینطور نشــان میدهد که اوضاع برای اکثریت ،چندان
سخت و دردناک نیست.
عباس کاظمی ،عضو هیئت علمی پژوهشــکده مطالعــات فرهنگی و

بررسیآمارهایبانکمرکزیازبودجهخانوارتأییدمیکنداندازهطبقهمتوسططیسالهایاخیربزرگترشدهاستونیازهایجدیدیبرایآنهاشکلگرفتهاست.جدولزیردرصدخانوارهایشهری
استفاده کننده از برخی لوازم زندگی را طی سالهای 84تا 93نشان میدهد.
اتومبیل
سال  /لوازم زندگی
شخصی

موتورسیکلت

چرخ خیاطی

رادیو ضبط رادیو

ویدئو و دستگاه
تلویزیون
پخش لوح

رایانه

فریزر و یخچال
دوربین
فیلمبرداری فریزر

تلفن همراه

1384

28/8

18/8

72/5

73/3

17/6

98/8

58/3

26/3

11/3

54

27/1

1385

31/1

18/8

71

69/8

17/8

98/6

56/6

30/3

12/8

58/1

39/4

1386

33

19/5

71

69/8

16/7

99

57/4

34/9

14/8

62

63/8

1387

35/4

19/6

70/1

65/7

15/2

99/1

58

39/1

14/6

66/3

80/9

1388

36/6

19

67/8

60/4

13/6

9/1

58/8

41/1

14/8

69/3

86/7

1389

39/5

18/5

65/4

55/7

14/3

99/1

59

43/8

15/7

73/2

89/9

1390

42/2

18/5

63/6

44/9

12/8

99/2

61

45/9

15/4

76/3

93/3

1391

43/1

18/4

58/9

38/1

12/2

99/4

57/7

44/9

14/6

79/4

93/7

1392

44/4

17/8

57/6

30/2

12/8

99/3

53/8

47

15/2

81/8

94/7

1393

45/8

17/2

54/8

26/4

12/9

99/2

51/2

48/3

13/2

80/8

95/2
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جالل آلاحمد ،نیم قرن پیش از آنکه دژهای مستحکم برند در شمال تهران قبله دهکدهمیها شوند ،نوشته بود« :تا وقتی ماهیّت و
اساس و فلسف ه تمدن غرب را درنیافتهایم و تنها به صورت و به ظاهر ،ادای غرب را درمیآوریم -با مصرف کردن ماشینهایش-
درست همچون آن خریم که در پوست شیر رفت».

مرکز خرید کوروش ،فضای بزرگ و بکری ایجاد شده است .کوروش با  ۶طبقه
و  ۱۲سالن سینما با ظرفیت  ۲هزار و  ۸۶۰نفر ،نهتنها یکی از بزرگترین بلکه
یکی از عجیبترین مگامالهای تهران نیز به حساب میآید .برندهای نوپای
داخلی مانند پوشاک «انارگل» در کنار برندهای بارسا و لورئال در این مجتمع،
کنار هم زیست میکنند .هم فستفودهایی با قیمت متوسط در اینجا شعبه
دارند و هم رستورانهایی لوکس با دکورهایی جذاب که جیب بسیاری بهجز
تماشای آنها را کفاف نمیدهد .طبقه سوم تا ششم مجتمع کوروش بیش از
آنکه واحدهای تجاری داشته باشد ،پر از واحدهای تفریحی است .سینماها
از طبقه سوم شــروع میشوند و کافیشاپها ،فستفودها و رستورانها نیز
در همین طبقات جا گرفتهاند .با محصوالت هیجانانگیزی که مانند آنها در
سطح شهر کمتر پیدا میشود یا حداقل کمتر متمرکز کنار هم قرار گرفتهاند.
آبمیوهها در لیوانهایی با طرحهای خاص هســتند ،بستنیهای ایتالیایی
بهجای آنکه کسی پشت دستگاه آن ایستاده باشد ،با شعار «خودت درست
کن» عرضه میشوند .لیوانها و قیفهای متنوع ،طعمهای مختلف بستنی
و حتی طعمهای مختلف میوه ،پاســتیل و سسهای شکالتی کنار هم قرار
گرفتهاند و قیمت آن با وزن نهایی محاسبه میشود .البته قیمت آن نیز چندان
ارزان نیست و ظرفهایی متوسط برای دو نفر ،کمتر از  ۲۵هزار تومان هزینه
ندارد .میز و صندلیهایی کنار پنجرههای بلند رو به سرسبزیهای پایتخت
چیده شدهاند و همهچیز به نحوی کنار هم قرار گرفته است که برای گردش
و خرید کامل بدون دود و ترافیک تهران کافی باشــد .ســالنهای سینمای
کوروش باالترین کیفیت را در ایران و البته با ده هزار تومان ،گرانترین هزینه
بلیت را نیز دارا هستند .فربد ،مدیر روابط عمومی سینمای کوروش میگوید:
«پرديس سينمايي كوروش روزانه  70تا  75سئانس نمایش فیلم ایرانی دارد
و با فروشــی که دارد بیش از  20درصد به سینمای کشور کمک میکند».
پردیس سینمایی کوروش تنها در روز  ۱۱فروردین امسال ۸۰ ،میلیون تومان
فروش داشــت و در کل ایام نوروز ۶۶۰ ،میلیون تومان برای سینمای ایران
بلیتفروشی کرد .آنقدر که طبقات سوم تا ششم به خاطر سالنهای سینما و
بخشهای خوراکی و تفریحی شلوغ هستند ،واحدهای تجاری کوروش پررونق
نیستند .البته عجیبترین قیمت در این مگامال به شهربازی ژوپیتر آن مربوط
میشود .هزینه سه ساعت بازی و استفاده از  ۹۰دستگاه در این شهربازی برای
هر نفر  ۳۳۰هزار تومان است.
عباس کاظمی ،عضو هیئت علمی پژوهشــکده مطالعــات فرهنگی و
اجتماعی درباره مگامالهایی مانند کوروش مینویسد« :مگامالهای جدید
برخالف مراکز خرید در دهــه  ۷۰مکانی چندمنظورهاند در دهه  ۷۰مراکز
خرید صرفاً به عنوان مکانهایی برای خرید کاال طراحی شده بودند اما در دهه
 ۹۰مگامالها هویت فراغتی را در خود غالب کردهاند و مجموعهای از فضای
بازی برای کودکان ،فضاهای رستورانی و فودکورت ،فضای هنری و سینمایی،
فضاهای خرید به تفکیک عالیق نسلی و سنی را در خود جای دادهاند .زنجیره
مصرف و خرید و فراغت در این مراکز کامل می شود .آنچنان که مالها خرید
را از فعالیتی بر نیاز به فعالیتی مبتنی بر فراغت تغییر دادهاند .شهر تهران بین
مگامالها و بازار ،دو الیه متفاوت از شــهروند را درون خود پرورش میدهد.
مالها برای شهروندانی ساخته شدند که درون شهر زندگی میکنند و درون
همین شــهر به خرید میروند ،و توسعه مالها در کشور ما برخالف الگوی
امریکایی که اساســش بر حومهنشینی بود ،جلو نرفت .تجربه توسعه مالها
در قلب شهر ،به شکلگیری فضای زیستشهری جدیدی منجر شده است».
اگر ترافیکهای شدید به خاطر تفریح در زیستشهر جدیدی که قلمروی
کوروش در پایتخت رقم زده اســت برای بومیهای آن محل دردسر درست
نمیکرد ،کوروش یکی از کاملترین مجموعههای تفریحی و فرهنگی برای
خانوادههای کمحوصله پایتختنشین بود .البته با حسابی سرانگشتی میتوان

فهمید گذراندن یک شب در این مجتمع برای خانوادهای ۴نفره تنها با استفاده
از سینما و فستفودی متوسط ،كمتر از  100هزار تومان آب نمیخورد.
بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی ،هزینه ناخالص خانوادهها در سال ،۹۳
به طور متوســط  ۳۲میلیون و  ۸۰۰هزار تومان بوده است .از این میزان يك
میلیون و  ۲۴۳هزار تومان صرف پوشــاک و کفش ۷۷۲ ،هزار تومان صرف
تفریح و امور فرهنگی و  ۶۵۵هزار تومان نیز صرف رستوران و هتل شده است.
هزینه تفریح و امور فرهنگی در ســبد مصرفی خانوارها تا دهک دهم
 ۷۵۰هزار تومان بوده اســت و بعد از آن در دهک هشــتم ،به  ۹۷۴هزار
تومان میرسد .دهک دهمیها نیز که اوقات تفریحشان را در مگامالهای
شــمال شهر میگذرانند ،دو میلیون و  ۸۰۰هزار تومان در سال  ۹۳برای
تفریح و امور فرهنگی و دو میلیون و  ۵۹۹هزار تومان برای رستوران و هتل
خرج کردهاند .هزینه پوشاک نیز در دهک هفتم یک میلیون و  ۵۲۴هزار
تومان و در ســبد مصرفی دهک دهم ۵ ،میلیون و  ۱۴۶هزار تومان بوده
است .البته این ارقام به صورت میانگین است و نقاط شهری کل کشور را
در بر میگیرد .بر اساس بررسیهای میدانی در مراکز خرید شمال تهران،
ارقامی که برای مخارج تفریحی کل سال مرفهترین قشر شهرنشین اعالم
شده است ،تنها در یک روز گردش الکچریهای شمالشهری در پاالدیوم
و سامسنتر ،خرج میشود.
نگاههای مختلفی به این سبک زندگی وجود دارد .عدهای معتقدند
نباید به قشر پولدار به خاطر سبک زندگی برندمحور و مصرفگرا خرده
گرفــت ،عدهای نیز با تندی هرچه تمامتر این ســبک از زندگی را نقد
میکنند .مانند جالل آلاحمد که ســال  ،۱۳۴۱نیم قرن پیش از آنکه
دژهای مستحکم برند در شــمال تهران قبل ه دهکدهمیها شوند ،در
کتاب «غربزدگی» نوشته بود« :حرف اصلی این است که ما نتوانستهایم
شــخصیت “فرهنگی -تاریخی” خودمان را در قبال ماشــین و هجوم
جبریاش حفظ کنیم .بلکه مضمحل شدهایم .حرف در این است که ما
نتوانستهایم موقعیت سنجیده و حسابشدهای در قبال این هیوالی قرن
ماهیت و اساس و فلسف ه تمدن غرب را درنیافتهایم
جدید بگیریم .تا وقتی ّ
و تنها به صورت و به ظاهر ،ادای غرب را درمیآوریم  -با مصرف کردن
ماشــینهایش -درســت همچون آن خریم که در پوست شیر رفت .و
دیدیم که چه به روزگارش آمد .اگر آن که ماشــین را میسازد ،اکنون
خود فریادش بلند اســت و خفقان را حس میکند ،ما حتّی از اینکه در
زی خادم ماشین درآمدهایم ،ناله که نمیکنیم هیچ ،پُز هم میدهیم!»
ِّ

۴۷.۵
درصد

از خانوارهای شهری
در خانههای سهخوابه
زندگیمیکنند

۶۴.۴
درصد

از خانوارهای شهری
صاحبخانههستند
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چکش حراج به آثار هنری
گزارشگــر
های آثار هنری چیست؟
اسرار مگوی حراج 

حاضران در ســالن دست میزنند و دو جوان که دو سوی
آنها رد میشوند و روی سن در
تابلویی را گرفتهاند از جلوی 
ولی خلیلی
آنها دو گوشهاش
کنار مجری برنامه میایستند ،تابلویی که 
خبرنگار
را گرفتهاند برای حاضران در حراج آشناســت و از همین
رو ســکوتی سالن را فرامیگیرد ،نقش چند تنه درخت روی تابلو دیده میشود ،همهچیز
آنقدر واضح اســت که مجری هم نیازی به معرفی اثر و هنرمندش نمیبیند و مستقیم
فروش را با یک میلیارد و  900میلیون تومان شروع میکند .عددی که هر بار با باال رفتن
شمارههایی که در دست حاضران است و صدایی که مجری را فرامیخواند (آقای پاکدل)
و یا خیز برداشتن افرادی که در گوشه سمت چپ سالن نشستهاند و حراج را تلفنی دنبال
میکنند ،باالتر میرود« :با یکمیلیارد و  900شروع میکنیم ،آقای پاکدل ،یکمیلیارد و

 ،950دومیلیارد تومان ،آقای پاکدل2 ،میلیارد و  ،50دستی باال میرود2 ،میلیارد و ،100
زن تلفن به دست خیز برمیدارد2 ،میلیارد و  ،150آقای پاکدل2 ،میلیارد و  ،200دستی
از میانه جمع باال میرود2 ،میلیارد و  ،200زن جوان تلفن به دســت ،دست چپش را باال
یبــرد2 ،میلیارد و  ،250آقای پاکدل2 ،میلیارد و  ،300آقای پاکدل2 ،میلیارد و ...،350
م 
آقای پاکدل2 ،میلیارد و 2 ،400میلیارد و  ...،400دســتی دوباره باال میرود2 ،میلیارد و
 ،450دســت دیگری باال میرود 2 ،500میلیــارد و 2 ،500میلیارد و  ،500آقای پاکدل،
2میلیارد و  ،550دختر تلفن به دســت ،شمارهاش را باال میبرد  ...،600آقای پاکدل،650
چند دست پشت هم باال میروند و عدد چند بار جابهجا میشود2،میلیارد و ،750 ،700
 ،850 ،800آقای پاکدل2 ،میلیارد و 2 ،900میلیارد و  ،900دوباره دستی باال میرود ،950
 ...،950میدونید که سهراب سپهری رکورددار فروشه2 ،میلیارد و  ،950دختر جوانی که

روند گران شدن آثار سهراب سپهری و رکورد زنی آنها در  5دوره حراج تهران

1391

قیمت فروش 190 :میلیون تومان /برآورد قیمت180 - 250:
میلیون تومان/امضاء« :سهراب سپهری» فارسی (پایین
راست) اکریلیک و رنگ روغن روی بوم  100×70سانتی متر
تاریخ اثر1346:
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قیمت فروش 700 :میلیون تومان/برآورد قیمت350 - 500:
میلیون تومان/امضاء »70 Sepehri« :انگلیسی (پایین
راست) رنگ روغن روی بوم  80×90سانتی متر /تاریخ اثر:
 1349این اثر پیش از انقالب از طریق گالری سیحون تهران
توسط یک مجموعهدار صاحب نام و مقیم آمریکا خریداری و در
سال  1390به مجموعه دار کنونی آن فروخته شده است.

1393

قیمت فروش 1,800 :میلیون تومان/برآورد قیمت 600 - 800:
میلیون تومان/امضاء« :سهراب سپهری» (پایین راست)
رنگ روغن روی بوم  75×130سانتیمتر /تاریخ اثر :دهه 1350

کافی است عدد فروش کل دوره ابتدایی حراج تهران را با مجموع 2میلیارد و  150میلیون تومان (برای  73اثر) با آخرین دوره
با مجموع فروش بیش از  25میلیارد و  300میلیون تومانی (برای  79اثر) مقایسه کنید تا بیشتر متوجه شوید که در طول  5سال
از سال  1391تا  1395مجموع فروش حدود  12برابر شده است.

تلفن در دست دارد نیمخیز میشود و شمارهاش را نشان میدهد 3میلیارد ،صدای دست
حاضران سالن را پر میکند3 ،میلیارد3 ،میلیارد3 ،میلیارد ،همهمه حاضران سکوتی را که
تا چند لحظه پیش ســالن را فرا گرفته بود میشکند3 ،میلیارد ،صدای چکشی روی میز
چوبی شنیده میشود ،مبارکه!» این تمام آن چیزی است که میتوانید در حدود  4دقیقه
فیلم حراج تابلو سهراب سپهری که روی سایت آپارات منتشر شده ببینید؛ گرانترین اثر
هنری که در پنجمین حراج آثار هنری تهران به فروش رسید و رکود گرانترین اثر هنری
فروختهشــده در کشــور را که پیش از این به اثری دیگر از همین نقاش و شــاعر معاصر
اختصاص داشت با 2میلیارد و  800میلیون تومان ،شکست .اثری که در نهایت خریدار آن
یکی از کسانی بود که تلفنی در حراج شرکت کرده بود و کسی او را ندید.
ی بسیاری برای فرهنگ و اقتصاد فرهنگ
حراج آثار هنری امســال تهران شگفتیها 
در کشــور رقم زد و رکوردهای بسیاری را در کنار رکورد گرانترین اثر هنری که متعلق
به ســهراب سپهری شد ،جابهجا کرد از جمله رکورد جمع فروش کل که در این دوره به
 25میلیارد و  362میلیون تومان رسید با فروش  79اثر که تفاوت قابل توجهی با سال و
ی گذشته داشته است زیرا مجموع فروش سال قبل یعنی دوره چهارم با  200اثر
سالها 
 21میلیارد و  40میلیون تومان بود که این نشاندهنده رشد بسیار زیاد ارزش قیمتی آثار
هنری در کشــور و رونق گرفتن خرید و فروش آثار هنری است .موضوعی که میتوان با
های پیشین با این دوره بهتر متوجه آن شد ،کافی است عدد فروش کل دوره
مقایسه دوره 
ابتدایــی حراج تهران را با مجموع 2میلیارد و  150میلیون تومان (برای  73اثر) با آخرین
دوره با مجموع فروش بیش از  25میلیارد و  300میلیون تومانی (برای  79اثر) مقایســه
کنید تا بیشتر متوجه شــوید که در طول  5سال از سال  1391تا  1395مجموع فروش
حدود  12برابر شده است.
شاید فکر کنید که ممکن است حضور هنرمندان باسابقهتر و آثار هنری بهتر روی این
های مختلف به
ماجرا تاثیر گذاشته باشد اما با بررسی کاتالوگ آثار حراج تهران که در دوره 
آنها بهخوبی میتوانید متوجه شوید که تقریبا اکثر
فروش رفته و دیدن فهرست هنرمندان 
آنها که درگذشتهاند) در
آنها که در قید حیات هستند و چه 
هنرمندان نامی کشورمان (چه 
تمامی  5حراج حضور داشتهاند و این قیمت تابلوهاست که رشد بسیاری کرده است .مثال
ی ناصر اویسی در حراج اول  19میلیون تومان فروخته شده و کار
کاری از مجموعه اسبها 
دیگری از همین مجموعه او در حراج سال جاری  95میلیون تومان فروخته شده است یا
کاری از مجموعه دیوار پرویز تناولی در دور نخست  116میلیون تومان فروخته شده و حاال
کار دیگری از همین مجموعه در حراج امسال  400میلیون تومان چکش خورده است .این
تغییر برای آثار دیگر هنرمندان حراج از جمله سهراب سپهری هم بهخوبی مشهود است
زیرا مثال اثری از او در حراج ســال اول  190میلیون تومان فروخته شــد و حاال در حراج
پنجم تهران دو کار از او یکی به مبلغ 3میلیارد تومان و اثری دیگر از او یکمیلیارد و 550

1394

قیمت فروش 2,800 :میلیون تومان/برآورد قیمت - 1,600:
 1,200میلیون تومان /امضاء( »72 Sepehri« :پایین چپ)
رنگروغن روی بوم  120×180سانتیمتر /تاریخ اثر1351 :
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میلیون تومان به فروش رسیدند؛ نکتهای که با مشاهده این اعداد و تحلیل و مقایسه 
آنها
متوجه میشوید چندین برابر شدن قیمت و ارزش آثار است و این یعنی که سرمایهگذاری
ی گذشته
برای خرید آثار هنری میتواند سود بسیاری داشته باشد .کما اینکه در سالها 
بســیاری از مجموعهداران ،کسانی که گالری زدهاند و موسسات مالی و بانکی که وارد این
حوزه شــدهاند سود بسیاری به دست آوردهاند برای مثال چند سال پیش بانک پاسارگاد
اثری با عنوان «پرسپولیس» را از پرویز تناولی  500میلیون تومان خریداری کرد و بعد آن
را  2.8میلیون دالر در حراجی کریستی فروخت و در آن زمان که دالر هنوز  1000تومان
بود حدود  6برابر سود كرد.
اما این ســود از خرید و فروش آثار هنری در شرایطی حاصل میشود که اقتصاد ایران
چند ســالی است دوران رکود را میگذراند و حال روز خوشی ندارد ولی در همین شرایط
حال بازار فروش آثار خوب بوده و روزهای طالیی را پشــت ســر گذاشــته است ،شما در
نظر بگیرید در چند سال گذشــته افراد از طریق چه کار اقتصادی (بهجز کارهای خالف
و رانت) میتوانستند پول خود را در عرض  5سال چند برابر کنند ،در سالهایی که سود
بانکی کاهش یافته ،قیمت مســکن در رکود بوده و بازارهای مالی نیز روزهای پرنوسان و
معموال نزولی را طی کردهاند .البته نکته مهم در بازار هنر تخصصی بودن آن است و باید
توجه داشــته باشید که در این بازار همهچیز دســت عدهای محدود است که متشکل از
ی مالی ،کارشناسان
هنرمندان ،گالریداران ،مجموعهداران خصوصی ،بانکها ،موسسهها 
آثار هنری و دالالن میشــوند که نبض این بازار را بســته به نفوذ و جایگاه مالیشان در
دســت گرفتهاند .البته در این بازار رد برخی از مجموعهداران خارجی را هم میشود پیدا
کرد .همچنین اگرچه که از ســوی مقامات رسمی برگزاری حراج تاکنون اظهارنظری در
این خصوص صورت نگرفته است اما روزنامه واشنگتن پست در گزارشی دراینباره نوشت:
«هویت خریداران این آثار طبق عرف معمول ،مشخص نیست؛ اما خریداران بینالمللی از
طریق واســطههای ایرانی در این حراج شرکت کردند؛ زیرا نظام بانکی این کشور پس از
لغو تحریمها هنوز به طور کامل به نظام بانکداری جهانی متصل نشده است ».این روزنامه
آمریکایی با اشاره به فروش  7.4میلیون دالری پنجمین حراج سالیانه تهران که نسبت به
سال گذشته  12درصد رشد داشته نوشت« :این رشد نشاندهنده رونق گرفتن بازار تجارت
هنری در ایران است .کلکسیونرها ،افراد مشهور و سرمایهداران شرکتکننده در این حراج
های این کشور راه خود را به بازارهای جهانی
امیدوارند آثار هنری ایران ،پس از لغو تحریم 
باز کند .بهای آثار هنری ایرانی پس از حصول توافق هستهای در تابستان گذشته ،روندی
صعودی داشته است».
J Jرونق بازار آثار هنری ایران از کی شروع شد؟
اگرچه که رشــد قابل توجه خرید و فروش آثار هنری در  5سال گذشته با نگاهی به

قیمت فروش 1,550 :میلیون تومان/برآورد قیمت - 1,500:
 1,000میلیون تومان  /امضاء« :سهراب سپهری» (پایین چپ)
رنگروغن روی بوم  130×80سانتیمتر /تاریخ اثر :دهه 50
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قیمت فروش 3,000 :میلیون تومان /برآورد قیمت - 3,000:
 2,000میلیون تومان /امضاء( »Sepehri« :پایین راست)
رنگروغن روی بوم  120×180سانتیمتر /تاریخ اثر :دهه 50
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گزارشگــر
حراج تهران قابل مشــاهده است ولی برای ردیابی این رونق باید به کمی دورتر برویم و
ی مشهور دنیا همچون کریستی نگاهی بیندازیم،
به حراج آثار هنری کشور در حراجها 
بهخصوص حراجهایی که با رونق گرفتن اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس همچون
امارات متحده عربی از حدود یک دهه پیش در این کشورها اوج گرفتهاند و آثار هنرمندان
ایرانــی نیز به دلیل جایگاه ویژه در منطقه خاورمیانه و جهــان در این حراج ها حضور
های بســیار باال چکش خوردهاند که اوج این ماجرا در سال  1387در
داشته و با قیمت 
حراج کریستی دوبی که شــعبهای از حراج کریستی لندن و آمریکاست رقم خورد .در
ایــن دوره هنرمندان ایرانی با فروش بیــش از  12میلیون دالر (کل فروش  20میلیون
دالر) ،رکورددار چهارمین حراج بینالمللی کریستی در دوبی شدند و رکورد گرانترین
اثر فروختهشده در این دوره به اثری از پرویز تناولی هنرمند مجسمهساز با  2.8میلیون
دالر اختصاص یافت .بنا بر اعالم خانه حراج کریستی در لندن ،در آن دوره  7اثر باالترین
قیمتها را در اختیار داشــتند که از میانشان  6اثر به هنرمندان ایرانی تعلق داشت .در
واقع حراج آثار هنری تهران بعد از فروش خیرهکننده آثار هنری و تجسمی کشورمان در
ی دیگر کشورها همچون لندن شکل گرفت و عدهای از کارشناسان و
دوبی و حراجیها 
مجموعهداران با همکاری وزارت ارشاد به فکر راهاندازی حراج آثار هنری در داخل کشور
افتادند تا موج رونق بازار اقتصاد هنر به داخل کشور نیز برسد.
J Jچکشها برای كه به صدا درمیآیند؟!
مهمترین اسرار مگوی هر حراج چه در ایران و چه در کشورهای دیگر ،هویت خریداران
و معموال فروشندگان است ،موضوعی که مثل رازی در سینه برگزارکنندگان باقی میماند
های گذشته منتشر شده
و بهندرت لو میرود؛ مثال در فیلمهایی که از حراج تهران در سال 

بهندرت میتوانید افراد آشنا و مشهور ببینید که در سالن حراج در هتل پارسیان آزادی
حضور دارند و به صورت مستقیم اثری را میخرند؛ اگر از چند نفر هنرمند ،بازیگر و ورزشکار
مانند علی دایی ،الناز شاکردوست و ...بگذرید تقریبا میتوان گفت  95درصد حاضران را
کسی نمیشناسد .ولی پشت این چهرهها چه خبر است؟ اتفاقی که در حراجیها میافتد
معموال این است که افراد نمایندگانی را برای حضور در حراج میفرستند و خود از پشت
صحنه همهچیز را مدیریت میکنند .بخش مهم دیگر اتفاق هم اصال از پشت سیم تلفن
میافتد و افراد به صورت تلفنی در حراج حاضر میشوند و به این شکل اصال هیچ ردی
های دیگر مراجعه کنید در
از خود باقی نمیگذارند .اگر به ســایت حراج تهران یا حراج 
ی مختلف برای
ی حضور و خرید را توضیح دادهاند و از روشها 
بخشی از اطالعات روشها 
خرید گفتهاند .مثال در حراج تهران خریداران به سه روش میتوانستند آثار را بخرند.1« :
با ثبتنام و تکمیل فرم خرید حضوری با مشارکت در مزایده در حراج شرکت کند؛  .2با
ثبتنام و تکمیل فرم خرید غیرحضوری با ارتباط تلفنی هنگام حراج ،در آن شرکت کند
و  .3با ثبتنام و تکمیل فرم خرید وکالتی به صورت تلفنی به حراجگذار وکالت دهند تا با
سقف رقم مورد نظر او در مزایده شرکت و اثر مورد نظر را خریداری کند».
با نگاهی به آثار فروختهشده در حراج تهران میتوان دید که بخش مهمی از آثار به صورت
تلفنی و بدون مشخص شدن خریداران فروخته شده و در مرحله دوم این حاضران بودهاند که
شمارههایشان را باال برده و برنده چکش خوردن و رقابت برای خرید یک اثر هنری شدهاند.
البته در این بین مشخص نبودن خریداران آثار هنری همیشه به حاشیهها و شایعات بسیار
ی صوری و داغ شدن
دامن میزند و راههایی را برای سوءاســتفاده ،شــکلگیری قیمتها 
ی گذشته موضوعاتی که همیشه
حراج باز میکند؛ مثال در حاشیه حراج تهران در سالها 
شنیده شده حبابی بودن قیمتها به دلیل تالش دالالن برای گران کردن آثار ،خرید آثار از

بانکها و موسسات مالی چرا وارد حراج شدند؟
در سالهای گذشــته و در حراجهای داخلی و خارجی آثار هنری ایرانی یک پای ثابت
حاضران نمایندگانی از بانکها و موسسات مالیای بودند که بیشتر بانکها آنها را تشکیل
دادهاند ،ولی سوال اصلی این اســت که چرا؟ آیا بانکها با حضور در حراجها به دنبال
سودبردن از آثار هنری و افزایش قیمت آنها هستند یا قصد دارند از معافیتهای مالیاتی
حضور در کارهای فرهنگی اســتفاده کنند و یا اینکه پشت پرده این ماجرا به معامالت
صوری بازمیگردد؟
حاتم یزدی با رد قاطع این موضوع که بانکها و موسســات مالی با

خرید آثار هنری ممکن است به دنبال جابهجایی راحت پول و حضور
در معامالت صوری باشند ،میگوید« :تراکنش مالی و جابهجاییهای
مالی آثار هنری آن هم از این دســت آثاری که در حراجهای داخل
می رســد مانند چیزی که در حراج آثار تهران
کشــور به فروش 
شاهدش بودیم ارقام بسیار پایین است و در معامالت بانکی نمیتواند هیچ جایی داشته باشد
و این حرفها و اتهامات اصال بیپایه هستند و من بعید میدانم بانکها و موسسات مالی
برای این به خرید و فروش آثار هنری ورود کرده باشند».
او در ادامه در پاســخ به این ســوال که پس چرا بانکها و نمایندگانشان در چند سال
گذشته حضوری فعال در حراجها داشتهاند ،میگوید« :تبلیغات و خبرسازی که یک بانک
اثر هنریِ فالن نقاش بزرگ را خریده ،حضور در فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی و نمایش
مسئولیت اجتماعی از ســوی بانک و همچنین سرمایهگذاری برای رشد قیمت و فروش
مجدد اثر هنری به قیمیت باالتر از مهمترین دالیل حضور بانکها و موسسههای مالی در
حراجی است ».او همچنین در پاسخ به اینکه ممکن است آنها برای فرار از مالیات وارد عرصه
خرید و فروش آثار هنری شده باشند ،میگوید« :مالیات و دارایی از درآمد اخذ میشود کما
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اینکه برای خرید و فروش این آثار هم باید مالیات و ...پرداخت کنید .بنابراین به اعتقاد من
همان مواردی که یادآور شدم و مهمترین آنها سودبردن از فروش گرانتر اثر و سرمایهگذاری
روی آن مهمترین علت حضور بانک در حراج و خرید آثار هنری است».
سوال دیگری که در این بین مطرح میشود ،قانونی بودن یا نبودن خرید یک اثر هنری
از سوی بانک است .آیا در وظایف بانک این موضوع دیده شده است؟ حاتمی یزدی با بیان
اینکه ممنوعیتی برای حضور بانک در حراج و خرید اثر هنری وجود ندارد ،میگوید« :این
کار کامال قانونی است و بانک هم میتواند اثری را بخرد و در گنجینه خود نگهداری کند و
این مغایرتی با وظیفههای تعریفشده برای بانک ندارد».
اما در پاسخ به همین سوال حسین سلیمی از کارشناسان باسابقه
بانکی کشور که خود عضو هیئت مدیره و موسس چندین بانک بوده
و حاال در هیئت مدیره بانک خاورمیانه حضور دارد ،این موضوع را رد
میکند و میگوید« :پول و منابع مالی بانکها برای سهامداران است
و سپردههایش متعلق به عموم است و من بعید میدانم که ما اجازه
چنین کاری را داشته باشیم ،این موضوع باید به مجمع بیاید و در مجمع تصویب شود .شما
توجه داشته باشــید که رقمهای درشت از پولهای صاحبان سهم برداشته میشود .من
نمیدانم که بانکها و نمایندگانشــان که در این حراجها شرکت میکنند با مجوز هیئت
مدیره این کارها را انجام میدهند یا از اختیارات مدیرعامل استفاده میکنند ولی به اعتقاد
من این کار اصال وظیفه بانک نیســت؛ تابلو خریدن و فروختن کار بانک نیســت ،من در
کشورهای دیگر هم ندیدهام که بانکها به این عرصهها وارد شوند چون منابع بانک متعلق
به سپردهگذاران و صاحبان سهم است و باید در حوزه پرداخت تسهیالت وام و رسیدن به
رشد اقتصادی و صنعتی هزینه شود .شما اهداف بانکها را در اساسنامههای آنها ببینید؛ در

چند سال پیش بانک پاسارگاد اثری با عنوان «پرسپولیس» را از پرویز تناولی  500میلیون تومان
خریداری کرد و بعد آن را  2.8میلیون دالر در حراجی کریستی فروخت و در آن زمان که دالر
هنوز  1000تومان بود حدود  6برابر سود كرد.

ی بیشتر برای
سوی خود فروشندهها و نمایندگانشان با قیمتها 
مقایسه فروش  5سال گذشته حراج تهران
J Jبرگزاری حراج چه سودی دارد؟
و
دستان
بردن
افزایش قیمت اثر ،حضور افرادی صوری برای باال
یکی دیگر از اســرار مگوی حراج آثار هنری که معموال اشــارهای به آن
رقم کل فروش
سال
داغتر کردن حراج و مسائلی از این دست است که البته تاکنون
نمیشود و حتی از چشمها پنهان میماند سود حاصل از برگزاری آن است؛
 ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
1391
آنها نشان ندادهاند
هیچگاه برگزارکنندگان حراج واکنشی درباره 
که البته چندان مخفی نیست و تا حدودی امکان محاسبه آن وجود دارد فقط
 65,450,000,000ریال
1392
آنها را نه تکذیب و نه تایید کردهاند و همین موضوع باعث شده
و 
باید حوصله داشته باشید و دست به ماشین حساب ببرید .در اکثر سایتهای
 132,570,000,000ریال
1393
به این حاشیهها بیشتر دامن زده شود.
حراج جهان در بخش اجرایی یکی از نکاتی که مورد اشاره قرار گرفته درصد
عالوه بر ایــن ،گروهی معتقدند برخی از خریــداران آثار
برگزارکنندگان از فروش یک اثر است نکتهای که در سایت حراج تهران هم
 ۲۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
1394
حراجیهــای هنری و دیگر حراجها کــه بخش مهمی از آنها
به آن اشاره شده اســت« .صاحب اثر بابت هزینه برگزاری حراج ،معرفی و
 ۲۵۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
1395
بــه صورت زیرزمینی صورت میگیرد ماننــد حراج جواهرات
فروش اثر ،موظف به پرداخت حقالعمل حراجگذار به شرح زیر است :برای
و یا ســنگهای قیمتــی در واقع برای انجام معامالت صوری بعدی با خارج از کشــور و
فــروش تا مبلغ  50میلیون تومان معادل  20درصد رقم چکشخورده .برای فروش بیش از 50
جابهجاییهای مالی وارد این کار میشوند و خرید آثار هنری بهخصوص سنگهای قیمتی،
میلیون تا مبلغ  100میلیون تومان معادل  18درصد رقم چکشخورده .برای فروش بیش از 100
جواهرات و تا حدودی تابلوها و آثار هنری راهی برای مخفی کردن این جابهجاییهاست؛
میلیون تا مبلغ  500میلیون تومان معادل  15درصد رقم چکشخورده .برای فروش بیش از 500
برای مثال فردی که در آفریقای جنوبی ،دوبی ،شانگهای یا ...بدهی به یک موسسه ایرانی
میلیون تومان معادل  12درصد رقم چکشخورده ».این اعداد یعنی مثال در جریان فروش تابلوی
دارد با حضور در حراجی ســنگهای قیمتی و خرید صوری اثر ارائهشــده از سوی او به
سهراب سپهری به قیمت  3میلیارد تومان  360میلیون تومان آن سهم برگزارکنندگان بوده است.
چندبرابر قیمت در واقع پول طلب او را در پشــت این معامله پرداخت میکند .موضوعی
عالوه براین و براساس نکات اعالمشده در سایت حراج ،برگزارکنندگان هیچگونه مسئولیتی نسبت
که باتوجه به نبود واکنشهای رسمی از سوی برگزارکنندگان حراجها و نهادهای امنیتی
به پرداخت مالیات و ...ندارند و وظیفه پرداخت هرگونه عوارض قانونی ،مالیاتی بر اساس قوانین و
و انتظامــی نمیتوان دربــاره آن صحبت دقیقی به میان آورد ولــی رد آن را در برخی از
مقررات برعهده خریدار و یا فروشنده است .همچنین به منظور تأمین هزینههای نگهداری ،حمل
پروندههای جنجالی سالهای گذشته میتوان دید .سال گذشته یکی از متهمان پروندههای
و نقل آثار و پوشش بیمهای آثار در قبال خطرات حملونقل و آتشسوزی ،صاحب اثر موظف
مالی که چندسالی در زندان بود به روزنامه اعتماد گفت در آفریقا کاال میفروختیم اما هر
است معادل یک درصد رقم نهایی فروش اثر را به برگزارکنندگان پرداخت کند .جمعبندی این
از چندی جلوی خروج پول را میگرفتند و من هم سه کارشناس داشتم که برایم الماس
اعدادی که به آنها اشاره شد نشان میدهد که شاید بتوان گفت برنده اصلی حراج نه خریداران و
میخریدند و بعد الماسها را به دبی میآوردم و میفروختم و به پول تبدیل میکردم.
فروشندگان که برگزارکنندگان هستند که سود خوبی از این راه به دست میآورند.

هیچکجا اشارهای به این موضوعات نشده است .اگر ما میگوییم بانکها نباید وارد بنگاهداری
شوند و مثال مسکنسازی کنند خب این هم یکی دیگر از این مقوالت است».
او در ادامه میگوید« :برای خود من هم این سوال مطرح است که اصال چرا بانکها وارد
این کار شدهاند و حتی در هیئت مدیره بانک هم این موضوع بحث شد و االن من هم به
دنبال پاسخ مشخصی برای آن میگردم؛ البته ما هم در بانک تابلوهای هنری معمولی از
مناظر طبیعی و تاریخی خریداری کردهایم و روی دیوار شعب نصب کردهایم که با واکنش
مثبت مشــتریان هم روبهرو شده اســت ولی در حراجهای آثار هنری بزرگ و خریدهای
میلیونی اصال شرکت نکردهایم و برای خود من هم این سوال به وجود آمده که چرا بانکها
در این زمینهها سرمایهگذاری میکنند؟»
اما جدا از این دست انتقادها حضور بانکها و موسسات مالی در حراجهای آثار هنری
و تجسمی در سالهای گذشته باعث شده بازار اقتصاد هنر در کشور رونقی بسیار بگیرد

و قیمت و ارزش آثار هنری جابهجا شود ،تا جایی که میبینیم بخش مهمی از گرانترین
آثار هنری خریداریشــده در سالهای گذشته از سوی نمایندگان بانکها صورت گرفته
اســت و در این بین بانک پاســارگاد پیشگام این ماجرا است و بیش از همه در این زمینه
فعال بوده است .بانکی که شرکتی تحت عنوان «پارس آریان» تاسیس کرده است و حدود
 10ســال است که پا به عرصه خرید و فروش آثار هنری گذاشته و تا جایی این ماجرا را
گسترش داده که موزهای خصوصی (در سال  )1387از آثار هنری خود نیز در طبقه سوم
موسسه فرهنگی ،هنری صبا راهاندازی کرده است و هرازچندی نیز با خرید آثار جدید برای
آنها رونمایی برگزار میکند که در آخرین آن وزیر ارشــاد نیز حضور داشت و از این بانک
برای خرید آثار هنری و رونق بخشــیدن به اقتصاد هنر و تشویق هنرمندان به خلق آثار
ت مدیره بانکپاسارگاد
هنری حمایت کرد .در این مراسم علیاکبر امینتفرشی عضو هیئ 
و مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری پارسآریان گفت« :در بانکپاسارگاد قصد داریم که با
هدف پشتیبانی از اقتصاد هنر با جمعآوری مجموعه کاملی از آثار هنری در این موزه ،تاریخ
هنرهای معاصر ایران را در کنار هم در معرض دید مردم قرار دهیم .هماکنون  200اثر هنری
در این موزه قرار دارند و به همین تعداد نیز در خزانه بانکپاسارگاد نگهداری میشوند».
در گنجینه و موزه بانک پاسارگاد هماکنون آثاری از هنرمندان نامی معاصر کشور همچون
سهراب سپهری (گرانترین اثر حراج سال گذشته به قیمت 2.8میلیارد تومان ،پرویز تناولی،
محصص ،آیدین آغداشلو و ...دیده میشود .آثاری که باعث شده از بانک پاسارگاد هماکنون
به عنوان یکی از بزرگترین مجموعههای خصوصی آثار هنری در کشور یاد شود؛ گنجینهای
که اگرچه تاکنون به صورت کلی ارزشگذاری نشــده ولی به اعتقاد کارشناسان میتواند
پشتوانه مالی و فرهنگی بانک باشد و این بانک در سالهای بعد ،از فروش آثار آن سودهای
بسیاری به دست بیاورد .البته باید این نکته را هم در نظر داشت که به نظر میرسد بانک
پاسارگاد در این راه تنها نیست و از کارشناسان خبره هنری کشور برای خرید آثار هنری
بهره میبرد ،اگرچه که تاکنون نامی از آنها برده نشده و اعالم نشده چقدر حقوق کارشناسی
برای خرید دریافت میکنند.
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گزارشگــر
گزارش آماری «آیندهنگر» از آنچه در ایران و جهان بر اقتصاد سینما میگذرد

نخلهایی که در کوران رکود ،پول میسازند

۳۸.۳
میلیارد دالر

فروش جهانی
صنعتسینما
در سال ۲۰۱۵

۷۰۸
فیلم

سال  ۲۰۱۵در
آمریکا اکران شدهاند

«ما دلشدگان خسرو شيرينپناهيم،
ریحانه یاسینی
ما كشتهي آن مهرخ خورشيدكالهيم،
مــا از دو جهــان غير تو اي عشــق
خبرنگار
نخواهيــم »...تصنیفی کــه فریدون
مشیری چند دهه پیش سروده بود ،با آواز محمدرضا شجریان و آوای
نتهایی که حسین علیزاده به آنها جان داده بود ،یک ماه پیش مقابل
نور فلش دوربینهایی از سراســر جهان ،روی فرش قرمز جشنواره
کن به جای موسیقی فیلم «فروشنده» پخش شد و اصغر فرهادی،
شهاب حســینی و ترانه علیدوستی با ملودی آن رو به دریچههای
جهان دســت تکان دادند .چند ســاعت بعد ،جایزه بهترین بازیگر
مرد و بهترین فیلمنامه در معتبرترین جشنواره سینمایی جهان ،به
حســینی و فرهادی رسید ،زوم دوربینها روی نمایندگان سینمای
ایران تنگتر و دریچههایی که از فرانسه تصاویر را برای تمام جهان
مخابره میکردند ،برای ایران بازتر شد .سینمای ایران در جهان ،چه
از نظر هنری و چه از نظر صنعتی ،سهم کمی دارد .اما بعد از کسب
جایزههای معتبر بینالمللی ،رسانههای معتبر جهان سینمای ایران را
با تمام محدودیتهایش ،مورد توجه قرار دادهاند .در کوران جشنواره
بینالمللی کن ،روزنامه تلگراف لندن درباره فرهادی نوشت« :پس از
بردن اسکار برای فیلم “جدایی نادر از سیمین” ،اصغر فرهادیِ ایران
به سوی جلوداری هنر سینمای جهان حرکت کرد .نام او به نحوی
جادویی و شــکوهمندانه در جشنوارههای بزرگ جهان میدرخشد.
فیلم “گذشته” او در سال  2013و حاال فیلم “فروشنده” ،هردو کالف
ســردرگم خانوادگی را روایت میکنند ،چیزی که اوژن اسکرایب،
نمایشنامهنویس معروف ،به آن میگوید :بازی خوشساخت».
فروش جهانی گیشه سینما  -همه فیلم ها(به میلیارد دالر)
آمریکا /کانادا
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بینالمللی

J Jنخل طال برای سینمای ایران پول میسازد؟
 ۲۱میلیــون دالر ،عددی اســت که از فــروش «جدایی نادر از
سیمین» در جهان روایت میکند .این فیلم که از نظر کاربران وبگاه
 IMDbیکی از  ۲۵۰فیلم برتر تاریخ سینمای جهان و دومین فیلم
برتر سال  2011جهان است ،در سینمای آمریکای شمالی بیش از
 7میلیون دالر فروش کرد .محاســبه میزان فروش «جدایی نادر از
ســیمین» در دنیا با در نظر گرفتن دالر ســه هزار و  400تومانی،
برابر با  71میلیارد و  400میلیون تومان میشود ،این در حالی است
که فروش کل سینمای ایران در سال  ،94حدود  70میلیارد تومان
بوده است.
فرهادی پیش از این نیز با فیلم «درباره الی» ،در سینمای بینالملل
مطرح شــده بود .این فیلم سال  ۲۰۱۵پس از گذشت نزدیک به 6
سال از زمان ساخت آن ،در سینماهای آمریکای شمالی به روی پرده
رفت و در فهرست برترین فیلمهای غیرانگلیسی سال  ، 2015رتبه
هشتم را به خود اختصاص داد« .درباره الی» با اکران  51روزه در 12
سینمای آمریکا ،توانست به فروش  220هزار دالری دست پیدا کند.
حجتاهلل ایوبی ،معاون ســینمایی وزارت فرهنگ و ارشــاد در
خصوص پخش «فروشــنده» در ایران گفته بود« :احتماال این فیلم
با برخی مالحظات در ایران اکران میشــود ».این اظهارنظرها برای
اکران داخلی جدیدترین ساخته فرهادی در حالی است که موفقیت
کارهای او باعث شده است بسیاری از کشورهای جهان برای پخش
کارهای او قرارداد امضا كنند .کمپانی فرانسوی «ممنتو» در جشنواره
کن قرارداد توزیع جهانی «فروشنده» را با تهیهکنندگان این فیلم امضا
کرد بر اساس اعالم کمپانی ممنتو قراردادهایی با بلغارستان (بلغاریا
فیلم ویژن) و جمهوری چک و اسلواکی (آرتکام) و
رومانی (ماکوندو) برای اکران «فروشنده» امضا شده
اســت .این فیلم در جشــنواره کن نیز قراردادهایی
برای توزیع در آمریکای التین و اکران در آرژانتین،
برزیــل و مکزیک ،کلمبیا ،پرو ،اکــوادور ،بولیوی و
آمریکای مرکزی بسته است« .فروشنده» در چین
نیز بــا بخش نمایش دیجیتال قرارداد بســته و در
هنگکنگ و ماکوئو و تایوان نیز نمایش داده خواهد
شــد.قراردادهای جدید شامل نمایش در استرالیا و
نیوزیلند نیز میشود.
ممنتو در جریان جشنواره فیلم کن نیز اعالم کرده
بود که شماری از کشورهای اروپایی از جمله اسپانیا،
ایتالیا ،اتریش ،بنلوکس ،سوئیس و لیختناشتاین،
اسکاندیناوی و ایسلند ،بالتیک ،یوگسالوی پیشین،
مجارستان ،لهستان ،پرتغال ،یونان و قبرس نیز امتیاز
نمایش را خریدهاند.
امتیاز فیلم برای نمایش در آمریکای شمالی نیز
فروخته شده ،ترکیه امتیاز آن را خریده و روسیه نیز

قیمت بلیت سینما در آمریکا ،طی ده سال تنها کمتر از دو دالر افزایش یافته
است .هر یک بلیت سینما در سال  ۶.۵ ،۲۰۰۶دالر و در سال  ۸.۴ ،۲۰۱۵دالر
به فروش رسیده است .سال گذشته یک خانواده  ۴نفره در آمریکا برای سینما
یپرداختند.
رفتن باید  ۳۵دالر م 

در حال مذاکره است .ممنتو همچنین اعالم کرده است این فیلم در
ماه نوامبر  ۲۰۱۶در فرانسه اکران خواهد شد.
این قراردها و نام کشورهای مختلف شرقی و غربی ،نشان از فروش
میلیارد دالری دیگری برای کار جدید اصغر فرهادی دارد .به اعتقاد
کارشناسان موفقیت اقتصادی کارهای فرهادی بهخوبی نشان میدهد
سینمای ایران میتواند سهم زیادی از سینمای جهان به دست آورد.
امیرحسین علمالهدی ،کارشناس حوزه اقتصاد سینما و دبیر شورای
سیاستگذاری سینمای هنر و تجربه ،درباره حضور در جشنوارههایی
مانند کن و فواید آن برای سینما برای «آیندهنگر» توضیح میدهد:
«راه ورود به بازارهای جهانی برای ســینمای ایران ،از جشــنوارهها
میگذرد .مخصوصا حضور در جشنوارههای معتبری مثل کن و برلین،
میتواند توجه پخشکنندههای بینالمللی را جلب کند .جوایزی که
فرهادی و سایر فیلمســازها دریافت میکنند ،تضمینکننده این
مسئله است .برای اینکه سینمای کشوری مانند ایران در جهان دیده
شود ،باید ابتدا جامعه نخبگان سایر کشورها به این فیلمها مراجعه
کنند .جشــنوارههای بینالمللی نیز یکی از اصلیترین فرصتهایی
است که برای ما وجود دارد».
شهاب حسینی نیز چند ساعت بعد از دریافت جایزه بهترین بازیگر
مرد در جشنواره کن  ،۲۰۱۶در مصاحبهای گفته بود« :سینمای ایران
همیشــه به حیات خوب خودش ادامه داده است .این جایزه تایید
بیشتری میکند که سینمای ایران در جهان ،هنوز شاید جایگاه واقعی
خودش را پیدا نکرده اســت .چون این پتانسیل را دارد که بتواند در
اکران جهانی ســهم بیشتر و موفقتری داشته باشد .جوایزی از این
دست ،بهخصوص آقای اصغر فرهادی که قهرمان این عرصه هستند،
کمک می کند که سینمای ایران جای خودش را در بینالملل پیدا
کند».
بر اساس گزارش محمد اطیابی ،کارشناس بینالملل سینما ،سینمای
ایران در سال  1394به حد نصابهای جدیدی در عرصههای بینالمللی
دست یافت .فیلمهای ایرانی در سال گذشته ،به  2247حضور بینالمللی
در جشــنوارهها و رویدادهای فرهنگی خارج از ایران دست یافتند که
نسبت به سال  1393با  1630حضور 37 ،درصد افزایش نشان میدهد.
به این ترتیب سال  1394با  2247حضور بینالمللی به موفقترین سال

در تاریخ ســینمای ایران تبدیل شد و پس از آن سال  1382با 1800
حضور بینالمللی و سال  1387با  1739حضور بینالمللی قرار دارند.
کل حضورهای ســینمای ایران در عرصههــای بینالمللی به 32283
حضور رسیده که  31617حضور به سالهای بعد از انقالب تعلق دارد.
اطیابی در نشست مطبوعاتی عوامل فیلم «فروشنده» پس از بازگشت
به تهران گفته بود« :نکته جالب توجه نقش کمرنگتر نهادهای رسمی
و دولتی در هردو بخش حضورها و جوایز بینالمللی اســت به گونهای
که تنهــا در حدود  5تا  7درصد این آمــار به فعالیتهای این نهادها
مرتبط بوده است و  93تا  95درصد این موفقیتها به بخش خصوصی
و فعالیتهای کارگردانهای فیلم کوتاه برمیگردد».
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میلیون دالر
فروش جهانی
فیلم «جدایی
نادر از سیمین»

J Jفروش  ۴۰میلیاردی سینمای ایران در بهار امسال
در ســال  ۵۸ ،۹۴فیلم اکران شــدند و  ۱۲میلیون و  ۱۲۲هزار
مخاطب به سینما رفتند .این میزان مخاطب باعث شد فروش کل
پرفروشترین فیلمهای سینمای ایران در سال 94

رتبه نام فیلم

فروش تهران

فروش شهرستان فروش کل

رایت ویدئویی

مخاطب کل

هزینه تولید

1

محمد(ص)

۷.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۸.۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰

۱۶.۰۰۵.۰۰۰

۲.۰۰۳.۰۰۰

فروخته نشده اما ۲میلیارد از طرف
۶۲.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰
سازندگان قیمت گذاری شده است.

سود یا ضرر احتمالی
ضرر

2

نهنگ عنبر

۵.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰

۲.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۷.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰

۱.۳۵۰.۰۰۰

۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰

سود

3

نبرگر
ایرا 

۳.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰

۲.۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰

۵.۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰

960.000

۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰

سود

4

شاهزاده روم

۱.۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰

۲.۵۹۲.۰۰۰.۰۰۰

۴.۰۵۲.۰۰۰.۰۰۰

740.000

۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰

سود

5

در مدت معلوم

۲.۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰

۱.۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰

۳.۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰

610.000

۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰

۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰

سود

6

گینس

۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۱.۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰

۳.۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰

590.000

۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰

سود

7

رخ دیوانه

۱.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰

۱.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰

۳.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰

446.000

۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰

۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰

سود

8

دوران عاشقی

۱.۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰

۹۷۰.۰۰۰.۰۰۰

۲.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰

423.000

۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰

بازگشت سرمایه

9

من سالوادور نیستم

۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰

۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰

۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰

415.000

۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰

سود

10

عصر یخبندان

۱.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰

۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۲.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰

390.0000

۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰

بازگشت سرمایه

آیندهنگر |  | tccim.irشماره چهلونهم ،تیر ماه 1395

79

گزارشگــر

42.4

میداند و برای «آیندهنگــر» توضیح میدهد:
ســینمای ایران به  ۷۵میلیارد تومان برسد .در
بزرگترین بازارهای جهان برای سینما
در سال 2015
حالی که ســال  ،۹۳تعداد مخاطبان کمتر از
«تاثیر تبلیغات ماهوارهای را نمیشــود کتمان
 ۷میلیون نفر و فروش کل ســینما حدود ۳۵
کرد .با توجه به اینکه شــاهد اکران فیلمهای
فروش (به میلیارد دالر)
رتبه کشور
خوبی هســتیم ،تبلیغات ماهوارهای نیز تاثیر
میلیارد تومان بود .با وجود اين ،سینمای ایران
38.3
 جهانباالیی روی فروش گذاشتهاند .البته نمیتوان به
هنوز هم ورشکســته است .بررسی آمار فروش
آمریکا
این میزان فروش برای بلندمدت دل خوش کرد.
فیلمها نشــان میدهد از مجمــوع  ۵۸فیلم
11.1
1
میلیارد تومان
کانادا
سینمای ایران برای دوره سه ،چهارساله ،همیشه
اکرانشده ۳۷ ،فیلم به تهیهکنندههایشان ضرر
فروش کل
6.7
 2چین
حالش خوب میشود اما ممکن است دوباره به
زدهاند ۶ ،فیلم تنها سرمایهشان بازگشته است و
در
ایران
سینمای
1.9
 3انگلستان
دوران رکود برگردد .از نظر ما تبلیغات فیلمها
 ۱۲فیلم نیز به سود رسیدهاند .وضعیت سه فیلم
دو ماه اول سال۹۵
نیز نامشخص است.
در کشورهای دیگر وقتی باعث شادابی سینما
1.8
 4ژاپن
میشود ،منعی ندارد».
طی
تنها
،۹۵
سال
در
ایران
اما ســینمای
 5هندوستان 1.6
دو ماه توانسته است به فروشی حدود دوسوم
با وجود این پیشــرفتها ،سینمای ایران
 6کره شمالی 1.5
از کل فروش سال گذشته سینما دست یابد.
هنوز هیچ امکانی برای صنعتی شدن ندارد.
1.4
 7فرانسه
دبیر شورای سیاستگذاری سینمای هنر و
گیشه ســینما تا آخر اردیبهشتماه به لطف
تجربه میگوید« :رشد سینمای ایران ،هنوز
فیلمهای «ابــد و یک روز»« ،بادیگارد»« ،من
1.3
 8آلمان
به اندازهای نرسیده است که صنعتی شدن آن
ســالوادور نیســتم» و « ۵۰کیلو آلبالو» که
0.9
 9استرالیا
فروششان از مرز  ۵میلیارد تومان عبور کرده
امکانپذیر باشد .این سینما زیرساختهای
فیلم
0.9
 10مکزیک
است ،به باالتر از  ۴۲میلیارد تومان فروش کل
صنعتی شــدن را ندارد .بــا اینکه فیلمهای
0.8
 11روسیه
سال  ۹۴در ایران
رسید.
خوبی هم ساخته میشود ،نیاز به زمان خیلی
از
فروششان کمتر
0.7
ایتالیا
12
بر اساس اعالم علی سرتیپی ،رئیس کانون
بیشتری وجود دارد .صنعت رابطه مستقیمی
تولیدشان
هزین ه
با امنیت و سرمایه دارد .تا زمانی که حاکمیت
پخشکنندگان سینمای ایران ،فروش گیشه
0.7
 13برزیل
است
بوده
تضمین امنیت سرمایه را ندهد ،امکان صنعتی
ســینما در اردیبهشت امســال  ۵برابر سال
0.6
 14اسپانیا
شدن ندارد .حوزه فرهنگ در ایران متولیان
گذشته بوده اســت .او میگوید« :سینماهای
0.3
 15آرژانتین
زیادی دارد و برای همین سرمایه از آن فراری
کشور در اردیبهشــتماه  21میلیارد و 150
است .موفقیتهایی هم که به دست میآید،
میلیون تومان فروش داشته است .سه میلیون
حاصل جریان عمومی نیست حاصل نیتهای
و  100هزار نفر مخاطب فیلمها بودهاند اما در
ســال گذشته میزان فروش چهار میلیارد و  650میلیون تومان و
شخصی آدمهاســت .حاکمیت باید بتواند سیاستهای سینما
و صنعت ســینما را به طوری واضح ابالغ کند ،ولی هنوز چنین
مخاطب فیلمها  882هزار و  526نفر بود هاند».
چیزی وجود ندارد».
امیرحســین علمالهدی ،کارشــناس اقتصاد ســینما ،تبلیغات
علمالهدی درباره حضور بخش خصوصی در ســینمای ایران
ماهوارهای فیلمها را یکی از علل اصلی رشــد فروش سینمای ایران
نیز میگوید« :بخش خصوصی در سینمای ایران
فروش بینالمللی گیشه سینما به تفکیک منطقه -همه فیلمها(به میلیارد دالر)
فعال است .ولی تاثیرگذار نیست .ما با جامعه 80
میلیون نفری ،هشتهزار سالن سینما نیاز داریم،
در حالی که تنها  350سالن داریم .استانداردهای
آفریقا
آسیا و اقیانوسیه
آمریکای التین
جهانی در حوزه صنعت فرهنگ میگوید به ازای
هر ده هزار نفر باید یک سالن سینما وجود داشته
باشد .اما ما به ازای هر  250نفر ،یک سالن سینما
داریم .صنعت بحث تولید زیاد و عرضه زیاد است.
وضعیت ما در تولید فیلــم در ردههای  20تا 25
است .رتبه خوبی است ولی در سرانه سالن سینما
و رفتن مردم به سینما اصال رتبه خوبی نداریم».
روزنامه معتبر گاردین ،دو ســال پیش گزارشی
درباره صنعت ســینمای ایران منتشر و این پرسش
را به عنوان تیتر آن انتخاب کرده بود« :چرا صنعت
تغییر
تغییر
ســینما در ایران مانند هالیوود پیش از سال ۱۹۶۹
اســت؟» این تیتر نشان میدهد از نظر کارشناسان
اروپا ،خاورمیانه و آفریقا
آسیا و اقیانوسیه
بینالمللی ،سینمای ایران تا رسیدن به استانداردهای
آمریکای التین
«صنعت سینما»ی جهان ،راه درازی حداقل به اندازه
جمع
نیم قرن پیش رو دارد.

۳۷

80
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محاسبه میزان فروش «جدایی نادر از سیمین» در دنیا با در نظر گرفتن دالر سه هزار و  400تومانی،
برابر با  71میلیارد و  400میلیون تومان میشود ،این در حالی است که فروش کل سینمای ایران در
سال  ،94حدود  70میلیارد تومان بوده است.

J Jدر صنعت سینمای جهان چه میگذرد؟
 ،MPAAانجمن فیلم آمریکا ،یک انجمن تجاری اســت که از ۶
شرکت اصلی هالیوود تشکیل شده است .این انجمن هر سال گزارش
کاملی از وضعیت اقتصاد ســینما در جهان ارائه میدهد .بر اساس
گزارش  ۲۰۱۵این انجمن تجاری ،سال گذشته میالدی فروش کل
سینمای جهان برابر با  ۳۸.۳میلیارد دالر بوده است که نسبت به سال
 ۵ ،۲۰۱۴درصد رشــد کرده است .تعداد پردههای سینما در سال
 ۲۰۱۵با  ۸درصد رشد ،به بیش از  ۱۵۲هزار پرده در سراسر جهان
رسیده و آسیا و اقیانوسیه با  ۱۹درصد ،بیشترین رشد را از نظر تعداد
پرده سینما داشته است .فروش سینما نیز در سال  ،۲۰۱۵در حوزه
آسیا و اقیانوسیه  ۱۳درصد بیشتر شده است .فروش گیشه سینمای
چین که دومین گیشه بزرگ جهان است ۴۹ ،درصد افزایش یافته و
به  ۶.۸میلیارد دالر رسیده است که  ۵۰درصد از کل فروش سینما
در منطقه آسیا و اقیانوسیه را تشکیل میدهد .فروش کل گیشه این
منطقه  ۱۴.۱میلیارد دالر بوده و نســبت به سال قبل آن  ۱۳درصد
رشد داشته است .اروپا ،خاورمیانه و آفریقا نیز نسبت به سال ،۲۰۱۴
 ۹درصد فروش گیشهشان بیشتر شده است .البته بعضی کشورهای
اروپایی کاهش گردش مالی ســینما را تجربــه کردهاند .فیلمهای
ســینمایی در فرانسه  ۱۸درصد ،در روسیه  ۳۴درصد و در اسپانیا ۸
درصد در سال  ۲۰۱۵کمتر فروش داشتهاند.
اما آمریکا ،به عنوان کشوری که از نظر میزان فروش گیشه سینما
در رتبه اول جهان قرار دارد ،سال گذشته با اکران  ۷۰۸فیلم۱۱.۱ ،
میلیارد دالر بلیت فروخته است که نسبت به  ۸ ،۲۰۱۴درصد رشد
داشــته است .فروش فیلمهای سهبعدی نیز با  ۱.۷میلیون دالر ۲۰
درصد نسبت به سال  ۲۰۱۴بیشتر شده است ۶۹ .درصد از جمعیت
آمریکا و کانادا که برابر با  3.235میلیون نفر میشــود ،سال ۲۰۱۵
حداقل یکبار به ســینما رفتهاند که نسبت به سال پیش از آن۲ ،
درصد افزایش را نشــان میدهد« .ســینمارو» در آمریکا به کسانی
گفته میشود که در ماه حداقل یک بار برای تماشای فیلم به سینما
میروند ،بررسی جمعیتشناختی آنها نشان میدهد نوجوانهای ۱۲
تا ۱۷ساله ،در آمریکا بیشتر از بقیه گروههای سنی به سینما میروند
و ســال گذشته نیز تعداد سینماروهای نوجوان  ۷.۳درصد بیشتر از
 ۲۰۱۴شــده اســت .اما بعد از آمریکا و چین که جایگاه اول و دوم
را از نظر رتبهبندی جهانی فروش گیشه سینما در
اختیار دارند ،انگلستان با اختالف  ۴.۸میلیون دالری
از چین ،در جایگاه سوم قرار دارد .فروش گیشه این
کشور در سال  ۱.۹ ،۲۰۱۵میلیارد دالر بوده که ۲۲.۲
درصد نیز رشد داشته است .ژاپن و هند نیز با فروش
گیشه  ۱.۸و  ۱.۶میلیون دالری ،در رتبههای چهارم
و پنجم قرار دارند .البته گردش مالی صنعت سینما
در ژاپن نسبت به ســال  ۵۸.۳ ،۲۰۱۴درصد رشد
داشته است.
بررسی تغییرات قیمت بلیت سینما از سال ۲۰۰۶
تا  ۲۰۱۵نیز بیانگر آن است که قیمت بلیت سینما
در آمریکا ،طی ده سال تنها کمتر از دو دالر افزایش
یافته است .هر یک بلیت سینما در سال ۶.۵ ،۲۰۰۶
دالر و در ســال  ۸.۴ ،۲۰۱۵دالر به فروش رســیده
اســت .سال گذشــته یک خانواده ۴نفره در آمریکا
آمریکای التین

برای ســینما رفتن باید  ۳۵دالر میپرداختند .درآمد سرانه هر فرد
آمریکایی  ۵۴هزار و  ۶۲۹دالر اســت و هزینه  ۳۵دالری ســینما
رفتن برای خانوادههای ۴نفره که  ۱۱۹هزار تومان میشــود ،برای
آمریکاییها هزینه گزافی به شــمار نمیآید .این در حالی است که
قیمت بلیت ســینمای ایران تنها طی یک سال  ۲هزار تومان گران
شــد و یک خانواده ۴نفره برای رفتن به یک سالن سینما با کیفیت
متوسط بايد  ۳۰هزار تومان فقط برای خرید بلیت بپردازد .خانوارهای
شهری ساالنه به طور متوسط  ۳۲میلیون و  ۸۰۰هزار تومان هزینه
میکنند که از این میزان ۷ ،میلیون و  ۷۲۷هزار تومان سهم تفریح
و امور فرهنگی ،برابر با  ۲.۳درصد از کل هزینه خانوار اســت .البته
هزینه این گروه با همین ســهم اندک ،در ســال  ۹۳نسبت به ،۹۲
 ۱۸درصد بیشــتر شــده بود .تفریح و امور فرهنگی در سبد خانوار
دهک اول که فقیرترینهای جامعه هستند ۵۸۰ ،هزار ،در سبد دهک
پنجم که طبقه متوسط را تشکیل میدهند  ۴میلیون و برای دهک
دهم که ثروتمندترینها هستند ،ســاالنه  ۲۸میلیون تومان است.
ســهم سینما رفتن در گروه تفریح و امور فرهنگی مشخص نیست،
اما با بررسی ســایر آمارها معلوم میشود که خرج کردن پول برای
سینما ،احتماال سهم بسیار اندکی از  ۲.۳درصد تفریح و امور فرهنگی
را در ســبد خانوار به خود اختصاص میدهد .از سینمای ایران ،به
جز اظهارنظرهای مســئوالن پخش فیلمها و گاهی مقامات دولتی،
نمیتوان آمار رسمی و دقیق تدوینشدهای از نظر میزان مخاطب و
میزان فروش بلیت به دست آورد .گردش مالی  ۷۰میلیارد تومانی
ســینمای ایران نیز قابل قیاس با غولهای سینمای جهان نیست.
اما فروش  ۶.۷میلیارد دالری سینمای چین در سال گذشته۲۰۰ ،
میلیارد دالر از درآمد صنعت گردشگری ایران بیشتر بوده است .البته
 ۱۲میلیارد دالر گردش مالی بازار مواد مخدر در سال گذشته۵.۳ ،
میلیارد دالر از گردش مالی سینمای چین بیشتر بوده است .محسن
جاللپــور ،رئيس اتاق ایران ،یک ماه پیش گفته بود« :گردش مالی
صنایع فرهنگی در دنیا بیش از  2هزار میلیارد دالر و متاسفانه سهم
ایران از گردش مالی صنایع فرهنگی دنیا چیزی نزدیک به صفر است.
در صورت سرمایهگذاری مناسب در این حوزهها ،فواید سرشاری برای
اقتصاد کشــور به همراه خواهد داشت؛ زیرا به ازای هر یک شغل در
عرصه هنر ،سه شغل در شاخه های وابسته به آن فعال میشود».
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گزارشگــر
گزارش تحلیلی «آیندهنگر» از تالش چین برای احیای استعارهای از امپراتوری باستانی

راه ابریشم دوباره افسانه میسازد
«انبارهای غله در تمام شهرها ،از ذخایر پر شدهاند و صندوقها
مهسا راسخ
پر از گنج و طال هستند که تریلیونها ارزش دارد .پولهای
زیــادی وجود دارد و از طناب برای وصل کردن ســکهها به
خبرنگار
هم اســتفاده شده اســت ،مقدار آنها قابل شمارش نیست.
انبارهای غله در پایتخت ،ســرریز کردهاند ،ذخایر آنها فاسد شــده و قابل خوردن نیستند.
سیما کیان ،مورخ چینی که یک قرن پیش از میالد مسیح زندگی میکرد ،افسانههای مازاد
را در سلســله پادشاهی هان چنین توصیف میکند .این دوره به عنوان زمان گسترش چین
به غرب و جنوب و ایجاد مسیرهای تجاری بزرگ شناخته میشود .مسیری که بعدها «جاده
ابریشم» نام گرفت .جادهای که از پایتخت قدیمی شیان تا رم باستان کشیده شده است».
روزنامه فایننشــیال تایمز چند ماه پیش گزارشی را با عنوان «بازی بزرگ چین :جادهای
به یک امپراتوری جدید» با این روایت تاریخی شــروع کرد .این جاده که فردیناند ریختوفن،
جغرافیدان آلمانی در سال  ۱۸۷۷نام ابریشم را روی آن گذاشت ،خاور و باختر و جنوب آسیا
را به هم و به شــمال آفریقا و خاور اروپا پیوند میداد؛ مســیری که تا سده پانزدهم میالدی
بهمدت  ۱۷۰۰سال ،بزرگترین شبکه بازرگانی دنیا بود .نام این جاده که بر اساس تحقیقات
سازمان ملل متحد از برند کوکاکوال در دنیا شناختهشدهتر است ،یکی ،دو سال است که دوباره
در رسانههای معتبر دنیا ،تیترهایی درشت را به خود اختصاص داده است.
فایننشیال تایمز در ادامه گزارشش مینویسد« :یک یا دو هزار سال جلوتر ،دوباره صحبت
از گسترش چین به خاطر رشــد مازاد به میان آمده است .دیگر طنابی برای وصل کردن ۴
تریلیون دالر ذخایر ارزی خارجی که در جهان بزرگترین است ،وجود ندارد .عالوه بر سرریز
انبارهای غله ،چین با مازاد عظیمی از امالک و مستغالت ،سیمان و فوالد مواجه است .پس
از دو دهه رشــد سریع ،پکن دوباره فراتر از مرزهای خود به دنبال فرصتهای سرمایهگذاری
و تجارت است .برای اینکار نیز به دنبال بازگشت به شکوه امپراتوری خود از طریق استعاره
“راه ابریشــم” است .ساخت مدل مدرنی از این جاده باســتانی ،با امضای سیاست خارجی
ن پینگ پدید آمده است .والری هانسن ،استاد تاریخ چین در دانشگاه
رئیسجمهور شیجی 
ییل آمریکا میگوید :جاده ابریشم یکی از اصطالحاتی است که مردم از کالسهای تاریخ به
یاد میآورند و با قدرتهای بزرگ درگیر نشده است ...این دقیقا همان رابطه مثبتی است که
چینیها میخواهند روی آن تأکید کنند».
J Jچرا چین میخواهد جاده ابریشم را احیا کند؟
برخی میگویند پکن از این پروژه برای ادعای رهبری در آسیا استفاده خواهد کرد و برخی
نیز معتقدند چین میخواهد در برابر آمریکا ،برای خود دژی مدرن با برند باستانی بسازد
چین ،برای احیای دوباره راه ابریشم که از حکایتهای سعدی گرفته تا سفرنامه مارکوپولو،
بخشهایی را به خود اختصاص داده ،برنامههای جدی در پیش گرفته است .حتی تشکلی با نام
اتحادیه شهرهای زمینی و دریایی راه ابریشم تشکیل داده و نشستهایی را با کشورهایی که این
جاده از آنها میگذرد ،برگزار کرده است .ایران یکی از مهمترین این کشورها و استراتژیکترین
آنها برای چین است .برای همین این اتحادیه از بخش خصوصی ایران برای شرکت در اولین
نشست راه ابریشم دعوت کرده بود و بهمن عشقی ،دبیرکل اتاق تهران به نمایندگی از پارلمان
بخش خصوصی در این نشست شرکت کرده بود.
در سال  ،۲۰۱۵توریستهای چینی در خارج از چین بیش از  ۲۹۰میلیارد دالر پول خرج
کردند و پیشبینی میشــود این عدد در سال  ۲۰۲۰به یک تریلیون دالر برسد .این مسئله
به چشم جمهوری خلق چین گران میآید و به فکر اداره مخارج توریستهایشان هستند تا
از آن نیز بیشترین نفع را ببرند .عشقی ادامه میدهد« :نگاه اولشان در استفاده از راه ابریشم،
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نگاه توریستی است .چینیها میگویند وقتی این پول کالن را در خارج از مرزهایمان خرج
میکنیم ،به آن به عنوان سرمایهگذاری نگاه کنیم و متحدینمان را در چارچوب راه ابریشم
پیدا کنیم .بنابراین عالقهمندند که کشورهای منطقه را فعال کنند ،خصوصا در حوزه توریست،
ظرفیتهای پذیرش حجم زیادی از توریست را کسب کنند و بتوانند از اهمیت محاصره ترنس
پســفیک کم کنند .عدد  ۲۹۰میلیارد دالر صادرات توریســت ،بسیار بزرگ و جذاب است.
امروز اهمیت سیاسی صادرات توریست مشخص است .چینیها هم عالقهمندند کشورهای راه
ابریشم را از لحاظ درآمدی به صنعت گردشگری وابسته کنند .به اعتقاد من ،نشست اتحادیه
شهرهای زمینی و دریایی راه ابریشم ،سنگ بنای این اقدام بود».
روزنامه فایننشیال تایمز ،درباره اهداف چین برای احیا و گسترش راه ابریشم مینویسد:
«اگر مجموع کل تعهدات چین به صورت اسمی در نظر گرفته شود ،جاده ابریشم قرار است به
بزرگترین برنامه سیاست اقتصادی پس از طرح مارشال به رهبری ایالت متحده آمریکا برای
بازسازی اروپا پس از جنگ جهانی دوم که سه میلیارد نفر را پوشش داد ،تبدیل شود .این اقدام
جاهطلبی بزرگی را نشان میدهد .در برابر پشت پرده اقتصادی متزلزل و قدرت نظامی رو به
افزایش ،پروژه راه ابریشــم اهمیت عظیمی برای تعریف جایگاه چین و ارتباطات آن دارد .به
اعتقاد کارشناسان ،پکن از لحاظ اقتصادی ،دیپلماسی و نظامی ،از این پروژه برای ادعای رهبری
در آسیا استفاده خواهد کرد .فردریچ وو ،استاد مطالعات بینالملل دانشگاه سنگاپور میگوید:
جاده ابریشــم بخشی از تاریخ چین است .قدمت آن به سلســله هان و تانگ ،دو سلسله از
بزرگترین امپراتوریهای چین میرسد .ابتکار چین برای احیای جاده ابریشم یادآوري میکند
که چین تحت حاکمیت حزب کمونیست ،در حال ساخت یک امپراتوری جدید است».
پکن در برخی از کشــورها در حال گســترش سیاست درهای باز اســت .بر اساس آمار
صندوق بینالمللی پول ،تجارت بین چین و  ۵کشور آسیای مرکزی ،قزاقستان ،قرقیزستان،
تاجیکستان ،ترکمنستان و ازبکستان ،از سال ۲۰۰۰به صورتی چشمگیر رشد کرده و به ۵۰
میلیارد دالر در ســال  ۲۰۱۳رسیده است .چین حاال به ساخت جادهها و خطوط لوله برای
دسترســی به منابع آنها و توسعه خود نیاز دارد .بر اساس گزارش فایننشیال تایمز ،شیجی
پینگ در اوایل سال  ۲۰۱۵جزئیات بیشتری از طرح احیای جاده ابریشم ارائه داده و اعالم کرده
است به  ۴۶میلیارد دالر سرمایهگذاری برای برنامه کریدور اقتصادی چین-پاکستان که در بندر
گوادر دریای عرب به پایان میرسد ،نیاز دارد .در آوریل  ،۲۰۱۵پکن برنامهاش را برای تزریق
 ۶۲میلیارد دالر از ذخایر ارزی خارجی خود به سه بانک با سیاستهای دولتی رونمایی کرد
که برای تامین مالی پروژه گسترش راه ابریشم بوده است .فایننشیالتایمز با لحنی کنایهآمیز
و بدبین در اینباره مینویسد« :به نظر میرسد برخی پروژهها در حال حاضر روی تخته برای
کوباندن میخ همکاری ماموران دولتی و تاجران به سیاستهای آقای شی ،رسم شدهاند .اسکات
کندی ،یک مقام دولتی آمریکایی و معاون مرکز مطالعات بینالمللی و استراتژیک واشنگتن
میگوید :چینیها تنها یک شعار جدید برای آنچه در طوالنیمدت میخواهند انجام دهند،
ساختهاند .جاده ابریشــم شبیه یک درخت کریسمس است ،شما میتوانید اهداف سیاسی
زیادی را روی آن آویزان کنید .اما هیچکس تحلیل اقتصادی مناســبی انجام نمیدهد .پول
دولتی که میخواهند روی آن آویزان کنند ،کافی نیست .امید آنها به جذب سرمایه خصوصی
است .اما آیا بخش خصوصی مایل به سرمایه گذاری است؟ این پولساز خواهد بود؟»
J Jجاده ابریشم برای ایران چه منافعی دارد؟
عنایتاهلل رضا در کتاب «ایران و ترکان در زمان ساسانیان» مینویسد« :در زمان ساسانی
راه بزرگ درآمد برای شاهنشاهی ایران ،بازرگانی ابریشم و اخذ حقوق گمرکی از بازرگانان و
کاروانیانی بود که از ایران میگذشــتند .چین در آن روزگار از ایران وسمه ،قالی ،سنگهای

بهمن عشقی :راه ابریشم یک برند اقتصادی گردشگری در دنیاست و شناختهشده است .چینیها
میخواهند در لوای این نام برای خودشان و متحدینشان یک فضای تاریخی درست کنند .ایران هم
میتواند با این برند ،گردشگری خود را در دنیا مطرح کند

گرانبهــا و پارچه وارد میکرد .یکی از صادرات مهم چین به ایران ابریشــم بود که در دربار
بیزانس حکم ارز را داشــت و مهمتر از طال و سنگهای گرانبها بود .هدف ایران از در دست
داشتن راه ابریشم افزایش گردش کاال نبود بلکه کمتوان کردن رومیها بود .دولت ایران همواره
بهای ابریشــم را باال میبرد تا از این رهگذر از بیزانس طال و پول بیشتری را به چنگ آورد و
امپراتوری بیزانس را از لحاظ نظامی کمتوان کند .روشن است که بیزانس نیز نمیتوانست به
چنین سیاســتی از ســوی دولت ایران تن دردهد از این رو همواره راه دشمنی با ایران را در
پیش میگرفت .دربار بیزانس میدید که در فاصلههای صلحآمیز میان جنگها ،همواره مقدار
چشمگیری طال از بیزانس به ایران سرازیر میشود .از این رو به کوشش برمیخاست ولی تالش
رومیها برای رهایی از این وابستگی اقتصادی همواره بیهوده میماند».
جاده ابریشم در زمان ساسانیان تا جایی پولساز بود که تمام درآمد این سلسله بزرگ در
ایران باستان ،وابسته به آن بود و بار بخش مهمی از سیاست خارجی را نیز به دوش میکشید.
حاال اگرچه چین با احیای جاده ابریشم اهداف سیاسی خاص خود را دنبال میکند ،اما آنطور
که کارشناسان میگویند ،ایران نیز سهم مهمی در آن خواهد داشت.
البته سال  ،۲۰۰۸مهدی مصطفوی ،مشاور احمدینژاد ،رئیسجمهور آن زمان در دیدار با
وزیر فرهنگ چین گفته بود« :در گذشته جاده ابريشم راهي باريك بود كه انسانها با چهارپايان
از آن عبور ميكردند و ما ميخواهيم اين راه باريك را تبديل به اتوبان كنيم».
بهمن عشقی ،دبیرکل اتاق تهران که در نشست شهرهای زمینی و دریایی راه ابریشم در
شهر فوجیان چین شرکت کرده بود ،چنین توضیح میدهد« :ما در ایران موضوع راه ابریشم
را خیلی جدی نگرفتهایم .همان نگاه ســمبلیک قدیمی را داریم .راه ابریشم احیای جادهای
که کاروانهای شتر از آن عبور میکردند ،نیست .چینیها به دنبال این هستند که یک برند
تاریخی را راهاندازی کنند .راه ابریشم یک برند اقتصادی گردشگری در دنیاست و شناختهشده
است .چینیها میخواهند در لوای این نام برای خودشان و متحدینشان یک فضای تاریخی
درست کنند .چون چین مبدأ راه ابریشم بوده است ،عالقهمند هستند که این محوریت برای

چین حفظ شود .مزیتهای احیای راه ابریشم خیلی مشخص است .در حوزه صادرات کاالها و
خدمات ،چینیها عالقهمند هستند سرمایهگذاریهایشان را توسعه دهند.
چینیها ناچارند بخش بزرگی از پولی را که به دســت آوردهاند ،به ذخایرشــان در خارج
از چین منتقل کنند .این برای کشــورهایی مثل ما که دچار کمبود شــدید منابع هستند،
یک فرصت است .امروز همه به این نتیجه رسیدهاند که کشور با پول نفت قابل اداره نیست.
سرمایههای بخش خصوصی هم بهدرستی به کار نمیافتد و حتی اگر هم درست به کار افتد،
تکافوی نیاز کشور را برای رشد ۸درصدی نمیدهد .برای تحقق رشد ۸درصدی راهی نداریم
جز اینکه پول خارجی را وارد کشــور کنیم .چین در این حوزه امکانات بسیار مناسبی را در
اختیار دارد».
بیش از  ۷۰درصد توریستهای چینی به کشورهای حوزه ترنسپسفیک میروند .چینیها
میخواهند این کشورها را از مزایای توریست محروم کنند و توریستهایشان به راه ابریشم
بیایند .عشقی ،دبیرکل اتاق تهران ،با بیان این آمار مهمترین مزیت ایران را برای بهرهبرداری از
جاده ابریشم در حوزه گردشگری میداند و توضیح میدهد ۷۲« :درصد توریستهای چینی
دنبال یافتن مکانهایی هستند که توسط یونسکو ثبت شده باشد ،ما از این دست مناطق در
کشور کم نداریم .بسیاری از آثار تاریخی ما به ثبت جهانی رسیدهاند .ما بهجای اینکه آنها را با
برند ایران معرفی کنیم ،میتوانیم با برند راه ابریشم معرفی کنیم .بنابراین مزیتهای ما برای
بهرهگیری از راه ابریشم بیشمار است .از همه مهمتر اینکه چینیها رقیب منطقهای بزرگی به
اسم جمهوری هند دارند و نمیخواهند به این کشور سهم زیادی دهند و عالقهمند هستند
نقش ایران را در مقابل نقش جمهوری هند پررنگ کنند .این هم یک فرصت است .بنابراین
حضور در پروژه راه ابریشم برای ایران نه واجب ،بلکه حیاتی است .شاید هیچکدام از کشورهای
حاضر در این مسیر ،نتوانند به اندازه ما از مزیتهای راه ابریشم بهره ببرند .ما یکتنه به اندازه
بقیه میتوانیم بهره ببریم ،به شرط آنکه هوشمند باشیم و از مزیتهای زمان و مکان استفاده
کنیم».
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گزارشگــر

سال  ،۲۰۰۸مهدی مصطفوی ،مشاور احمدینژاد ،رئیسجمهور آن زمان در دیدار با وزیر فرهنگ
چین گفته بود« :در گذشته جاده ابريشم راهي باريك بود كه انسانها با چهارپايان از آن عبور
ميكردند و ما ميخواهيم اين راه باريك را تبديل به اتوبان كنيم».

چین میخواهد نام خود را به عنوان مبدأ راه ابریشم ،در دنیا بلند کند و برنامههای مهمی
برای استفاده از این جاده دارد .از طرفی دیگر عشقی میگوید ما میتوانیم با برند راه ابریشم،
مزایای گردشگری ایران را در دنیا مطرح کنیم .این مسئلهای است که ممکن است به مذاق
عدهای خوش نیاید و بر استفاده از برند خود ایران ،تاکید داشته باشند.
عشــقی در خصوص محوریت چین در جاده ابریشم نیز چنین توضیح میدهد« :چین
واقعا محور جاده ابریشم است ،اینطور نیست که آنها بخواهند این عنوان را به دست آورند.
چین دومین اقتصاد دنیاست .خیلیها میگویند تا  ۲۰۲۰اولین اقتصاد دنیا میشود .اولین
صادرکننده دنیاست ،هیچکدام از کشورهای قدرتمند هفتگانه صنعتی توان رقابت تجاری
با چین را ندارند و مازاد تراز بازرگانی چین از همه اینها بیشتر است .چین جایگاه خودش را
دارد و طبیعتا میخواهد در راه ابریشــم هم اول باشد .چینیها هم در صندوق توسعه بانک
آســیایی و هم در صندوق راه ابریشم سرمایهگذاری کردهاند و میگویند از آن استفاده کنید
و زیرساختهایتان را برای استفاده از مزیتهای راه ابریشم توسعه دهید .چه بخواهیم وچه
نخواهیم چینیها نفر اول هستند .مهم این است که ما به اندازه وسعمان از آن نفع ببریم نه
اینکه بخواهیم اول باشیم .فکر میکنم اگر هشیارانه رفتار کنیم میتوانیم بیشتر از اندازهمان از
این مسیر استفاده کنیم».
J Jدولت ایران برای احیای راه ابریشم چه کرده است؟
عشقی اعتقاد دارد جاده ابریشم احیا شده اما ایران از آن غافل بوده است« :ما از فضای جاده
ابریشم عقبیم .بحث جاده ابریشم حدود  ۹سال
است که مطرح است .ما تکلیف خودمان را در
جاده ابریشم هنوز ندانستهایم .جاده ابریشم احیا
شده و چینیها دارند کارشان را انجام میدهند.
کشورهای توریستپذیرشــان را احیا کردهاند
و خوشــبختانه ما هم در این راه هستیم .این
نشست نگاه جدیدی از طرف ملل متحد به راه
ابریشم بود .مهلت ما برای اینکه بتوانیم سهممان
را از جاده ابریشــم بگیریم ،تا بینهایت نیست.
برای اینکه کشــورهایی که همکاری نزدیکی
با چین دارند ،سهم خودشــان را برمیدارند و
اگر ما ســریع اقدام نکنیم ،قطع به یقین سهم
ما کمتر خواهد شــد ».به اعتقاد دبیرکل اتاق
تهران ،دولت برای اســتفاده از فرصت جاده ابریشم ،باید در دو حوزه اقدام جدی انجام دهد.
عشقی میگوید« :دولت باید در حوزه گردشگری بخش خصوصی را بهسرعت فعال کند .بخش
خصوصــی میتواند خودش منافعش را بگیــرد .در حوزه صنعتی و اقتصادی ما باید به طور
حرفهای بستههای اقتصادی تعریف کنیم .این هم کار بخش خصوصی است .بخش زیادی از
واحدهای صنعتی با رکود مواجه هستند .شهرکهای صنعتی تعطیل شدهاند و آمادگی دارند
ظرفیتهای ســرمایهگذاری چینی را جذب کنند .چینیها دیگر ظرفیت سرمایهگذاری در
کشور خودشان را ندارند .بنابراین از این حیث راه باز است».
او تعریف بستههای سرمایهگذاری را وظیفه بخش خصوصی و تضمین سرمایهگذاری را
وظیفه دولت میداند و ادامه میدهد« :اگر سرمایهگذار خارجی به صورت اختیاری آمد و در
ایران سرمایهگذاری کرد ،دولت نقش خودش را انجام داده است .گمان میکنم وقت خیلی
زیادی نداریم و فرصت زیادی نیست .نمیتوان گفت دو سال یا شش ماه .برداشتم فقط این
است که مهلت زیادی نداریم .باید دست بجنبانیم و سریعتر عمل کنیم .ایران در راه ابریشم
کشــور مهم و مطرحی اســت .ما بعد از هند جای ســوم را داریم و میتوانیم نسبت به این
کشور هم پیشتاز باشیم .اینکه محور باشیم مزیت نیست ،اینکه بتوانیم حتی از جمهوری هند
هم فعالتر باشــیم ،هدف است ».جاده ابریشم در ایران ،از سرخس ،مشهد ،نیشابور ،سبزوار،
شاهرود ،دامغان ،سمنان ،گرمسار ،تهران ،ری ،کرج ،ساوه ،قزوین ،سلطانیه ،زنجان ،میانه ،تبریز،
مرند و خوی میگذرد .بر اســاس اسناد تهیهشده توسط معاونت گردشگری سازمان میراث
فرهنگی ،سه مسیر زمینی و یک مسیر دریایی جاده ابریشم از ایران میگذرد .در این مسیرها،
84
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کاروانسراهای باستانی قرار دارند که قابل بازسازی و مرمت هستند.
تاجیک ،عضو هیئت مدیره صندوق احیا ،در اجالس بینالمللی راه ابریشم که ماه گذشته
در ارومیه برگزار شــد ،توضیحاتی را درباره کاروانسراهای ایرانی جاده ابریشم ،ارائه داده بود:
«در طول مسیرهای زمینی دولت  49باب کاروانسرا (با توجه به تعداد مشترکات سه مسیر)
تملک کرده که  3باب در حال بهرهبرداری و  12باب آن با حجم سرمایهگذاری تقریبی 213
هزار میلیون ریال (حدود  7میلیون دالر) برای احیا و بهرهبرداری به بخش خصوصی واگذار
شده است که در حال مرمت هستند و  15باب آن آماده واگذاری و  15کاروانسرای دیگر نیز
در شرف ورود به روند مزایده هستند».
بــا وجود اين ،دبیرکل اتاق تهران معتقد اســت دولت اقدامــات جدی در حوزه صنعت
انجام نداده و در حوزه گردشــگری نیز ،موفق نبوده است .او میگوید« :این درد ماست که ۴
بسته سرمایهگذاری مشخص نداریم تا به خارجیها ارائه دهیم .با این وضعیت نمیتوانیم از
ظرفیتهای پسابرجام استفاده کنیم .در راه ابریشم هم همینطور است .اگر کشور برای جذب
سرمایهگذاری آماده شــود .دیگر راه ابریشم و پسابرجام ندارد .دولت باید ظرفیتهای ایران
را قابل فروش کند .وقتی میخواهیم سرمایهگذاری مستقیم جذب کنیم یعنی میخواهیم
ظرفیتفروشی کنیم .دولت کاری نکرده است».
بر اساس آمار محمد سلطانیفر ،رئیس سازمان میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
درآمد ایران از صنعت گردشگری در سال  ۶.۵ ،۹۴میلیارد دالر بوده است .سلطانیفر میگوید
ایران از نظر گردشگری سالمت جزو  ۱۵تا  ۲۰کشور نخست دنیا است و پیشبینی میکند
تا  ۱۱ســال آینده یعنی در افق  ،۱۴۰۴سهم
گردشگری ایران از پنج میلیون به  ۲۰میلیون
گردشگر خارجی ارتقا یابد و سهم درآمد حاصله
نیز به  ۲۵تا  ۳۰میلیارد دالر برسد.
این در حالی اســت که بر اســاس برآورد
دبیرکل اتاق تهران ،اگــر ایران بتواند از طریق
راه ابریشــم  ۱۰درصد از توریستهای چینی
را جذب کند ۲۹ ،میلیارد دالر درآمد کســب
خواهــد کرد .بهمن عشــقی توضیح میدهد:
«در عرصه گردشــگری هم اقدام جدی نشده
است .حتی ظرفیتهایمان را در این حوزه هم
معرفی نکردهایم .اقدامات پراکنده کافی نیست.
یها  ۲۹۰میلیارد دالر پول خارج
در  ۲۰۱۵چین 
کردنــد .اگر بتوانیم  10درصد از این مقدار را جذب ایران کنیم ۲۹ ،میلیارد دالر میشــود،
ی اســت این رقم را با درآمد نفت مقایســه کنیم تا ببینیم چه ظرفیتی داریم و با غفلت
کاف 
ممکن است از دست بدهیم .هم ظرفیت هست ،هم طرف چینی خودش میگوید عالقهمند
است توریستهایش به کشورهای متفق با چین بروند نه به کشورهای متخاصم .درست است
چینیها هم از ما در دوران تحریم سوءاستفادههای اقتصادی کردند ،اما خب چهکسی نکرد؟
یادمــان نرود که  ۲۰میلیــارد دالر به ما اعتبار دادند و ترکمــان نکردند .یکی از دالیلی که
توانستیم در دوره تحریم دوام بیاوریم ،کمک چینیها بود .ضمن اینکه اگر با چینیها به صورت
فعال کار کنیم ،انگیزه برای بقیه هم به وجود میآید و با کارت چینیها میتوان با همه دنیا
فعالتر بازی کرد ».بررسی همه تحلیلهای داخلی و خارجی ،بر موقعیت بکر ایران در استفاده
از جاده ابریشــم داللت دارد .موقعیت بکری کــه میتوان کنار برنامههای عظیم چین برای
بازگشت به دوران امپراتوری ،هوشیارانه از آن نفع برد .چین ،با مازاد سرمایه مواجه است و برای
سرمایهگذاری به دنبال بازارهای جدید میگردد .چینیها برنامههای دقیقی دارند و برنامههای
سیاسی و اقتصادی عمیقی با احیای جاده ابریشم در نظر گرفتهاند.
روزنامه فایننشیال تایمز مینویسد« :تئوری لنین که امپریالیسم بر محور مازاد کاپیتالیست
استوار است ،درست به نظر میرسد .این در یکی از آخرین کشورهای لنینیستی جهان ،صادق
است .این تصادفی نیست که اســتراتژی جاده ابریشم با فوران سرمایهگذاری همزمان شده
است .ظرفیت کمی در چین باقی مانده و آنها نیازمند پیدا کردن بازارهای جدید در خارج از
کشور هستند».

ساز از زندگیاش به آیندهنگر ميگوید؛ از اورست تا لطفه
عظیم قيچي 

فاتح قلهه ای
8هزارمتری جهان
عظیم قیچیساز کوهنورد ایرانی که  12سال
پیش در چنین روزهایی اورست را فتح کرد؛
بام جهان را این گونه توصیف می کند «:از آن
باال تا چشم کار میکند کوهها و صخرههای
نوکتیز وجــود دارد و یک حس بیانتهایی،
شما روی جایی ایستادهاید که بلندتر از آن
وجود ندارد و همیــن موضوع حس پیروزی
به شــما میدهد »....این جوان  35ساله این
روزها خود را برای ورود به باشگاه هشتهزار
متریها آماده میکند ،کوهنوردی که تاکنون از
 14قله باالی هشت هزار متر جهان  13قله را
فتح کرده است.

محل عکس :قله گاشربروم یک به ارتفاع  8068متر.قراقروم پاکستان

کارآفرین
ساز از زندگیاش به آیندهنگر ميگوید؛ از اورست تا لطفه
عظیم قيچي 

فاتح قلههای 8هزارمتری جهان
ولی خلیلی
خبرنگار

عظیمقیچیساز
متولد  1360در
شهر تبریز است .او
در خانواده ای کامال
مذهبی و سنتی با
 6فرزند (  5پسر و
یک خواهر) بزرگ
شده و شغل پدر
و اجدادش قیچی
سازی و آهنگری
بود و به همین
دلیل فایلمی اش هم
قیچی ساز است.
او اولین بار سال
 75یعنی زمانی که
 15ساله بود با کوه
و کوه نوردی آشنا
شد
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کار و راهی که در آن قدم برداشــته همچون نامش «عظیم» است؛
فتح تمام  14قله باالی 8هزار متری جهان و ورود به باشگاه 8هزار متری
ها ،البته بدون استفاده از امکانات ویژه همچون ماسک اکسیژن و کمک
باربران در حمل کولهها؛ کاری که تاکنون تنها  14نفر در جهان موفق به
آن شدهاند و حاال عظیم قيچيسا ز تنها یک قله تا رسیدن به آن فاصله
دارد .او تاکنون به  13قله باالی 8هزار متر صعود کرده اســت و کارزار
آخرش با قله لطفه با  8516متر اســت ،صعودی که خودش ميگوید
برنامهریزیاش را براي ســال آينده کرده است .او با  35سال سن هنوز
ازدواج نکرده و ميگوید خطرات کوه و كوهنوردی و ریسک این کار باعث
شده تا به این موضوع فکر نکند و روی هدفش متمرکز شود .او ميگوید
هربار که به کوه ميرود با خانوادهاش «حسابی» خداحافظی ميکند زیرا
ممکن است این آخرین دیدارشان باشد .خانوادهای که ميگوید همیشه
وقتی باالی قله ميایســتد با تلفن ماهوارهای با آنه ا تماس ميگیرد تا
موفقیت و سالمتیاش را به آنه ا خبر دهد.
عظیم قيچيسا ز متولد  1360در شهر تبریز است .او در خانوادهای
کامال مذهبی و ســنتی با  6فرزند ( 5پســر و یک دختر) بزرگ شده.
شغل پدر و اجدادش قيچيسازی و آهنگری بود و به همین دلیل هم
فاميلياش قيچيسا ز است .او اولین بار سال  75یعنی زمانی که 15ساله
بود با کوه و كوهنوردی آشنا شد« .برادرم من و دوتا از پسرخالههایمان را
به سبالن برد؛ او دوستان كوهنوردی داشت و همین شد که ما هم رفتیم
سبالن برای صعود و کوهپیمایی .همهچیز خیلی خوب یادم است ،اولین
بار بود که ارتفاع را لمس ميکردم ،همهچیز از جمله روابط کوهنوردها
و برخوردشــان برای من خیلی عجیب بود .اتفاقا به خاطر ارتفاع دچار
کمبود اکســیژن شده بودم و حالت تهوع و سردرد شدیدی هم داشتم
ولی خب در نهایت صعود کردیم و به قله رســیدیم .خیلی هیجانزده
شده بودم و همین تجربه هم بود که من را به كوهنوردی عالقهمند کرد.
در اولین تجربه روحیه دوستانه آدمهای كوهنور د برای من خیلی جالب
بود ،كوهنوردهایی را در مسیر دیدم که بسیار پخته و باتجربه بودند .به
ما که با سختی داشتیم مسیر را طی ميکردیم دائم کمک ميکردند .ما
بچهسال بودیم و آنها را همیشه کنار خودمان حس ميکردیم .دوست
داشتم مثل آنه ا باشم».
پس از آن صعود موفق ،عظیم که در کنار درس در آهنگری برادرش
هم کار ميکرد از طریق دوستان برادرش بیشتر با کوه و كوهنوردی آشنا
شد و به اکیپهای صعود آنه ا پیوست و همین موضوع باعث شد به گفته
خودش کمکم «پایش به کوه بازتر شود» .او ميگوید« :نهتنها به کوهه ا و
قلههای استان ميرفتيم ،که به خارج از استان هم برای كوهنوردی سفر
ميکردیم .عالوه بر این ،در این ساله ا اتفاق مهم دیگری که در زندگیام
افتاد این بود که تحت تاثیر همین افراد دوچرخهسواری را هم به صورت
حرفهای شروع کردم که در آمادگی جسمانیام برای تبدیل شدن به یک
كوهنور د حرفهای و زیادیخواهی برای فتح قلههای مرتفع خیلی تاثیر
داشت .دوچرخهسواری عالوه بر اینکه عضالت را قوی ميکند ،ورزشی
هوازی اســت که روی تقویت ششه ا و قلب هم اثرات بسیاری دارد و
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همین رمز موفقیتم در فتح قلههاست».
عظیم قيچيسا ز در این ساله ا (بین  75تا  )79از یک كوهنور د آماتور
تبدیل به کسی شد که كوهنوردی را دوست داشت به صورت حرفهای
دنبال کند .او که تازه دیپلم گرفته بود و سربازیاش را با پول کارگری در
آهنگری خریده بود ،تصمیم گرفت به هیئت كوهنوردی استان آذربایجان
شــرقی بپيوندد و در سال  1379برای صعود به قله «گاشر بروم یک»
ثبتنام کرد« .پوستر فراخوان را روی دیوار ساختمان هیئت كوهنوردی
استان زده بودند که روی آن هم تصویر بسیار زیبای گاشر بروم یک بود.
من با حسرت به آن نگاه کردم و با خودم گفتم یعنی ميشود که من هم
به این قله صعود کنم .خالصه امید چندانی نداشتم ولی برای فراخوان
ثبتنام کردم و دورههای آمادگی و انتخابی شروع شد .ما  120نفر بودیم
و 10تا اردوی سنگین برایمان گذاشتند و در نهایت از بین ما  10نفر را
انتخاب کردند که من عضو تیم امید شدم؛ ولی خب ما را آن دوره اعزام
نکردند و تیم بزرگساالن را فرستادند و اعزام ما در سال  1382صورت
گرفت .ولی این تمرینات و آمادگیه ا برای من خیلی مفید بود و باعث
شد که در اولین صعود برونمرزیام که به قله ماربل وال در سال 1381
و قبل از گاشر بروم یک بود ،آمادگی باالیي داشته باشم .یک سال بعد از
این صعود هم به گاشر بروم یک رفتیم اما آن صعود ناموفق بود و اتفاق
تلخ آن برای من این بود که همنورد و دوستم جانش را از دست داد».
عدم موفقیت در صعود به این قله و مرگ همنورد درسهای بسیاری
برای عظیم قيچيسا ز داشــت؛ او متوجه شد که باید تمرینهایش را
افزایش دهد تا آمادگی جسمانیاش را باالتر ببرد و برای صعود همهچیز
خوب مدیریت و برنامهریزی شود .او تمرکزش را روی كوهنوردی بیشتر
کرد و برای صعود قلههای دیران پیک و استپانتیک که هردو در کشور
پاکستان هستند و باالی  7هزار متر ارتفاع دارند ،اعزام شد .بعد از این
صعودهــا فراخوان اعزام تیمی به قلــهای را دید كه صعودش برای هر
كوهنوردی و شــاید بتوان گفت بســیاری از مردم جهان یک رویاست؛
اورست .او انتخاب خود در تیم اعزامی و فتح اورست را این گونه تعریف
ميکند« :ثبتنام کردم و برای فتح اورست چندین اردو گذراندیم و در
نهایت هم برای تیم اعزامی انتخاب شدم .به آرزويم نزدیک شده بودم و
درصورت صعود اولین کسی بودم که از استان آذربایجان شرقی قله را
فتح ميکردم و این افتخار بسیار بزرگی بود .بهار سال  1384بود ،یادم
هست که نام هیئت اعزامی را گذاشته بودند “اولین صعود بانوان ایرانی به
بام جهان قله اورست” .تا آن زمان هیچ بانوی ایران اورست را فتح نکرده
بود و هدف اصلی فدراسیون این بود که تعدادی از خانمه ا را اعزام کند تا
برای اولین بار این اتفاق رخ دهد .در این تیم  7خانم و  7آقا بودیم .فصل
صعود به اورست بهار است و ما هم حدود دو ماه طول کشید تا موفق به
صعود شدیم .برای صعود به قله اورست به صورت معمول حدود دو ماه ،و
 10روز کمتر یا بیشتر زمان الزم است زیرا ارتفاع بسیار باالست و نیاز به
همهوایی (عادت کردن به شرایط هوا از نظر تنفس و فشار) وجود دارد.
یادم هســت تیم ما  10خرداد موفق به این اتفاق شد .ما مرحله نهایی
صعود را از کمپ شماره  4که  8هزار متر ارتفاع دارد شروع کردیم؛ 10

عظیم قیچیساز تصمیم دارد سال آینده در آخرین گام برای ورود به باشگاه  8هزار متریها به قله
لطفه ( 8516متر /چهارمین قله مرتفع جهان) قدم بگذارد و این روزها برای این موفقیت بزرگ
برنامهریزی می کند.

شب حرکت کردیم و تقریبا ساعت  10صبح بود که توانستیم بر باالی
بام جهان با ارتفاع  8هزار و  848متر بایستیم .تمام وجودم را شادی و
هیجان گرفته بود و حس و حال آن روزم قابل توصیف نیست .از آن باال
تا چشم کار ميکند کوهه ا و صخرههای نوکتیز وجود دارد که همهجا
را گرفته است و یک حس بیانتهایی دارد ،شما روی جایی ایستادهاید
که بلندتر از آن جایی نیست .از روی قله ميتوانید  6 ،5قله باالی  8هزار
متر دیگر را هم ببينید و همین موضوع هم حس بسیار خوبی به شما
ميدهد ،حس پیروزی و اینکه چقدر توانایی داشتهاید».
پس از فتح اورســت و بازگشت به کشور ،عظیم قيچيسا ز تصمیم
گرفت در کنار تمرکز بیشتر بر فعالیتهای كوهنوردی درس خود را هم
در رشته تربیت بدنی در دانشگاه ادامه دهد .او همچنین حدود دو سال
درگیر ساخت و ساز خانه پدری شد ،البته در این مدت چند صعود هم
به قلههای نوشاخ با ارتفاع  7هزار و  492متر و آرارات با بیش از  5هزار
متر داشت تا اینکه از سوی فدراسیون و هیئت كوهنوردی تهران به عنوان
مربی برای اعزام یک گروه و صعود به قله برودپیک با  8هزار و  51متر
انتخاب شد .این اولین تجربه مدیریت او در گروه به عنوان مربی و مسئول
بود که با موفقیت انجام شد .او با برگشت از قله به این فکر افتاد که برای
استان خود و كوهنوردهای همشهریاش هم یک صعود ویژه برنامهریزی
کند بنابراین پیشــنهادش را به هیئت استان داد كه مورد موافقت قرار
گرفت .او تصمیم گرفت گروهی را آماده کند تا به قله پوبدا در تیانشان
قزاقســتان بروند که بیش از  7هزار و  400متر ارتفــاع دارد« .در این
صعود من سرپرستی گروه را برعهده داشتم و این تجربه خیلی مهمی در
زندگیام بود .این صعود و موفقیت در سرپرستی گروه باعث شد خودم را
برای صعودهای انفرادی آماده ببینم و متوجه شدم که ميتوانم بهتنهایی
برنامهریزی کنم و حتی در مسیرهایی قدم بردارم که پیش از آن هیچ
ایرانی در آنه ا گام برنداشته بود و به چیزی که ساله ا به آن فکر ميکردم
برسم ،یعنی صعود به تمامی قلههای باالی  8هزار متر جهان که  4تا از
آنه ا را هیچ ایرانی پیش از این فتح نکرده بود؛ آن هم بدون اکســیژن و
کمک گرفتن از باربران محلی».
در جهــان  14قله باالی  8هــزار متر وجود دارد و عظیم قيچيس
ا ز تصمیم گرفته بود برای فتح آنه ا برنامهریزی کند .او در این ســالها
به اســتخدام شــهرداری تبریز نیز درآمده و کارمند این سازمان شده
بــود .نهادی که او ميگوید در این ســاله ا بزرگترین حامی مالیاش
برای برنامهریزی و فتح قلههای مرتفع جهان بوده اســت؛ او ميگوید:
«هزینههای صعودهایی مانند اورست هر بار حدود  30تا  40هزار دالر
است و برای این کار در سالهای گذشته شهرداری تبریز و شورای شهر
حامیهای اصلی من بودهاند و در کنار آن چند حامی دیگر شــخصی
نیز داشتهام زیرا فدراسیون کوهنوردی توان چندانی برای کمک ندارد و
معموال برای صعودهای انفرادی برنامهریزی و هزینهای نمیکند و تنها
بعد از هر صعود موفق نسبت به اشل درنظر گرفتهشده بین  20تا 30
سکه به عنوان هدیه پرداخت ميشود».
نکته مهم و ویژه در صعودهای عظیم قيچيســا ز تصمیمش برای
صعودهای پاک بود .در بیــن كوهنوردان جهان هرچقدر صعود پاکتر
باشــد ارزشمندتر اســت و معنی پاک بودن استفاده نکردن از ماسک
اکســیژن و کمک باربران است؛ این یعنی کوهنوردی مانند عظیم خود
کوله  12تا  15کیلوگرمیاش را در طول مسیر حمل ميکند و در ارتفاع
باال که معموال کوهنوردها از ماسک اکسیژن استفاده ميکنند ،از امکانات
بهرهای نمیبرد .اتفاقی که شاید روی کاغذ ساده به نظر برسد ولی برای
توصیف سختی آن همین بس که بگوییم در جهان تنها  14نفر هستند

که تاکنون توانستهاند تمام  14قله باالی  8هزار متر جهان را اینگونه
فتح کنند .اتفاقی مهم که عظیم قيچيســا ز نیز در یکقدمی آن قرار
گرفته است« .از بین  14قله من تاکنون  13قله را فتح کردهام و رکورد
و موفقیت ویژه من این بوده که هر قله را در همان صعود اول توانستهام
فتح کنم و حاال در آستانه ورود به باشگاه 8هزارتاییه ا قرار گرفتهام آن
هم به صورت پاک که افتخار بزرگی برای من و کشور است .شما در نظر
بگیرید هر چهار سال در مسابقات المپیک مدالهای زیادی داده ميشود
و حتی بسیاری از رکوردها جابهجا ميشود ولی در نظر بگیرید که در
جهان تنها  14نفر هستند که تاکنون موفق به این مهم یعنی فتح این
قلهه ا بدون امکانات شدهاند و توجه کنید که با ماسک اکسیژن و امکانات
باربران هم تنها  33نفر هستند که به همه این قلههای باالی  8هزار متر
با موفقیت صعود کردهاند».
عظیم قيچيسا ز تصمیم دارد سال آینده در آخرین گام برای ورود
به باشگاه 8هزارمتریه ا به قله لطفه ( 8516متر /چهارمین قله مرتفع
جهان) قدم بگذارد و ایــن روزها برای این موفقیت بزرگ برنامهریزی
ميکند .البته این برای او به معنــی پایان صعود نخواهد بود؛ خودش
ميگوید« :آخرین صعود وجود ندارد و درست است که دیگر قله باالی 8
هزار متری برای صعود وجود ندارد ولی قلههای بسیاری در جهان هست
که هنوز عالقه به صعود آنه ا دارم .شما وقتی در راه قله قدم ميگذارید
خودتان از هرکسی بیشتر ميدانید که انتهایی در این راه و مسیر نیست،
حتی با وجود فتح قلهها».

نکته مهم و ویژه
در صعودهای
عظیمقیچی
سازتصمیمش
برای صعودهای
پاک بود .دربین
کوهنوردان جهان
هرچقدر صعود
پاکتر باشد
ارزشمندتر است
و معنی پاکبودن
استفاده نکردن از
ماسک اکسیژن و
کمک باربران است
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کارآفرین
پلی بین دستپخت خانگی ،سفارش اینترنتی و مشتری

بقچه جادویی «مامانپز»

نگاهی به زندگی تبسم لطیفی و استارتآپ خوشمزهاش

ولی خلیلی
خبرنگار

ایده راهاندازی سایت
پز از سوی تبسم
مامان 
لطیفی که دانشآموخته
لیسانس مهندسی برق
و فوقلیسانس  MBAاز
دانشگاه شریف است ،مطرح
شده ،او متولد سال 1364
در خرمآباد مرکز استان
لرستان است
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ن  66019490تماس بگیرید و از
فقط کافی اســت با شماره تلف 
روی منو سایت «مامانپز» غذای مورد عالقه خود را سفارش دهید تا
پیکی د ِر منزل یا شرکت شما را بزند و غذایی خوشمزه را تحویلتان
دهد ،با این توضیح شاید بگویید که این اتفاق عجیبی نیست و هر روز
افراد زیادی با خیلی از رســتورانه ا و ساندویچیه ا تماس ميگیرند
و غذا ســفارش ميدهند ،اما واقعیت این است که «مامانپز» با بقیه
تفاوتهای بسیاری دارد ،چه در غذا که کامال خانگی است و چه در
روش مدیریت ،سرو و پخش؛ کافی است یک بار زنگ بزنید تا ببینید
که غذا چگونه بقچهپیچ در پارچههای گلدار به دست شما ميرسد و
روی آن برگه کاغذی سنجاق شده مثال با این عنوان« :دلمه برگ موی
مامانمریم ،مامانپ ز با طعم دستپخت مادرانمان».
مامانپ ز در واقع یک رســتوران یا تهیه غذا نیست که در نقطهای
خاص از شهر حضور داشته باشد بلکه مجموعه مادرانی هستند که در
چند گوشه شهر شلوغ و پرترافیک تهران برای مشتریان سایت مامانپز
در خانههایشان غذای خانگی ميپزند و بعد آنه ا را در بقچه ميپيچند
و با نوشتن نام خود «مامان »...از طریق پیک ارسال ميکنند .در واقع
سایت مامانپ ز یک اســتارتآپ است که از طریق آن برای تعدادی
زیادی از خانمه ا و آقایان شغل ایجاد شده و هدفش این است که بین
تولیدکننده و مشتری رابطه مستقیم ایجاد کند ،سایتی موفق که در
سه سال گذشته مشتریان بسیاری برای خود دست و پا کرده است.
اما ایده این کار از کجا آمده است؟ و چگونه شکل گرفت؟
ایده راهاندازی ســایت مامانپ ز از ســوی تبســم لطیفی که
دانشآموخته لیســانس مهندســی برق و فوقلیسانس  MBAاز
دانشگاه شریف است ،مطرح شده ،او متولد سال  1364در خر مآباد
مرکز استان لرستان است .تبسم لطیفی درخانوادهای بزرگ شده
با مادری که در آشــپزی مهارت بســیار دارد و پدری که مغازه
الکتریکیاش را اداره ميکند .او در زمان انتخاب رشته دانشگاه
کارشناسی مهندسی برق را انتخاب کرد و ترجیح
داد که ادامهدهنده راه پدرش باشد ولی بعد در
مقطع فوقلیسانس عالقهمند به  MBAشد و
همین بود که کارشناســی ارشدش را در این
رشته گرفت .رشــتهای که دیدی متفاوت و
خالقانه برای راهاندازی کسبوکار به او داد و
باعث شد تا راه و مسیر آیندهاش را انتخاب
کند .مســیری که جرقــه آن در یکی از
کالسهای دانشــگاه زده شــد ،زمانی
که برای کار عملی قرار شــد او و دیگر
همکالســیهایش هرکدام راهاندازی
یک کسبوکار دانشبنیان را پیشنهاد
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دهند و جزئیات ایده خود را به کالس ارائه کنند .ایده تبسم لطیفی
راهاندازی ســایت مامانپ ز بود که البته مورد استقبال استاد و دیگر
همکالسیهایش هم قرار گرفت و همین ماجرا اعتماد به نفسی ویژه
به او داد تا تشــویق شود و طرحش را به جشنواره استارتآپ ویکند
هم ببرد .او در این جشنواره به موفقیت رسید و توانست جایزه نخست
را کسب کند و همین باعث شد که به شکل جدی به فکر راهاندازی
ســایت مامانپ ز و فراهم کردن زمینههای اجرایی آن بیفتد .البته او
در این راه تنها نبوده و یک تیم سهنفره دیگر شامل مهدی مسکین
متخصص مدیریت و بازاریابی ،سروناز آرینفر کارشناس کارآفرینی
و راهاندازی ســایتهای اینترنتی و معین نیکخواه متخصص فناوری
اطالعات او را همراهی کردند .سایت مامانپ ز در واقع کار تیمی  4نفر
از جوانان بااستعداد و بهروز است که در  11اردیبهشت سال  1392و
همزمان با روز مادر رسما افتتاح و بارگذاری شد.
تبسم لطیفی گفته همیشه دوست داشته کسبوکار خود را داشته
باشد چون فکر ميکرده در این صورت اثرگذاریاش بیشتر خواهد بود:
«در واقع با کسبوکار جدید چیزی را خلق ميکنیم که قبال وجود
نداشته ،ولی تا زمانی که کارمند باشیم ،همیشه دیگرانی هستند که
اگر ما نباشیم وظیفه ما را شاید حتی خیلی بهتر از ما انجام دهند».
پز چرا شکل گرفت؟
J Jمامان 
دلیل اصلی راهاندازی ســایت مامانپــ ز و ایده اصلی آن به گفته
تبســم لطیفی نیاز و اشتیاق افراد شــاغل به خوردن غذای سالم و
خانگی و استفاده از پتانســیل باالی زنانی بوده که در خانه هستند
و دســتپختهای خوبی دارند .او در اسفند سال  1391در جریان
مسابقات استارتآپ ویکند که برای نخستین بار ایده راهاندازی سایت
مامانپ ز در آن مطرح شــد ،توضیح داد« :این سایت در پی نیازی در
خودمان شکل گرفت که ميدیدیم هر روز ظهر سر کار بیغذا هستیم
و دیگر از خوردن فستفوت هم کالفه شده بودیم ولی به دلیل کار زیاد
هر روز امکان درست کردن غذا و بردن سر کار را هم نداشتیم و وقتی
به اطرافمان هم نگاه ميکردیم ميدیدیم که بقیه هم با همین مشکل
مواجه هستند ،بعد رفتیم بررسی انجام دادیم و دیدیم که  70درصد
آدمهایی مثل ما ميگویند که ما غذای خانگی دوست داریم ولی خب
دسترســی به آن نداریم ،بنابراین به فکر ایجاد این امکان افتادیم».
او در آن جلســه و در ادامه توضیحاتش گفت« :در کنار این افراد ما
دیدیم که گروه دیگری هم زنان خانهداری هستند که فرصت زمانی
ی که
دارند ولی از زمانشان استفاده مناسب و مفید نمیکنند در حال 
آشپزهای خیلی خوب و ماهری اند ولی هیچجایی نیست که بخواهند
این هنرشان را تبدیل به پول کنند و به درد زندگیشان بخورد و به
زخمی بزنند .بنابراین ما به جمعبندی راهاندازی این سایت برای ایجاد
رابطــه بین افرادی که نیاز به غذای خانگــی دارند و زنان خانهدار يا
آشپزهای خوبی که به آنه ا مامان ميگوییم ،پرداختيم».
با گذشت چند سال از شروع کار مامانپز  ،لطیفی امید بسیاری به
آینده ســایت مامانپ ز و رشد کسبوکارش دارد و معتقد به روزهای
روشن پیش رو است .او دلیل این آینده روشن را نیاز اساسی مردم به
غذا ،روی آوردن افراد بیشتري به سبک زندگی سالم و غذای سالم و
نفوذ رو به افزایش اینترنت ،شبکههای اجتماعی و خرید اینترنتی در
کشور ميداند.
نکته مهــم در راهاندازی ســایت مامانپ ز خالقیت ویــژه لطیفی و
دوستانش در اســتفاده از زنان خانهدار ،اشتغال خانگی ،تنوع افراد آشپز

تبسم لطیفی ميگوید اگر در اداره سایت مامانپز
شکست بخورد دوباره را دری دیگر و با ایدهای جدید
وارد ميشود.

و راهاندازی ســایتی ویژه برای فروش غذاست و البته سلیقه آنه ا در نوع
ارسال و بستهبندی غذاها که برگرفته از فرهنگ سنتی ایرانی است .نگاهي
فرهنگی که در منوی غذاهای این سایت هم ميتوان بهخوبی آن را دید:
«باقالیپلو با گوشت ،فسنجان ،خورشت قیمه ،قلیه مرغ ،کلمپلوی تهرانی،
کوکوسبزی ،کشک و بادمجان و »...عالوه بر این یکی از نکات جذاب سایت
مامانپ ز امکان آشــنایی محدود ولی مفید مخاطبان با خانمهای آشپزی
است که برای شما غذا درست ميکنند و به آنه ا «مامان» گفته ميشود
که اکثرا زنانی جوان هستند .افرادی که در کنار منوی غذاها نامشان مثال
مامانمرضیه و تصویرشان (اگر دوست داشته باشند) جای گرفته و شما
با کلیک روی آن ميتوانید تصاویر بیشــتری از مراحل آشــپزی و آماده
آنها ببینید و با لیست غذاهایی که به دست این
کردن مواد غذایی از سوی 
آشپزها پخته ميشود ،آشنا شوید .نکته جالب دیگر امتیاز و نظری است
که ســفارشدهندگان ميتوانند به غذای مامانه ا بدهند؛ در کنار تصویر
این آشپزها ستارهایی وجود دارد که از جمعبندی نظر مخاطبان به دست
آمده است و این امکان را به مشتریان ميدهد که آشپزانی را انتخاب کنند
که افراد پیشین امتیازهای بیشتری به آنه ا و البته دستپختشان دادهاند.
اما تبسم لطیفی و دوستانش که مسئولیت اداره سایت را برعهده
دارند بــرای انتخاب این مامانه ا و فعالیت با آنه ا مراحل مختلفی را
طراحی کردهاند تا مطمئن باشــند که غذایی خوشمزه و باکیفیت
به دســت مشتریان ميرسد و همیشه روی کارشــان نظارت دارند.
در سایت مامانپ ز بخشــی وجود دارد با عنوان «در مامانپ ز آشپزی
کنید» که با کلیک روی آن وارد صفحه جدیدی ميشوید که در آن
جزئیات کار در این سایت بیان شده است .صفحهای که باالی آن شعار
جالبی وجود دارد« :مامانه ا به مامانپ ز بپیوندید! آشپزی کنید ،لذت
ببرید ،کسب درآمد کنید» .در این بخش جزئیات کار با این مجموعه
و مراحل انتخاب افراد عالقهمند برای آشــپزی اینگونه مطرح شده
اســت« :فرم ثبتنام مامانه ا را پر کنید .بعد از آن ما با شما تماس
خواهیم گرفت .ارســال تست ،مرحله اول :در این مرحله شما  3نوع
غذای مختلف را طبخ و با هماهنگی برای ما ارسال خواهید کرد .غذاها
توسط کارشناس مامانپز بررسی خواهد شد و در صورتی که میانگین
امتیاز غذاها باالتر از  4باشد ،وارد مرحله بعد خواهید شد .ارسال تست،
مرحله دوم :در این مرحله شما  3نوع غذای دیگر را طبخ و حضوری
به دفتر مامانپ ز مراجعه خواهید کرد .غذاها توسط کارشناس مامانپز
بررســی خواهد شد و در صورتی که میانگین امتیاز غذاها باالتر از 4
باشد ،وارد مرحله بعد خواهید شد .همچنین شما دستورالعملهای
جامع مامانپ ز (شامل اصول بهداشتی ،نحوه طبخ غذا ،میزان مواد اولیه
غذاها ،راهنمای تهیه مواد خام ،نحوه بستهبندی ،نحوه قیمتگذاری و

پز امکان آشنایی محدود ولی مفید مخاطبان
یکی از نکات جذاب سایت مامان 
آنها «مامان»
با خانمهای آشپزی است که برای شما غذا درست میکنند و به 
گفته میشود که اکثرا زنانی جوان هستند.

پاداش و جرایم) را دریافت خواهید کرد .در این مرحله باید به یکی
از مراکز بهداشت سطح شهر (لیست مراکز) مراجعه و جهت دریافت
کارت بهداشــت ثبتنام کنید .پس از شرکت در آزمایشهای الزم،
ظرف حدود یک هفته کارت شما صادر خواهد شد .در مرحله بعدی
کارشــناس مامانپ ز از آشپزخانه منزل شما بازدید به عمل ميآورد
و چکلیســت رعایت موارد بهداشتی را بررسی خواهد کرد .تبریک،
اکنون شما به جمع مامانهای مامانپ ز پیوستهاید».
راضی نگه داشتن مشتریان کار آسانی نیست و برای همین مسئوالن
سایت عالوه بر دقت در انتخاب مامانه ا نظارت ویژه و همیشگی روی
کار آشــپزها دارند که بخش مهمی از آن نیز توسط مخاطبان انجام
ميشــود .چند ســاعت پس از تحویل غذا پیامک نظرخواهی برای
مشتریان ارسال ميشود و عالوه بر آن مشتریه ا ميتوانند با ایمیل
نیز نظرشان را به مامانپ زیه ا انتقال دهند .اگر چند مشتری مختلف از
کیفیت یک غذا راضی نباشند به آشپز مورد نظر تذکر داده ميشود و
در صورت تکرار ،همکاری او با مامانپ ز تعلیق یا قطع ميشود.
لطیفــی در یکی از گفتوگوهای خود گفته« :خانمهایی که با ما
همکاری ميکنند بسیار هنرمند و عالقهمند به کارشان هستند و ما از
این بابت نگرانی نداریم .معموالً همه از غذاهای مامانها راضی هستند
و این مایه خوشــحالی ماست چراکه مشتریان ما واقعاً سختگیرند؛
یکی از مشتریان ما حتی یک دانه برنج هندی را هم در غذا تشخیص
ميدهد و اعتراض ميکند».
البته در این بین هنوز ایده مامانپ ز و بهخصوص نحوه اجرای آن
با مشکالتی روبهرو است که شاید مهمترین آنها اجبار به سفارش غذا
از یک روز قبل و پوشــش ندادن تمام شهر از سوی این سایت باشد
که مسئوالن ســایت مامانپ ز هم آن را قبول دارند و تبسم لطیفی
و دوســتانش تالش دارند تا با گســترش کار به مرور زمان و جذب
مشتریان بیشــتر و البته ارتباط با خانمهای آشپز آنه ا را حل کنند.
یکی از ویژگیهای بارز تبسم لطیفی روحیه محکم اوست ،او در یکی
از مصاحبههای خود در پاسخ به این سوال که اگر در راهاندازی سایت
مامانپ ز شکســت بخورد ،چهکار خواهد کرد ،گفته« :دوباره از دری
دیگر و با ایدهای جدید وارد ميشوم».

کافی است یک بار زنگ بزنید
تا ببینید که غذا چگونه
بقچهپیچ در پارچههای گلدار
به دست شما میرسد و
روی آن برگه کاغذی سنجاق
شده مثال با این عنوان:
«دلمه برگ موی مامانمریم،
پز با طعم دستپخت
مامان 
مادرانمان»

نکته مهم در
راهاندازی سایت
پزخالقیت
مامان 
ویژه لطیفی و
دوستانش در
استفاده از زنان
خانهدار ،اشتغال
خانگی ،تنوع افراد
آشپز و راهاندازی
سایتی ویژه برای
فروش غذاست و
البتهسلیقهآنها
در نوع ارسال و
بستهبندیغذاها
که برگرفته از
فرهنگسنتی
ایرانی است
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کارآفرین
چگونه ایده راهاندازی كافهبازار ،دیوار و عدد شکل گرفت

مرد سوار بر اَپهای ایرانی

نگاهی به زندگی حسام آرمندهی که درس در سوئد را رها کرد تا ایدهاش را در ایران اجرا کند
حسام آرمندهی
گفته در نوروز
 1395که همهجا
تعطیل بوده است
سایت كافهبازار
حدود 3.2میلیارد
توماناپلیکیشن
فروخته است.
همچنینگفتهطی
پنج سال گذشته (تا
پایان سال )1394
درآمد شرکت آنها
 366میلیارد ریال
بوده است

حسام آرمندهی و دوستانش
در مجموعه كافهبازار از
دانشگاه شریف با یکدیگر
دوست و همراه شدهاند و
ایده اولیه راهاندازی این
سایت هم از همین نقطه شکل
گرفته است
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برای کسانی که از گوشیهای اندروید در ایران استفاده ميکنند سایت
كافهبازار بسیار آشناســت و معموال مراجعات بسیاری به آن داشتهاند و
از اپلیکیشنهایش بارها بهره بردهاند .اپلیکیشنهایی که برای ایرانیهای
اندرویــدی طراحی شــده و به کاربر کمک میکند بــدون هیچ مانعی
برنامههای مورد نیاز خود را نصب و بهروزرسانی کند .اما پشت صحنه این
سایت چه خبر است و اصال چه شد که پا به عرصه گذاشت و راهاندازی و
طراحی آن را چه کسانی برعهده داشتهاند؟
حسام آرمندهی متولد  1364موسس و مدیرعامل كافهبازار است .در
این بین افراد دیگری نیز بوده و هستند که در شکلگیری و اداره كافهبازار
نقش داشــته و دارند و در این راه به او کمکهای بســیاری کردهاند که
مهمترین آنها رضا محمدی دوســت دیرین و نزدیک او است .کسی که
حسام آرمندهی نخستین تجربه جدی کسب و کار در زندگی را نیز با او
شروع کرد .آنها در دوران دانشجویی سایتی با عنوان «طوطی» راهاندازی
کردند که کارش چاپ تصویر روی تیشرت بود .آنها سفارش اینترنتی از
مشــتریان ميگرفتند و بعد از چاپ تصاویر محصول را تحویل ميدادند.
البته تجربه این کار چندان ادامه نيافت زیرا مهاجرت برای ادامه تحصیل
همهچیز را متوقف کرد.
حسام و دوستانش در مجموعه كافهبازار از دانشگاه شریف با یکدیگر
دوســت و همراه شــدهاند و ایده اولیه راهاندازی این سایت هم از همین
نقطه شکل گرفته است .او فارغالتحصیل رشته کامپیوتر دانشگاه شریف
در ســال  1388است که بعد از پایان تحصیل در مقطع کارشناسی برای
ادامه تحصیل در رشته کارآفرینی و کسب و کار به سوئد و دانشگاه چالمرز
رفت تا در رشتهای که مورد عالقهاش است کسب دانش کند اما در میانه
راه و در یکی از سفرها به ایران همهچیز به گونهای دیگر برایش رقم خورد.
او که همزمان با تعطیالت ســال نو میالدی و تعطیل شدن دانشگاهش
در ســوئد به ایران آمده بود با پروژهای آشنا شد که رضا محمدی و دیگر
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دوســتان قدیمیاش در دانشگاه شریف روی آن کار ميکردند و نام آن را
«فارسیتل» گذاشته بودند .هدف آنها در این پروژه فارسیسازی اندروید و
تولید تعدادی برنامه ضروری فارسی بود .جذابیت این پروژه و کار با دوستان
برای حسام آرمندی به حدی بود که او با پایان تعطیالت دانشگاهی ترجیح
داد در ایران بماند و روی این پروژه که آیندهای روشن در آن ميدید کار
کند .او در گفتوگویی با ســایت تخصصي «دیجایتو» درباره آن روزها و
ماندنش در ایران گفته« :وقتی به تهران آمدم دیدم برخی از دوســتان و
همکالسیهاي سابقم در دانشگاه شریف از جمله رضا محمدی ،بر روی
پروژه فارســیتل کار میکنند؛ وقتی از پروژه آگاهــي پيدا كردم به آن
عالقهمند شدم و قرار شد دو هفته بیشتر در ایران بمانم تا با شرکتهایی
همچون ایرانسل و سونی درباره توزیع این محصول مذاکره کنیم ،اما این
دو هفته تعطیالت از پیش برنامهریزیشد ه در عمل هیچوقت تمام نشد».
در این بین همهچیز آنگونه که حســام آرمندهی فکر ميکرد در پروژه
فارسیتل رقم نخورد و کار به نتیجه نرسید ولی این ماجرا باعث هم نشد
که او و دوستانش دست از کار بکشند ،بلکه به فکر ایدهای جدید افتادند
که از دل آن «كافهبازار» خارج شــد .حسام آرمندهی در گفتوگویی با
روزنامه دنیای اقتصاد درباره آن دوران گفته« :سال  ۸۹با کار روی محصول
فارسیتل شروع کردیم .این محصول نتوانسته بود به فروش مورد انتظار
برســد و بعد از اینکه ما اضافه شدیم هم کاری از پیش نبرد .ما در طول
یک ماه سیستم عاملی را که تولید کرده بودیم کنار گذاشتیم و یک کار
جدید شروع کردیم چون دیدیم نمیشود دو سال دیگر روی آن حساب
کرد .نکته مهم در این میان این است که باید سریع تصمیم بگیریم و راهی
را که تا نیمه رفتهای م تغییر دهیم .این تغییر هم نیازمند جرئت است و هم
سرعت عمل .کمتر شرکتی هست که جرئت این کار را داشته باشد .همین
االن شرکتهای بزرگی هستند که باید عوض شوند و مثال  10سال دیگر
روشی که االن دارند استفاده ميکنند منسوخ شده است ولی جرئت تغییر
ندارند .بنابراین تحوالت صورت نمیگیرد و بهمرور و با شیب بسیار کم رو
به نابودی ميروند».
بعد از شکست در پروژه فارســیتل با راهنماییهای یحیی تابش از
اســتادان دانشگاه شریف ،حسام با همراهی دوستانش به سراغ راهاندازی
فروشگاه نرمافزار رفتند و اینگونه بود که كافهبازار شکل گرفت .در سایت
كافهبازار درباره اهداف راهاندازی آن نوشته شده« :ویژگی اصلی گوشیهای
هوشــمند ایجاد امکان اســتفاده از برنامههای کاربردی است و گوشی
هوشمند بدون استفاده از این برنامهها تفاوت چندانی با گوشی معمولی
ندارد .كافهبازار (بازار اندروید) که متعلق به شرکت آوای همراه هوشمند
هزاردستان است ،محلی برای دانلود برنامههای اندرویدی است که ب ه طور
ویژه به کاربران فارســیزبان سرویسدهی ميکند و دههاهزار برنامه که
توسط هزاران توسعهدهنده (برنامهنویس) تهیه شدهاند ،از طریق آن قابل
ی است برای توسعهدهندگان تا
دسترسی هستند .كافهبازار فرصت مناسب 
به بازار رو به رشد تلفنهای هوشمند قدم بگذارند و کسب درآمد کنند.
هماکنون توســعهدهندگان برنامههای اندرویدی میتوانند با استفاده از
پنل مخصوص توسعهدهندگان بازار ،بهآسانی برنامههای خود را منتشر،

آرمندهي :ما همیشه رقیب داشتهایم و در برهههایی از زمان هم تالشمان را بیشتر کردهایم ،ولی در نهایت مسیر خودمان را رفتهایم؛ یعنی حضور هیچ رقیب و
استراتژیای باعث نشده که مسیرمان را عوض کنیم .مسیر ما مشخص است و کارمان این است که به بهترین نحو آن را پیاده کنیم .ما همیشه یک قدم از رقبایمان
جلوتر بودهایم .رقابت این نیست که شما همان کاری را بکنید که نفر قبلی شما کرده است .برای واردشدن در عرصه رقابت باید یک کار متفاوت کرد.

بهروزرسانی و مدیریت کنند».
اولین نسخه كافهبازار در بهمن  ۸۹در کنگره موبایل ایران منتشر شد؛
غرفه كافهبازار به صورت کامال اتفاقی روبهروی ایرانسل جای گرفته بود و
این فرصتی برای معرفی بیشتر كافهبازار شد .به گفته آرمندهی آنها تنها
با  10اپلیکیشن در این نمایشــگاه شرکت کرده بودند ولی همانها هم
مورد استقبال قرار گرفته بود بهخصوص از سوی مسئوالن غرفه ایرانسل
که آنها را نصب کرده بودند و به مسئوالن سایت كافهبازار برای ادامه کار
امید ميدادند.
به گفته حسام آرمندهی بعد از راهاندازی رسمی سایت كافهبازار کمکم
توجهها به سوی آن بهخصوص با انتشار مطالبی در روزنامهها و وبسایتها
جلب شد تا حدی که این ماجرا برای خود او و دوستانش هم جالب شد
و ظرف  6ماه تعداد کاربران آنها به  100هزار نفر رســید .پس از کســب
این موفقیت در جذب کاربران آنها به فکر درآمدزایی از آن افتادند ،حسام
آرمندهــی در گفتوگویي دراینباره گفته« :با بانکها درگاه اینترنتی راه
انداختیم و فروش اپلیکیشن راه افتاد .از همان سال اول شرکت از لحاظ
جریان نقدینگی مثبت شــد و هر ســال از لحاظ پرسنلی دو برابر .رشد
ما از لحاظ درآمد و بازار دســتگاههای اندرویدی چنان سریع اتفاق افتاد
که امسال (سال  )93رشد درآمد  300درصدی داشتیم ».در حال حاضر
هدفگذاری مســئوالن كافهبازار بیرقیب شدن و ماندن در ایران است و
در گام بعدی آنها به دنبال گســترش کار خود و حضور در کشــورهایی
هستند که با ما همزبان باشند و از نظر فرهنگی و سیاسی روابط نزدیکی
داشته باشند .اما در بازار داخل با توجه به اینکه در سالهای گذشته رقابت
بین سایتهایی همچون كافهبازار بیشتر شده است ،چقدر حسام آرمندهی
نگران این رقبای جدید است؟ او در گفتوگویی با دنیای اقتصاد در پاسخ
به این سوال گفته« :منکر وجود رقیب نیستم .ما همیشه رقیب داشتهایم و
در برهههایی از زمان هم تالشمان را بیشتر کردهایم ،ولی در نهایت ما مسیر
خودمان را رفتهایم یعنی حضور هیچ رقیب و استراتژیای باعث نشده که
مســیرمان را عوض کنیم .مسیر ما مشخص است و کارمان این است که
به بهترین نحو آن را پیاده کنیم .ما همیشــه یک قدم از رقبایمان جلوتر
بودهایم .رقابت این نیست که شما همان کاری را بکنید که نفر قبلی شما
کرده است .برای واردشدن در عرصه رقابت باید یک کار متفاوت کرد .اینها
هیچیک کار متفاوتی انجام ندادهاند ».این روحیه در این سالها باعث شده
او و دوستانش در کنار كافهبازار به فکر کارهای جدید هم باشند.
J Jدیوار و عدد در فضای وب
در کنــار كافهبازار یکــی دیگر از کارهای موفق حســام آرمندهی و
دوستانش راهاندازی سایت «دیوار» است ،سایتی که در آن افراد ميتوانند
آگهیهای اینترنتی خود را بارگذاری کنند و بدون واسطه اقدام به خرید و
فروش انواع کاالها کنند .او راهاندازی این سایت را «یک اتفاق» ميداند و
ایدهاش پیش از كافهبازار در ذهنش شکل گرفته بود ولی در سال 1391
آن را اجرایی کرد .او وقتی در ســوئد دانشجو بود با سایتهایی آشنا شد
که مردم برای فروش خانه ،وسایل یا خدمات خود در آنها آگهی ميدهند
و حتی خود نیز آیپادش را از این طریق به یک پســر 15ساله فروخت و
اینگونه بود که فکر راهاندازی دیوار به ذهنش آمد و پس از آنکه به ایران
آمد و بعد از شکلگیری و ثبات کار كافهبازار به فکر اجرای آن افتاد« .ایده
را با بچههای شرکت مطرح کردم و در نهایت در تعطیالت عید سال ۹۱
کار روی دیوار را شروع کردیم .ابتدا ميخواستیم سایتی راه بیندازیم و در
آن اطالعیههای دانشجویی ،همچون درخواست همخانه و خرید و فروش
دوچرخه را که بر در و دیوار دانشگاه شریف نصب ميشوند در آن منتشر

كافهبازار چقدر ارزش دارد؟
ماه جوالی سال  ۲۰۱۴میالدی وبسایت معروف و معتبر اكونوميست گزارشی مبنی بر معرفی
بهترین و باارزشترین شرکتهای اینترنتی ۵۰کشور مختلف دنیا منتشر کرد .ارزشگذاری تخمینی
اکونومیست ،بر اساس دادههای فعاالن اکوسیستم استارتآپی کشورهای مختلف دنیا جمعآوری
شد و این وظیفه سنگین در کشورمان به عهده محسن مالیری ،مؤسس و مدیرعامل آواتک بود.
وبســایت اکونومیســت که با همکاری  World Startup Reportاین گزارش را منتشر کرد،
آمار مربوط به ایران را چندین بار دستخوش تغییر قرار داد و در نهایت مشخص شد که دیجیکاال
با ارزش  ۱۵۰میلیون دالر ،پرچمدار شــرکتهای اینترنتی ایران به شمار میآید و گروه آپارات با
ارزش  ۳۰میلیون دالر و كافهبازار با ارزش  ۲۰میلیون دالر در تعقیب این غول خردهفروشی آنالین
بودهاند .حدودا ً یک سال و نیم بعد در ماه دسامبر  ۲۰۱۵و در خالل نخستین گردهمایی بزرگان
کسبوکارهای اینترنتی ایران ،فرزام حجازی مدیرعامل بیپ تونز ،ارزش كافهبازار را  ۳۰۰میلیون
دالر اعالم کرد .عددی که البته بسیاری از کارشناسان به آن شک دارند و با احتیاط از آن صحبت
ميکنند ولی اشاره به رشد بسیار زیاد كافهبازار هم دارد که این برای کسی قابل کتمان نیست.

کنیم .چون پیادهسازی این سایت تا انتهای بهار تکمیل نشد و در تابستان
دیگر دانشگاه تعطیل ميشد و از آگهی خبری نبود ،تصمیم گرفتیم بهجای
یک وبســایت ،اپ موبایل ارائه کنیم .اینچنین شد که در تابستان ۹۱
دیوار را در قالب اپ اندروید ،در بازار منتشــر کردیم .وقتی اپلیکیشن را
منتشــر کردیم ،چون کار با آن بهویــژه عکس گرفتن و قرار دادن آگهی
در برنامه آســان بود ،کمکم خود مردم استقبال کردند و استفاده از دیوار
روز به روز افزایش یافت ».به گفته آرمندهی حاال روزانه بیش از  40هزار
نفر آگهی خود را روی ســایت دیوار ميچسبانند .در سایت دیوار درباره
هدفگذاری آن نوشته شده« :میخواهید ماشینتان را بفروشید؟ به دنبال
میز ناهارخوری ترتمیز با قیمت مناسب هستید؟ ميخواهید گیتارتان را
ی تان را بردارید ،عکسی از آنچه میخواهید
با سهتار تعویض کنید؟ گوش 
بگیرید ،شرایطتان را بنویسید و آگهیتان را روی این دیوار بچسبانید».
همچنین ســایت تبليغاتی «عدد» که با هــدف نمایش تبليغات در
برنامهها و بازیهای موبایل میلیونها کاربر ایرانی شــکل گرفته از دیگر
محصوالت این شرکت است .عدد در واقع از همان ابتدای کار كافهبازار و
با هدف کسب درآمد از طریق تبليغات برای اداره مجموعه شکل گرفت.
اولین تبلیغ جایگرفته روی عدد تبلیغ موسس ه محک بوده است .حسام
آرمندهی گفته اســت« :هماکنون  10درصد درآمد توسعهدهندگان از
طریق برنامه عدد اســت؛ یعنی با بنرهایی که نمایش ميدهند و کلیکی
که روی این تبلیغات ميشــود درآمدزایــی ميکنند .عدد از مدرنترین
روشهای تبلیغات در ایران است و ما برنامه داریم که روی آن کار علمی
و فنی بسیار بیشتری انجام دهیم تا هرچه بیشتر در حوز ه تبلیغات مفید
و مؤثر واقع شود».
با گذشت بیش از  5سال از شروع به کار كافهبازار دفتر این شرکت در
طبقــه  23برج نگار جای گرفته و بیش از  100نفر در این مجموعه کار
ميکنند .حسام آرمندی چندی پیش در گردهمایی توسعهدهندگان و
برنامهنویسان صنعت موبایل گفت در نوروز  1395که همهجا تعطیل بوده
است سایت كافهبازار حدود  3.2میلیارد تومان اپلیکیشن فروخته است.
او همچنین گفت که طی پنج سال گذشته (تا پایان سال  )1394درآمد
شــرکت آنها  366میلیارد ریال بوده است که بخش مهمی از آن بین 16
هزار برنامهنویسان آپ توزیع شده است ،اعدادی که نشان ميدهد در آینده
از حسام آرمندهی و كافهبازار و تحولهایش حسابی خواهیم شنید.

حسام آرمندهی
متولد1364
موسس و
مدیرعامل
كافهبازار است.
در این بین افراد
دیگری نیز بوده
و هستند که در
شکلگیری و
اداره كافهبازار
نقش داشته و
دارند و در این راه
به او کمکهای
بسیاری کردهاند که
مهمترین آنه ا رضا
محمدی دوست
دیرین و نزدیک او
است .آرمندهی
رشته کامپیوتر

در
دانشگاه شریف و
کارآفرینی دانشگاه
چالمرز سوئد
تحصیل کرده است
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کارآفرین
 10اصل مدیریتی تویوتا به روایت آقای مدیر

کلیدموفقیت

شــرکت تویوتا یکی از برترین برندهای خودروسازی در دنیا
است که  ۷۸سال پیش در ژاپن کارش را آغاز کرد .این شرکت
در سال  ۲۰۱۵میالدی  ۲۷.۲۳۴هزار میلیارد ین درآمد کسب
کرد که درآمد اجرایی حاصل از این کار در سال  ۲۰۱۵برابر
با  ۲.۷۵۰هزار میلیارد ین بوده است .در این سال سود حاصل
از فعالیت شرکت تویوتا در بازار جهانی به  ۲.۱۷۳هزار میلیارد
ین رســيد .ارزش داراییهای این شــرکت در سال ،۲۰۱۵
آکیو تویودا
 ۴۷.۷۲۹هــزار میلیارد ین و ارزش ســهام آن  ۱۶.۷۸۸هزار
مدیر عامل شرکت
میلیارد ین بوده است.این شرکت بزرگ خودروسازی در سال
خودروسازی تویوتا
گذشــته میالدی  ۳۴۴هزار و  ۱۰۹کارمند و در شمار زیادی
از کشورهای دنیا کارخانه تولیدی داشته است .تويوتا حتی در
سالهایی که دنیا با بحران اقتصادی و بازار خودرو با رکود مواجه بود هم در مسیر رشد قرار داشت.
تمامی تحلیلگران اقتصادی و صنعتی معتقدند دلیل اصلی موفقیت این برند مدیریت اصولی و
سیاستهای مدیریتی کارآمد این شرکت است.
J Jاصول مهم مدیریتی تویوتا
مدیر عامل این شرکت خودروسازی در مقالهای اصول مدیریتی این برند را به  10بخش مهم
تقسیم کرده است .او ميگوید مهمترین اصل این است که همیشه هدف نهایی کار را در نظر داشته
باشید و سیاستها را به گونهای تنظیم کنید که به این هدف نهایی برسید .دومین مسئله هم این
است که تقسیم کار در شرکت وجود داشته باشد و مدیر ارشد تمامی کارها و مسئولیتها را بر دوش
نکشد .او باید تیمی توانمند در اختیار داشته باشد که این تیم به صورت هماهنگ با هم و زیر نظر
مدیر ارشد فعالیت کنند .این تقسیم کار کیفیت عملکرد شرکت را ارتقا خواهد داد .سومین اصل
مهم این است که همیشه بر مبنای اطالعات تاییدشده و به اثبات رسیده فکر کنید و سخن بگویید
زیرا حرفهایی که بر مبنای اطالعات بیبنیاد باشــد نمیتواند به برنامههای اثربخش ختم شود.
چهارمین اصل استفاده کامل از تجربه و اطالعات دیگران در جمعآوری و ارسال اطالعات صحیح
ت ميتواند باعث افزایش بهرهوری و سرعت عمل در نتیجهگیری شود.
است .استفاده از این تجربیا 
نکته دیگری که باید در نظر داشت این است که اطالعات محرمانه نیستند و باید در فواصل زمانی
مناسب در اختیار دیگران قرار گیرند .این فواصل بر مبنای موقعیت شغلی و مسئولیت افراد فعال در
شرکت است .تمام افراد فعال در شرکت بهخصوص در ردههای باالی مدیریتی باید در جریان کامل
اطالعات قرار داشته باشند زیرا این اطالعات ،نهاده اصلی و مهم کار هستند.
ها باید کاربردی باشند
J Jتحلیل 
از طرف دیگر باید تحلیل دادهها و اطالعات و شناسایی کاستیها و نقصها به صورت قابل
درکی باشــد تا بتوان این اطالعات را بهســادگی ارزیابی و اندازهگیری کرد .کاربردی بودن این
تحلیلها هم اهمیت دارد زیرا این تحلیلها میتواند مسیر حرکت شرکت را مشخص کند .اما
یک نکته بسیار مهم که یک شرکت برتر و مطرح جهانی را از یک شرکت کوچک و متزلزل در
برابر بحرانها متمايز میکند این است که همیشه خارج از چارچوبها باید فکر کرد و تنها به
چارچوبهای عادی و اولیه تکیه نداشت .باید از قوانین استاندارد برای ایجاد روشهای خالقانه
اقتصادی استفاده کرد تا شرکت بتواند متمایز از دیگران در بازار عمل کند .آخرین اصل این است
که همیشــه به حفظ امنیت و سالمت کارکنان اهمیت بدهید زیرا سالمت روحی و جسمی و
ایمنی در هنگام کار است که میتواند تضمینکننده ذهن پویا و خالق افراد باشد و آینده روشنی
را برای شرکت ایجاد کند.
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J Jاز اشتباهات درس بگیرید
بدون شــک اشتباه در طی ســالهای کاری پیش میآید ولی نحوه برخورد با این اشتباه در
میان مدیران ارشد شرکتهای مختلف متفاوت است و همین تفاوت میتواند جایگاه یک شرکت
را در سطح جهان متفاوت کند .در یک شرکت برتر در سطح جهان یا شرکتی که درصدد تبدیل
شدن به قطبی جهانی است همیشه باید به اشتباهات کوچک و بزرگ توجه شود .نادیده گرفتن
اشــتباهات باعث تشدید بحران میشود و کار درست شناسایی اشتباه ،شناسایی دلیل وقوع این
اشتباه ،تالش برای برطرف کردن آن و در نهایت ممانعت از وقوع اشتباهی مشابه درآینده است .این
همان سیاستی است که تویوتا به کار میگیرد .به عنان مثال زمانی که اشکالی فنی در چند خودرو
تویوتا مشاهده میشود و احتمال به خطر افتادن سالمت افراد پیش میآید تویوتا اقدام به فراخواندن
خودروها میکند تا تمامی آنها دوباره مورد ارزیابی قرار بگیرند و سپس این خودروها با اطمینان به
بازار بازگردند .این نهایت مسئولیتپذیری در شرکتی است که حدود هشت دهه در بازار جهانی
فعالیت کرده است و هنوز هم در میان برترین برندهای دنیا است.
J Jتویوتا غول خودروسازی دنیا
شرکت تویوتا یکی از شرکتهای مطرح خودروسازی ژاپن است که بالغ بر  ۳۴۰هزار کارمند
و کارگر در سراسر دنیا دارد .این شرکت  ۷۸سال قبل یعنی در اوت سال  ۱۹۳۷میالدی در ژاپن
راهاندازی شــد و هماکنون بزرگترین شرکت در ژاپن از نظر ارزش سرمایه است .شرکت تویوتا در
تمامی دنیا خودرو میفروشد و تقریبا در تمامی بازارهای بزرگ مصرفش کارخانه تولیدی دارد و
برای تامین نیروی کاری مورد نیاز کارخانه از نیروی کاری محلی استفاده میکند .مدیرعامل شرکت
تویوتا بر این باور است که کیفیت در توسعه بازار یک برند در اولویت قرار دارد و به همین دلیل اگر
هر نقصی در خودروها مشاهده شود فراخوان برگزار میکند تا تمامی خودروهایی که ممکن است
مشکل داشته باشد را دوباره بررسی کنند .او در این مورد میگوید :جلب اعتماد مردم سختترین
کاری بود که در طی این سالها انجام دادیم و حال تمام تالش خود را میکنیم تا این اعتماد را حفظ
کنیم .در سال  ۲۰۱۵میالدی تویوتا که هماکنون یک شرکت چندملیتی است بالغ بر  ۱۰میلیون
دستگاه خودرو تولید کرد و درآمدی معادل ۲۷.۲۳۴هزار میلیارد ین بهدست آورد .سود این شرکت
در سال گذشته برابر با  ۲.۱۷۳هزار میلیارد ین بوده است .در سال  ۲۰۱۵میالدی شرکت تویوتا ۲۵
درصد از محصوالتش را در کشور ژاپن فروخته است و  ۳۲درصد از محصوالتش در امریکای شمالی
فروخته شد .کشورهای آسیایی تنها برای  ۱۱درصد از محصوالت تویوتا در سال  ۲۰۱۵میالدی
خریدار داشتند .مطالعات نشان میدهد  ۱۴درصد از محصوالت تویوتا در سال  ۲۰۱۵میالدی در
کشورهای اروپایی ۴ ،درصد در امریکای التین ۴،درصد در آفریقا ۷ ،درصد در خاورمیانه و  ۳درصد
در اقیانوسیه فروخته شدهاست.

فورد از سال  ۲۰۱۱تاکنون  ۱۰میلیارد دالر در کارخانههای خود در امریکا سرمایهگذاری و ۲۵
هزار نفر را استخدام کرده .ما  ۸۰درصد از کل سرمایههای خود در امریکای شمالی را در ایاالت
متحده امریکا صرف کردیم و  ۹۷درصد از فعالیتهای مهندسیمان در این کشور انجام ميشود.

مدیرعامل شرکت فورد موتورز از دالیل موفقیتش میگوید

ما کار سیاسی نمیکنیم

روی کار آمدن ترامپ هم نمیتواند سیاستهای ما را تغیير دهد

شرکت فورد یکی از برترین خودروسازهای امریکا است که در جریان بحران اقتصادی
اين كشور کمترین آسیب را متحمل شد و توانست نقش مهمی در خروج بازار خودروی
امریکا از رکود ایفا کند .در سال  ۲۰۱۵میالدی این شرکت توانست رکورد سودآوری
ده سال گذشته خود را بشکند و دلیل این رکوردشکنی در شرایط کنونی اقتصاد دنیا
مدیریت اصولی و همهجانبهای است که مدیر جدید این شرکت به کار گرفت .مارک فیلدز
مدیرعامل این شرکت خودروسازی با اشاره به نقش مدیریت در پیشبرد اهداف شرکت
و تاکید بر این نکته که فعالیتهای اقتصادی باید جدا از جهتگیریهای سیاسی باشد،
مصاحبهای با بیزینس اینسایدر انجام داده است و در این مصاحبه در مورد برنامه فورد برای
تبدیل شدن به یک شرکت پیشگام در زمینه خودروسازی ،چه در سطح امریکا و چه در
سطح جهانی صحبت کرده است .خالصه مصاحبه این مدیر برتر خودروسازی را ميخوانيد.
 Áصنعت خودروسازی یکی از صنایع بزرگ امریکا است و برای هزاران نفر در کشور
فرصت شــغلی ایجاد کرده است به همین دلیل سیاستهای شرکتهای بزرگ توسط
سیاستمداران با دقت رصد ميشود .با این نظر موافق هستید؟

هیچ کاندیداي دیگری نمیتواند با سیاستهای فورد مقابله کند زیرا توسعه اقتصادی کشور
را با اختالل مواجه ميکند.
Áبرخی بر این باور هستند که به دلیل وجود تعرفههای گمرکی احداث کارخانههای
تولیدی در امریکا صرفه اقتصادی بیشــتری نسبت به احداث کارخانه در خارج از این
کشور دارد .شما با این نظر موافقید؟

به طور کلی هر زمان در مورد ساخت کارخانه تولیدی یا مونتاژ در یک کشور فکر ميکنیم
به کل فرآیند فایده هزینهای که اجرای این طرح برای مشتریان ما دارد و منافعی که به اقتصاد
شرکت ميرساند توجه ميکنیم .ما در بیش از  ۱۰۰کشور دنیا محصوالت خود را ميفروشیم
و در بسیاری از موارد برایمان اهمیت دارد که کارخانه تولیدی را هم در همان کشور احداث
کنیم .یکی از این موارد کشــور چین اســت که بازار بسیار بزرگی دارد .دلیل این مسئله را
ميتوان تعرفههای باالی گمرکی در چین دانست که سبب ميشود واردات برای ما گران تمام
شود .به همین دلیل احداث کارخانه به نفع اقتصاد شرکت فورد است.
 Áترامپ در سخنرانی اخیر خود گفت دلیل تمایل کشورهای دیگر برای احداث کارخانه
مبارزه با نظام تعرفهها است و ما باید از طریق ممانعت از ساخت کارخانه در کشورهای
دیگر از اقتصاد حمایت کنیم .آیا شــما با حمایت بیش از حد از اقتصاد داخلی موافق
هستید؟

بدون شک خودروسازی از صنایع بزرگ است و سرمایهگذاریهایی که در سالهای اخیر در
این صنعت شد و فرصتهای شغلی ایجادشده توسط خودروسازان کمک بزرگی برای اقتصاد
بود که توانست زمینهساز خروج اقتصاد از رکود شود .بنابراین مقابله با این صنعت و مداخله
در سیاســتهای آن صددرصد مخالف منافع اقتصادی اســت؛ حتی اگر تهدیدهایی توسط
کاندیداهای ریاستجمهوری باشــد که تنها برای جلب توجه رأیدهندگان است .بنابراین
تهدیــد اخیر ترامپ برای مقابله با فورد در جهت احداث کارخانه در دیگر کشــورهای دنیا
بهخصوص کشورهای چین و مکزیک هم فقط جنبه سیاسی دارد و منطق اقتصادی ندارد.
 Áبهتازگی بحران صنعت خودروسازی پایان یافت و فروش خودرو در امریکا به سطح

خیر ،ما همیشه حامی تجارت آزاد بودهایم و از تمامی توافقنامههای تجارت آزاد که از دهه
 ۱۹۵۰تاکنون تصویب شده است حمایت کردهایم .تجارت آزاد هم به نفع اقتصاد امریکا است
و هم زمینهساز توسعه تجارت و توسعه اقتصادی ميشود .باید در نظر داشت که وقتی یک
شرکت در دنیا تجارت ميکند تمامی منافع اقتصادی این تجارت وارد اقتصاد امریکا ميشود
و این یک منفعت بزرگ است.
 Áپس شما نظام مدیریت شــرکت را مجزا از نظام سیاسی

روی کار آمدن ترامپ هم نمیتواند سیاستهای ما را تغیير دهد .ما یک شرکت چندملیتی
هستیم و معتقدیم باید در هر کشوری که آنجا خودروهای خود را ميفروشیم و بازار بزرگی
داریم کارخانه تولیدی داشته باشیم .البته این تصمیمگیری کامال اقتصادی است و تنها در
صورتی این تصمیم را ميگیریم که منافع اقتصادی شرکت را تامین کند.
فورد از سال  ۲۰۱۱تاکنون  ۱۰میلیارد دالر در کارخانههای خود در امریکا سرمایهگذاری
و  ۲۵هزار نفر را استخدام کرده .ما  ۸۰درصد از کل سرمایههای خود در امریکای شمالی را
در ایاالت متحده امریکا صرف کردیم و  ۹۷درصد از فعالیتهای مهندسیمان در این کشور
انجام ميشود .این نشان ميدهد فورد بخش اعظم درآمد خود را در امریکا هزینه ميکند ولی
استراتژی احداث کارخانه در بازارهای بزرگ را دارد و این بازارها ميتوانند در قاره امریکا ،آسیا،
اروپا و حتی خاورمیانه باشند .هر کشوری که بازاری بزرگ برای ما داشته باشد ،فورد در جهت
احداث کارخانه و تولید ارزانتر برای بازار مذکور وارد عمل ميشود .فورد در نظر دارد تا چهار
سال آینده  ۹میلیارد دالر دیگر در امریکا سرمایهگذاری کند و  ۸۵۰۰فرصت شغلی ایجاد
کند که این مسئله زمینهساز توسعه اقتصادی و صنعتی کشور ميشود .بنابراین نه ترامپ و نه

نظام مدیریت شــرکت فورد در سالهای اخیر بسیار موفق
عمل کرده است و دلیل موفقیت ما را ميتوان کار تیمی ،استفاده
از نیروهای متخصص و تکیه بر اصول اقتصادی دانســت .البته
تعامل سازنده با کشورهای دیگر و داشتن یک تیم بسیار قدرتمند
در بخش بازاریابی هم در این موفقیت بیتاثیر
نبوده است .گره خوردن با سیاست با اصول
کاری شرکت فورد همراستا نیست و ما
اطمینان داریم سیاســتمداران هم بر
اهمیت فعالیت پویا و مستقل اقتصادی
در موفقیتهای سیاسی واقف هستند.
امریکا بــه دلیل پایبنــدی به اصول
تاییدشــده اقتصادی و رشــد باالی
اقتصادی و صنعتی توانســت جایگاه
بزرگی در اقتصاد و سپس سیاست دنیا
به دســت آورد و بــه همین دلیل حتی
دولتمردانی هم که وارد کاخ سفید ميشوند
گامی در جهت تضعیف نرخ رشد شرکتهای
بزرگ صنعتی برنمیدارند.

قبل از رکود سال ۲۰۰۸یعنی ۱۷.۵میلیون دستگاه در سال رسید .ولی در آستانه انتخابات
ریاستجمهوری قرار داریم و دونالد ترامپ که یکی از کاندیداهای ریاستجمهوری امریکا
است بارها تاکید کرده که به فورد اجازه راهاندازی واحد تولیدی دیگری در مکزیک یا
کشــورهای اطراف را نمیدهد .ترامپ ایدههای مختلفی در مورد تجارت با کشورهای
مختلف دارد و این ایدهها با سیاســتهای اخیر امریکا و سیاستهایی که شرکتهای
بزرگــی از قبیل فورد از آنها تبعیت ميکردند تفاوت زیادی دارد .در صورتی که ترامپ
به عنوان رئیسحمهور وارد کاخ سفید شود ،سیاستهای تجاری خود را تغیر ميدهید؟

کشور ميدانید و برای رسیدن به اهداف خود تنها به اصول
اقتصادی تکیه ميکنید؟
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کارآفرین

غول مخابراتی دنیا کیست؟
کارلوس اسلیم هِلو ،مردی که دنیا را بهم متصل میکند
آزاده یکتایی
خبرنگار

بحران اقتصادی
مکزیک در سال
 1982عاملی
کلیدی در افزایش
سرمایههلو
محسوب ميشود.
او در آن زمان
توانست برخی
از شرکتهاي
بحرانزده را به
کمترینمبلغممکن
خریداری و پس از
نجات آنها از بحران
به سودهای کالنی
دست پیدا کند
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هاي شناختهشده تاریخ
بدون شــک کارلوس اسلیم هِلو یکی از چهره 
مکزیک است اما شاید بسیاری از مردم جهان هیچ شناختی از وی نداشته
باشــند .با ســرمایه خالصی معادل  74میلیارد دالر ،هلــو در حال حاضر
چهارمین ثروتمند دنیا اســت و این مسئله بیش از گذشته باعث شهرت
وی شده است.
یکــی از عوامل موثر در کســب این مقام ،اعــام وارن بافت مبنی بر
هاي خود برای امور خیریه است .اسلیم
اختصاص بخش عظیمی از دارایی 
هاي مختلف تجاری بوده و به نظر
هلو فردی خودساخته و موفق در زمینه 
ميرســد که در تمامی آنها به مهارت تمام و استادی رسیده است .در واقع
ميتوان گفت اســتعداد هلو در کسب سرمایه و پول فراتر از اصول منطقی
بوده و سرعت چشمگیر افزایش ثروت وی شاهدی بر این مدعاست.
کارلوس اســلیم هلو در بیست و هشتم ژانویه  1940در مکزیکوسیتی
پایتخت مکزیک به دنیا آمده اســت .وی مدیرعامل و رئیس بســیاری از
هاي مخابراتی جهان است .هلو اصالتا مکزیکی نیست .پدر وی یوسف
شرکت 
سلیم حداد از مهاجران لبنانی بوده و مادرش لیندا هلو مکزیکی است.
کارلوس فرزند پنجم از شش فرزند خانواده بزرگ خود محسوب ميشود
و از همــان دوران کودکی هوش و نبوغ خاصی از خود نشــان ميداد .در
مدرسه نیز وی سرآمد دیگر شــاگردان بود و همواره به مطالعه و آموزش
مطالب جديد بسیار عالقهمند بود .پس از دوران دبیرستان او تصمیم گرفت
تا تحصیالت خود را در رشته مهندسی ادامه دهد و در دانشگاه یونیورسیداد
ناسیونال اوتونوما دو مکزیکو پذیرفته شد .اما پس از فارغالتحصیلی از این
دانشگاه ،اسلیم هلو مسیری کامال جداگانه را برای خود برگزید و وارد دنیای
تجارت شد.
هلو خیلی زود دریافت که استعداد وی در کمک به شرکتهايي است
که با شرایط مالی مناسبی مواجه نیستند و سودآوری آنها ميتواند ثروت
هاي مالی بزرگی
هنگفتی برای وی به همراه داشته باشد .کارلوس موفقیت 
هاي بحرانزده و تبدیل آنها به شرکتهايي سودآور
را از طریق خرید شرکت 
کسب کرده است .در واقع بحران اقتصادی مکزیک در سال  1982عاملی
کلیدی در افزایش سرمایه هلو محســوب ميشود .او در آن زمان توانست
هاي بحرانزده را به کمترین مبلغ ممکن خریداری و پس از
برخی از شرکت 
نجات آنها از بحران به سودهای کالنی دست پیدا کند.
دولت مکزیک از ســال  1990روند خصوصیســازی را آغاز کرد و هلو
بهسرعت توانست هدایت شرکت تلفونز دو مکسیکو (تلمکس) را بر عهده
هاي مخابراتــی و ارتباطی را افزایش داد .این
بگیــرد .پس از آن وی هزینه 
مسئله انتقادهای بسیاری را از هلو به همراه داشت .این در حالی بود که هدف
وی پیشرفت و توسعه خدمات تلفن ،خدمات اینترنت ،موبایل و راهنمای
تلفن مکزیک بود.
شیوههايي که اسلیم هلو برای کسب درآمد و پول استفاده ميکند تقریبا
شبیه شیوههايي است که وارن بافت به کار گرفته است؛سرمايهگذاريهاي
ســالم و مطمئن .اما هلو ترجیح ميدهد تا بیشــتر به عنوان یک رئیس و
گرداننده شــرکتها معرفی شود تا اینکه صرفا لقب سرمایهگذار را به وی
اطالق کنند.
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هلو هدایت بزرگترین شرکت ارائهدهنده خدمات اینترنت در مکزیک و
هاي فعال در این زمینه در آمریکا را بر عهده
حتی یکی از بزرگترین شرکت 
هاي  2006تا  ،2007سرمایه
دارد .طی یک دوره زمانی یکساله بین سال 
هلو با افزایشی چشمگیر از  30میلیارد دالر به  49میلیارد دالر رسید.
اسلیم هلو نیز مانند بسیاری دیگر از ثروتمندان جهان حضور پررنگی
هاي خیریه و بشردوستانه دارد .وی ریاست بنیاد توسعه آمریکای
در فعالیت 
التیــن با بودجهی بالغ بر  10میلیارد دالر را بــر عهده دارد .تامین مالی
هاي این بنیاد
هاي فرهنگی مختلف در آمریکای التین از جمله فعالیت 
پروژه 
است .کارلوس اسلیم هلو مالکیت و ریاست بیش از  220شرکت را که در
هاي مختلف ارتباطات ،بانکداری ،راهآهن ،رستورانداری و ...به فعالیت
زمینه 
ميپردازند بر عهده دارد .همچنین او اولین فرد از یک کشور در حال توسعه
است که در صدر لیست ثروتمندترین افراد جهان قرار گرفته است.
طبق بررسیهای مجله فوربز در سال  ،۲۰۱۱کارلوس اسلیم ۲۳اُمین
انسان قدرتمند جهان است .این تاجر و سرمایهگذار مکزیکی با  60میلیارد
دالر ســرمایه خالص ،یکی از موفقترین مــردان جهان در حوزه تجارت و
بازرگانی است .با برخی از خصوصیات و عقاید او درباره کسب و کار و تجارت
آشنا شوید.
ضربالمثل معروفی وجود دارد که میگوید« :محال است وارد مکزیک
شــوید و هر لحظه ،پولتان به جیب اسلیم نریزد» .این ضربالمثل تا حد
زیادی واقعیت دارد زیرا اغلب خدمات و مسائل روزمره در مکزیک بهگونهای
با سرمایههای کارلوس اسلیم به وجود آمدهاند .مثال  92درصد خطوط تلفن
مکزیک متعلق به اوست .مردم اغلب مایحتاج زندگی خود را از فروشگاههای
زنجیرهای او میخرند یا برای صرف غذا در مکزیک به یکی از  180رستوران
زنجیرهای او میروند .او هم الستیک ماشینهای مکزیکیها را تامین میکند
و هم بزرگترین پیمانکار راهسازی است .مردم از بانکهای او وام میگیرند.
کارلوس اسلیم قهوه مکزیک را نیز تامین میکند.
کارلوس اسلیم با همه سرمایه و قدرتی که دارد ،به صرفهجویی مشهور
است .همیشه میتوان او را با ساعت پالستیکی ارزانقیمتش شناخت .او این
صرفهجویی را به کار خود هم انتقال داده و همه شرکتها و کارخانههایش،
بســیار ســاده و معمولیاند .مثال یکی از بزرگترین شرکتهای خدمات
تلفن او که ســاالنه میلیونهــا دالر از آن درآمــد دارد ،در محل کارخانه
یاش قرار دارد.
کساز 
الستی 
اسلیم میگوید« :در زمان شکوفایی اقتصادی به ریاضت ادامه دهید ،این
امر به پیشرفت شرکت شتاب میبخشد .این کار باعث میشود تا در زمان
بحران ،جلوی نیاز شدید برای تغییرات گرفته شود».
چنگیزخان مغول شــخصیت محبوب کارلوس اسلیم است .او هر شب
تا پاســی از شب بیدار میماند و کتابهای تاریخی میخواند .شیوه قدرت
گرفتن و سیاســتهای اقتصادی او ،فرق چندانی بــا روش چنگیز ندارد.
هردو آرامآرام حمله میکنند و ناگهان همه چیز را فتح میکنند .بسیاری
از اقتصاددانان مکزیک با این شیوه کارلوس اسلیم مخالفاند و انحصارطلبی
او را سم مهلکی برای اقتصاد مکزیک میدانند.
اســلیم همیشه اصرار دارد خود را فردی غیرسیاسی معرفی کند اما به
هر حال قدرت مالیاش باعث میشــود حتی رئیسجمهور امریکا نیز گاه
به گاه به او ســر بزند .البته یکی از میهمانان مشهور و محبوب او ،گابریل
گارسیا مارکز بود.
او صاحب خانهای به مســاحت  ۱۸۵۸متر مربع در نیویورک اســت.
داراییهای او به  61/4میلیارد دالر میرسد .خانه بزرگ و مجلل او در خیابان
پنجم نیویورک قرار دارد که در ماه مه ســال  2014با قیمت  ۸۰میلیون
دالر به فروش گذاشــته شد .این ساختمان زیبا ،یا بهتر است بگوییم این

طبق بررسیهای مجله فوربز در سال  ،۲۰۱۱کارلوس اسلیم ۲۳اُمین انسان قدرتمند جهان است .این
تاجر و سرمایهگذار مکزیکی با  60میلیارد دالر سرمایه خالص ،یکی از موفقترین مردان جهان در
حوزه تجارت و بازرگانی است.

کاخ باشــکوه پنجمین ملک گران نیویورک است .زمانی که تبلیغ فروش
این ملک در وبسایت اینترنتی بنگاه معامالتی مسکن قرار داده شد ،هیچ
عکســی از نمای داخلی آن وجود نداشت و بازدیدکنندگان میتوانستند
فقط نمای بیرونی آن را مشاهده کنند .اما آن بنگاه در حال حاضر چندین
عکس از نمای داخلی ساختمان را نیز در پایگاه اینترنتی خود قرار داده .این
ساختمان پن ج طبقه و  ۲۵اتاق دارد که شامل هشت اتاق خواب ۱۰ ،حمام
و یک تراس رویایی برای مشــاهده چشمانداز زیبای نیویورک است .نمای
داخلی ساختمان نیز به نوبه خود بیننده را مجذوب میکند؛ سقف منقوش
و پنلهای چوبی تراشخورده که کامال ماهرانه ساخته شدهاند .همچنین در
داخل ساختمان راهپلهای وجود دارد که پنج طبقه را به هم متصل میکند.
گفتنی است این ساختمان در سال  ۱۹۰۱ساخته شد.
کارلــوس اســلیم ،مجموعــه اقتصادی خود را با ســه پســر و یک
فرزندخوانــدهاش اداره میکند و همواره بخشــی از درآمدهایش را به امور
خیریه اختصاص میدهد .او در ســال  ،2006یک میلیارد و  800میلیون
دالر به موسســههای خیریه کمک کرد 95 ،هزار دوچرخه برای کودکان
فقیر خرید ،کمک کرد تا  700هزار عینک برای محصالن خریده شــود و
به  150هزار دانشجو ،کمکهزینه تحصیلی داد .او در نظر دارد در  4سال
آینده حدود  10میلیارد دالر از سرمایه خود را به سیستم بهداشت و درمان
مکزیک و همچنین پیشرفت آموزش و پرورش اختصاص دهد.
کارلوس اسلیم درباره اصول موفقیت شرکتهایش میگوید« :ساختارها
و سازمانهای ساده با حداقل سلسلهمراتب اداری ،توسعه فردی و آموزش
درونسازمانی برای مدیران ،انعطافپذیری و تصمیمگیری آنی ،کار کردن
با مزایای شــرکتهای کوچک ،ساختارســازی دوباره و به وجود آوردن
شرکتهای واحد از پایههای موفقیت است .همیشه به یاد داشته باشید
شــرکتهایی که در سختی فعاليت میکنند قویترند و و در شرایط
سخت ،افراد آن بهتر میتوانند با مشکالت روبهرو شوند».
او در ســال  94نامهای به جوانان نوشــت که توصیههای فراوانی
داشت .کارلوس اسلیم درباره موفقیت گفت« :موفقیت این نیست
که شما کاری را خوب یا حتی خیلی خوب انجام دهید و از دیگران
تایید بگیرید .موفقیت یک عقیده بیرونی نیست ،یک احساس
درونی از خوب بودن اســت .موفقیت ،تعادل روح است و قطعا
به احساســاتی مانند عشق ،خانواده ،دوستی ،اصالت و راستی
نیاز دارد».
برای بیش از دوازده سال كلیه داراییهای او و عامل
تثبیت كننده موفقیتاش خالصه میشد در مالكیت
انحصاری یكی از سیستمهای تلفنی مكزیك ()Telmex
كه قبال به دولت تعلق داشت ،كه در ادامه به او اجازه داد
تا سرمایهگذاری خود را گسترش دهد و بر روی شركتهای
مخابراتی آمریكا از قبیل  Prodigyو  SBCســرمایهگذاری
كند .گروه كارســو هم چنین عالقهمندی خود را به گسترش
فعالیت در شركتهای متعدد مكزیكی حفظ كرد.
در اواخر  ،1980اسلیم ارتباطی نزدیك را با رییسجمهور وقت
مكزیك (كارلوس ســالیناس گورتاری) ایجاد كرد .در سال 1990
حكومت گورتاری تصمیم ب ه خصوصیسازی شركت  Telmexگرفت
و اسلیم به همراه  SBCو فرانس تلگام ،بهایی  1/76میلیارد دالری را
برای خرید  Telmexپرداخت كردند .مدتی بعد ،اسلیم موفق بهكسب
مدیریت  Telmexشد و رفتهرفته روابط خود را با فرانس تلكام كاهش
داد ولی روابطاش را با شركت  SBCنزدیكتر كرد .كنترل و مدیریت
سفت و سخت  Telmexرقبایش را ناخشنود كرد.

در ســال  2003به هر حال او بیشتر فعالیتهای تجاریاش را به
پسرش سپرد تا وقتش را صرف سایر عالقهمندیهایش كند .اسلیم
به جمعآوری مجموعههای هنری و داشتن شخصیتی بشر دوستانه در
مكزیك معروف است .او در تجدید حیات مركز تاریخی مكزیكوسیتی
و حمایــت از فعالیتهای ضد جــرم در مكزیــك و بهخصوص در
مكزیكوسیتیمشهوراست.
در اواخر سال  2002او گروهی را رهبری میكرد كه شهردار قدیم
نیویورك ســیتی را به خاطر همكاری در مبارزه با جرم در پایتخت
مكزیــك دعوت كرده بود .به خاطر تأســیس مركز تاریخی مكزیكو
ســیتی در ســال  2000و نگهداری و حفظ ساختمانهای فرهنگی
مهم در مكزیكوسیتی از طرف صندوق بناهای تاریخی جهان ،جایزه
 Hardianرا دریافت كرد.

او در سال ،2006
یک میلیارد و
 800میلیون دالر
به موسسههای
خیریه کمک کرد،
 95هزار دوچرخه
برای کودکان
فقیرخرید،
کمک کرد تا 700
هزار عینک برای
محصالن خریده
شود و به 150
هزار دانشجو،
کمکهزینه
تحصیلیداد

کارلوس اسلیم
درباره اصول موفقیت
شرکتهایش میگوید:
«ساختارها و سازمانهای
ساده با حداقل
سلسلهمراتب اداری،
توسعه فردی و آموزش
درونسازمانی برای
مدیران ،انعطافپذیری
و تصمیمگیری آنی،
کار کردن با مزایای
شرکتهای کوچک،
ساختارسازی دوباره
و به وجود آوردن
شرکتهای واحد از
پایههای موفقیت
است .همیشه به
یاد داشته باشید
شرکتهایی که
در سختی فعاليت
میکنند قویترند
و و در شرایط
سخت ،افراد آن
بهتر میتوانند با
مشکالت روبهرو
شوند».
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کارآفرین

از کبریتفروشی تا عرضه مایحتاج زندگی

اینگوار کامپراد؛ خالق شگفتیهای ساده

تقریبا همه ما با  IKEAآشناییم .اما این برند موفق چگونه به
آزاده یکتایی
این نقطه از موفقیت رسید؟ ایکیا چگونه توانست در بسیاری
از نقاط دنیا به برندی محبوب و جذاب تبدیل شود؟ اینگوار
خبرنگار
کامپراد آرزوی این را داشــت که مــردم در همه نقاط دنیا
بتوانند لوازم خانگی جذاب و زیبا برای دکوراســیون خانه خود خریداری کنند .و این آرزو،
تبدیل به ماموریت بزرگ او در زندگی شد.
J Jکودکی کامپراد
اینگوار فئودور کامپراد ( )Ingvar Feodor Kampradدر  ۳۰مارس  ۱۹۲۶در استان
کوچک اسماالنديا در جنوب سوئد به دنیا آمد .کسانی که زندگینامه او را نقل کردهاند معتقدند
که ســرمایه کارش به او ارث رسیده است .در سال  ،۱۸۹۷شرکتی که متعلق به پدربزرگ
کامپراد بود در آســتانه ورشکستگی قرار گرفت .پدربزرگش امکان پرداخت بدهیهایش را
نداشت و اقدام به خودکشی کرد .اما مادربزرگ کامپراد ،توان نگهداری از تجارت خانوادگی
را داشت .او به نوهاش آموخت که چگونه با اراده و پشتکار از سختیها عبور کند .مادربزرگ
اینگوار نهتنها روی او ،بلکه روی کل خانواده تاثیر مثبت و عمیقی گذاشت .او زنی بسیار باهوش
و باذکاوت بود .افرادی که با اینگوار از نزدیک کار کردهاند ،از او به عنوان بازاریابی معرکه و دانا
یاد کردهاند .مردی که هرگز اشتباهی مرتکب نشد .در واقع استراتژی کامپراد ،تمرین نکاتی
بود که از کارآفرینان در کل دنیا آموخته بود .اینگوار از جمله افرادی بود که ترک تحصیل کرده
و شغلشــان را به واسطه مهارتهای شخصی انتخاب كرده و پیش بردهاند .معلمان او هرگز
نتوانستند چیزی را برای یک بازه نسبتا طوالنی به او یاد دهند و او هرگز در هیچ دانشگاهی
به عنوان دانشجو حضور نداشت .در نتیجه اینگوار هرگز مدرکي تحصیلی از هیچ دانشگاهی
دریافت نکرد ،اما اشتیاق و ذوق او ،همواره جایگزینی عالی برایش بود .او یک بار گفت« :اگر
شــما کاری انجام دهید و ذوقی در خود احساس نکنید ،در نتیجه حداقل یکسوم عمرتان
بیهوده گذشته است».
کامپراد اولین کاســبیاش را در دوران کودکی انجــام داد .او خودکار و کبریت را فلهای
میخرید و آنها را تکی و با سود باال به همکالسیهایش میفروخت .در طول دوران تحصیل،
اینگوار فعالیتهای زیادی در این حوزهها انجام داد .از ماهیفروشــی گرفته تا تجارت کارت
تبریک کریسمس! و این اعمال تبدیل به تجارب و آموزشهای واقعیای شدند که اینگوار در
دوران مدرسه به انجام رساند .او در این دوران نه تمرین تجارت کرد و نه درسهای مدرسه را
آموخت ،اما امروز ما میدانیم که همین تجارب نامرتبط او در دوران تحصیل بود که سرانجام
 IKEAرا ســاخت .شرکتی که وجودش وابسته به تجربیات شخصی موسسش بوده است.
«در کسب و کار ،به نظر خودم من کمی با دیگران متفاوت بودم؛ چراکه ورودم
به حوزه کاســبی ،بسیار زود اتفاق افتاد .عمهام به من کمک کرد تا یک بسته
صدتایی کبریت را به قیمت  ۸۸کرون در استکهلم بخرم .من هر بسته کبریت
را  ۳ ،۲یا حتی  ۵کرون فروختم .هنوز هم شوق و تجربه خوب آن اولین سودم
را به یاد میآورم .فکر میکنم هنوز پنجساله نشده بودم».
J Jاولین قدم مهم :تاسیس ايكيا
معموال کارآفرینان برای آینده کاریشان پول کنار میگذارند .در حالی که
بسیاری از افراد وقتشان را در مدرسه ،زمینهای بازی یا قرار گذاشتن با دخترها
و ...صرف میکنند ،اینگوار کامپراد در آن سالها به این فکر میکرد که چگونه
تجارتش را گســترش دهد .در  ۱۹۴۳وقتی که تنها  ۱۷سال داشت ،پدرش را
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قانع کرد که به او پول قرض دهد .هرچند پدرش تصور میکرد که برای هزینههای تحصیل به
پسرش پول میدهد ،اما اینگوار توانست با آن پول ایکیا را تاسیس کند .نام  IKEAاز ابتدای
نام و نام خانوادگی خود اینگوار کامپراد ( ).I.Kو ابتدای واژههای  Elmtarydو Agunnaryd
گرفته شده که نام مزرعه و روستایی بود که اینگوار در آن بزرگ شده بود.
J Jکامپراد در سالهای اولیه تاسیس ایکیا در مقابل ساختمان شرکت
در ابتدای کار ،کامپراد جوان بر روی تجارت روی چیزهای مختلفی (از کبریت گرفته تا
جورابهای ســاقبلند) تمرکز کرد .اما درخواست خرید خودکار بیش از سایر اقالم بود .در
اوایل دهه  ۴۰میالدی خودکار حتی در سوئد نیز تازگی داشت .بدین ترتیب کامپراد ۵۰۰
خودکار از پاریس سفارش داد و یک وام  ۵۰۰فرانکی (معادل  ۶۳دالر آمریکا در آن سالها)
نیز از بانک محلی گرفت .طبق گفته خود کامپراد ،این اولین و آخرین وامی بود که او در طول
زندگیاش از بانک گرفت.
کامپراد جوان برای اینکه مشتریان را ترغیب کند ،به آنها قول یک فنجان قهوه مجانی در
ازای خرید پیشنهاد میداد .تصور کنید وقتی که این ایده توانست توجه بیش از هزار نفر را
جلب کند ،خودش تا چه حد شگفتزده شد .این استراتژی باعث شد همه خودکارها تا پایان
روز به فروش برسند .با این حال همه یک فنجان قهوه مجانی نوشیدند .همین ،پیشزمینه
ایده راهاندازی یک رســتوران فستفود در هر فروشگاه ،به ایدهای جذاب برای صاحب ایکیا
تبدیل شد .زمان گذشت و بعدها هر فروشگاه ايكيا در خود یک رستوران فستفود نیز داشت.
J Jاسباب و اثاثیه منزل ،چیزی که نیاز داریم
در کنار موقعیتهایی که برای کامپراد  -در جایگاه کارآفرینی جوان -در ســوئد وجود
داشت ،او متوجه شد مبلمان و وسایل خانه ،گزینهای است که بسیاری از افراد برای آن هزینه
زیادی میپردازند .با این تصویر ،در ســال  ،۱۹۴۸اینگوار کامپراد با ایدهای نو مواجه شــد و
تصمیم گرفت به تجارت در حوزه مبلمان وارد شود .تصمیمی که در آینده منبع اصلی درآمد
 IKEAبه عنوان یک شرکت موفق شد.
«در آن زمــان  Guimars Fabrikerاز  Alvestaکه رقیب اصلی من بود ،مدتها بود
که در  Kagnuitبه فروش مبلمان و وسایل خانه میپرداخت .من تبلیغ او را در یک روزنامه
مربوط به کشاورزی دیدم و تصمیم گرفتم در این حوزه هم تالشی بکنم .بدینترتیب ،فروش
مبلمان ،که من به صورت اتفاقی به آن روی آوردم ،با تالش برای غلبه بر رقبا تبدیل به زندگی
و سرنوشت من شد».
پس از آنکه اینگوار بهترین گزینه برای خرید ارزانترین مبلمان را یافت ،با کارخانهجاتی
که لوازم و اثاثیه باکیفیت خانه تولید میکردند به توافقهایی رسید .فروشگاه
او پر شد از میزهای قهوهخوری و صندلیهای بدون دسته .نام صندلی مربوطه
 Rootبود .پس از آن ،هر کاالیی در فروشــگاه نام خاص خود را گرفت .نامها
توســط صاحب شرکت ساخته میشــدند و دلیل این کار عدم توانایی او در
 ،۱۹۵۱ایکیا شــروع به توزیع کتابچههایی تحت عنوان  IKEA Newsبین
مشتریان کرد .این کتابچهها تبدیل به نمونههای اولیه از کاتالوگهای ایکیا
شدند .کســب و کار کارآفرین جوان ،مشتریانی را با درآمد متوسط و پایین
نشان کرده بود .به همین منظور ،او اثاثیه ارزان را از کارخانههای تولیدی محلی
سفارش میداد .اینجا بود که او به فرمولی مشهور رسید« :بهتر است که ۶۰۰
صندلی را با قیمت ارزان [و سود کم] فروخت تا  ۶۰صندلی با قیمت باال».
کامپراد در اوایل دهه  50میالدی یک کارخانه کوچک و قدیمی در سوئد

نام  IKEAاز ابتدای نام و نام خانوادگی خود اینگوار کامپراد ( )I.Kو ابتدای واژههای
 Elmtarydو  Agunnarydگرفته شده که نام مزرعه و روستایی بود که اینگوار در
آن بزرگ شده بود

عرضه میشدند .نکته اول اینکه فروشگاه در حومه شهر باز شد .هزینه اجاره یا خرید خانه در
خرید .این مسئله به او اجازه میداد برخی محصوالت مد نظرش را حتی ارزانتر از قیمتی که
آن منطقه بسیار پایینتر بود و البته فضایی بزرگ داشت که برای استفاده به عنوان پارکینگ
قبال میتوانست بخرد ،تولید کند .این مسئله در ابتدا برای کشوری مثل سوئد که لوازم خانه
ماشینهای مشتریان ایدهآل بود .و نکته دوم اینکه برای کاهش هزینه حمل و نقل ،شرکت
همیشه اقالمی گرانقیمت بودند ،اندکی «بیمعنی» به نظر میرسید .چنین کار پرمخاطرهای
سیستم اثاثیه قابل سره م شدن را ارائه کرد که به مشتریان اجازه میداد اثاثیه خریداریشده
از چشــم رقبا دور نماند .کامپراد مورد تحریم سایرین قرار گرفت .صنف چوب و ابزار منزل
و همچنین صنایع مرتبط با آن در ســوئد ،از این کار ایکیا به خشــم آمده بود .فروش اقالم
را در بســتهای بسیار کمحجم تحویل بگيرند و به خانههایشان ببرند .این مسئله کار حمل
و نقل محصوالت خریداریشــده را ساده و کمخرج میکرد و مشتریان باید خودشان اثاثیه
ارزانقیمت در ایکیا ،تمامی قراردادهای قبلی کامپراد با شرکای تجاریاش را به مرحله لغو
خریداریشده را با استفاده از راهنماها سرهم
رساند.
قرار گرفتــن در چنین موقعیتی برای هر
میکردند .کامپراد متوجه شده بود مشتریان
تاجر یا کاسبی ،دردناک است ،اما برای اینگوار
به سرهم كردن اثاثیه خریداریشده  -مانند
ورود به بازارهای جهانی
دراورهــا و مبلمان -عالقهمندند .خصوصا که
کامپراد و ایکیا اینگونه نبود .هر مشکل و هر
پس از موفقیت در مرزهای ســوئد ،ایکیا کاری بهجز ورود به بازارهای برونمرزی
پروسه سرهم كردن با برگههای راهنما بسیار
راهحلی فرصتهای جدیدی را برای توسعه یک
نداشــت .در  ۱۹۶۳ایکیا صادراتش را به نروژ آغاز کرد و اولین فروشگاهش در خارج
ســاده شــده بود .نکته جالب اینکه کامپراد
شــرکت ایجاد میکند .در نتیجه این اتفاقات
از مرزهای ســوئد نیز در اُســلو پایتخت نروژ افتتاح شد .به عالوه در  ۱۹۶۰ایکیا یک
میدانست که باربند ماشــینها بسیار برای
نیز ،کامپراد قدمی عجیب برای کسب و کارش
سیستم کنترل کیفیت ایجاد کرد که باعث شد ظرف مدت کوتاهی رسانههای سوئدی
در آن زمان و در سوئد برداشت :او تصمیم به
ی اســت و اجازه
حمل و نقــل اثاثیه کاربرد 
از محصوالت شــرکت به عنوان باکیفیتترین محصوالت کشور یاد کنند .تصمیمات
میدهد مشتریانی که از فواصل دور هم برای
خرید مواد اولیه ارزانقیمت از تامینکنندههای
خودبهخود گرفته میشــدند .برای مثال رئیس شــرکت برای مدت زیادی نسبت به
خرید میآیند ،بهراحتی خریدهای خود را به
لهستانی گرفت .این قدمی بود که موسس ایکیا
تاسیس شرکت در سوئیس مردد بود .کشوری که به ذائقه سنتی و محافظکار معروف
استراتژی آینده شرکتش را بر پایه آن بنا نهاد؛
محل مورد نظرشان ببرند .با این آگاهی ،برای
بود و از طرفی دو شرکت بهخوبی حوزه مرتبط با شرکت را در آن کشور در قبضه خود
خرید مواد اولیه از کشورهای دیگر و با قیمت
تشویق بیشتر مشتریان جهت خرید بیشتر از
داشتند .اما کامپراد به زوریخ سفر کرد و متوجه مکالمه یک زوج در پشت ویترین یکی
ایکیا ،فروشگاههای ایکیا باربند خودرو را نیز به
ارزا نتر.
از فروشگاههای رقیب شد .زن جوان در این مکالمه گفت« :چه صندلی خوشگلی!» و
محصوالت خود اضافه کردند .این سیاســت،
ایکیا اولین نمایشــگاه محصوالتش را در
همسرش پاسخ داد« :بله ،اما قیمت آن برای ما زیاد است .شاید سال دیگر خریدیمش.».
ظرف یک سال درآمد فروشگاه را دوبرابر کرد.
 ۱۹۵۳در  Älmhultســوئد برگــزار کــرد.
همین داستان کافی بود تا کامپراد تصمیمش را بگیرد .و ظرف مدت کوتاهی در ،۱۹۷۳
کامپراد تصمیم درســت را گرفت و انبار
بازدیدکنندگان (مشتریان بالقوه) میتوانستند
ایکیا در ســوئیس ظاهر شد .و سپس استرالیا ،هلند ،فرانسه و آمریکا؛ و حاال ایکیا در
سلف سرویســی را به روی مشتریان باز کرد.
محصوالت را قبل از خرید ببینند و حتی آنها
 ۴۰کشور دنیا  ۳۳۸شعبه دارد .در  ،۱۹۸۶اینگوار کامپراد خود را از عضویت در هیئت
و بدین ترتیب به شکلی تصادفی ایکیا فرمولی
را لمس کنند .پنج سال بعد ،ایکیا فروشگاهی
مدیره شرکت بازنشسته کرد و به عنوان مشاور در شرکت سرمایهگذاری مادر کارش
برای موفقیت بیشتر یافت که سودش را برای
با مســاحت  ۶۷۰۰متر مربع باز کرد .در آن
را ادامه داد .آندرس موبرگ نیز به عنوان مدیر در گروه ايكيا مشغول به کار شد .بعدها
ســالها تامین کرد .انبار سلفسرویس شاید
زمان لوگوی شرکت از ترکیب رنگهای سفید
آندرس دالويگ جایگزین موبرگ شد .در سال  ۲۰۰۰ایکیا اهمیت اینترنت را در معرفی
بهترین گزینهای بود که مشتریان در آن زمان
و قرمز ساخته شــده بود ،اما امروزه این لوگو
محصوالتش به مشــتریان و فروش اینترنتی دریافت و عرضه اینترنتی محصوالت در
به آن احتیاج داشتند .حاال هر فروشگاه ایکیا
با رنگهای زرد و آبی به چشــم میآید که از
ســوئد و دانمارک آغاز شــد .از آن زمان ایکیا رسما فروشگاههای بیشتری را در سایر
در واقع یک نمایشــگاه دائمی بود که نهتنها
پرچم سوئد گرفته شدهاند.
نقاط دنیا نیز برپا کرد .اینگوار کامپراد دوبار ازدواج کرد .ثروت او در نوامبر  ۲۰۱۴حدود
مبلمان و سایر اثاثیه بزرگ را در خود داشت،
در  ۱۹۶۵بزرگتریــن فروشــگاه ایکیا به
 3.4میلیارد دالر بود .در حال حاضر رئیس ایکیا  Peter agnefjällاست که از اول
مســاحت  ۳۱هزار متر مربع در اســتکهلم
بلکه اشــیاي کوچکتری مانند سفره ،پرده،
سپتامبر  ۲۰۱۳این سمت را به عهده دارد.
افتتاح شــد .محصوالت آن با توجه به تجربه
روتختی ،حوله و حتی جاشــمعی نیز در آن
آمریکایی کامپــراد و البته با اندکی خالقیت
پیدا میشد.
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مغزهای پولساز تاریخ
خالق اوراکل ،ثروتمندی تمامعیار

اگر بیل گیتس
طی یک سال 5
میلیارد دالر از
ثروتش کاسته شد،
لری الیسون در
ماه مارس 2015
(حدود اردیبهشت
 )94چیزی در حد
 54میلیارد دالر
ثروت داشت ،اما
ثروت او االن با افت
 6.5میلیارد دالري
به 47.5میلیارد
دالر رسیده است

الرنس جوزف الیســون معــروف به لری الیســون ،مدیرعامل و یکی از
بنیانگذاران شــرکت اوراکل ،یکی از بزرگترین شــرکتهای تولیدکننده
نرمافزارهای سازمانی دنیاست .لری الیسون با ثروتی حدود  ۳۳میلیارد دالر،
سومین ثروتمند بزرگ آمریکا و نهمین ثروتمند بزرگ جهان است.
لری الیسون  ۱۷آگوست  ۱۹۴۴در برانکس نیویورک در آمریکا متولد شد.
پیش از به دنیا آمدن او پدرش ،مادرش را ترک کرد .وقتی ۹ماهه بود مبتال به
ذاتالریه مزمن شد .در این زمان مادرش با این استدالل که توانایی مراقبت از
فرزندش را ندارد ،لری را به عمه و عمویش سپرد و لری الیسون تا ۴۸سالگی،
مادرش را ندید .الیســون در مدرسه دانشآموز مستعد اما بیتوجهی بود .در
درسهای علوم و ریاضی استعداد درخشانی داشت .موفقیت او در این درسها
باعث شد زمانی که دانشجوی دانشگاه ایلینویز بود به عنوان دانشجوی برتر
رشته علوم این دانشگاه انتخاب شود.
الیســون در آستانه امتحانات پایان سال دوم دانشگاه بود که نامادریاش
کاره رها کند.
فوت کرد .فوت نامادری باعث شــد درس و دانشــگاه را نیمه 
پاییز ســال بعد در دانشگاه شیکاگو ثبتنام کرد ،اما در آنجا هم بعد از یک
اما همان یک ترم تحصیل در دانشگاه
نیمسال تحصیلی دانشگاه را رها کرد 
شیکاگو تاثیر زیادی بر الیسون گذاشت .او در آنجا برای اولین بار از نزدیک با
برنامهنویسی رایانهای آشنا شد و در این زمینه تخصص کسب کرد .ناپدریاش
که همیشــه از رفتار او ناراضی بود و او را جوان سربههوا و بیهدفی توصیف
میکرد ،به تحقیر میگفت اصول برنامهنویسی تنها کاری است که یاد گرفته
است .الیســون پس از ترک دانشگاه شیکاگو حدود هشت سال شغلهای
مختلفی را تجربه کرد .از کار در فســتفود و پمپبنزین گرفته تا تکنیسین
آتشنشانی و کارمند بانک .تا اینکه باالخره با آغاز به کار در شرکت آمدال وارد
کار مورد عالقهاش ،برنامهنویسی شد.
J Jتاسیس بزرگترین شرکت عرضهکننده راهکارهای
کسبوکار
لری الیســون پس از مدتي همکاری با شرکت آمدال در شرکت امپکس
مشغول به کار شد .یکی از پروژههای الیسون برای این شرکت ،طراحی یک
پایگاه داده برای سازمان اطالعات و امنیت آمریکا بود که اوراکل نام داشت.
ری الیسون یک مکان استراتژیک را برای اولین دفتر کارش در سندهیل
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کشتی تفریحی لری الیسون

انتخاب کرد؛ جایی که شرکتهای سرمایهگذاری سیلیکون ولی دفاتر مختلفی
داشتند .مذاکرات و جلسات گاهبهگاهی که در حاشیههای مشترک این دفاتر
کاری برگزار میشد ،منجر به برقراری روابطی شد که به اوراکل برای تبدیل
شدن به یک شرکت سهامی عامل موفق کمک کرد .این درس ساده است :به
سرنوشت کمک کنید تا با ایجاد اطمینان در شما به اینکه در مکان و زمانی
درست قرار دارید ،شما را خوشبخت و موفق کند.
اوایل شرکتش با نام «سافتوير ديولوپمنت لبرتوريز» شناخته میشد که
منابع مالی اولیه آن مربوط به قراردادی بود که برای برنامهریزی سیستمهای
شرکت آمدال كورپوريشن بسته بودند .در سال  ۱۹۷۹و بعد از توسعه نسخه
اولیه دیتابیس اسكيوال این شرکت نامش را به ريليشن سافتوير تغییر داد
که با اهداف تکنولوژیک این شــرکت هماهنگ بود .در سال  ۱۹۸۳شرکت
نامش را به اوراكل سيستمز كورپوريشن تغییر داد تا قرابت بیشتری با محصول
پرچمدار این شرکت یعنی اوراكل ديتابيس داشته باشد .هر محصولی که بعد از
آن تولید شد نام برند اوراکل را با خود داشت .اگرچه توسعهدهندگان محصول
تمایل داشتند تا ابداعاتشــان را با نامهای مشخص ارائه کنند ،اما بررسیها
نشان داد که پنج محصول با نامهای یکسان سروصدای بیشتری در بازار ایجاد
میکنند تا پنج محصول با پنج نام متفاوت.
او در سال  ۱۹۷۹به همراه دو تن از همکارانش در امپکس به نامهای رابرت
مینر و ا ِد اوتز شرکتی را تاسیس کردند که البراتور توسعه نرم افزار (اسديال)
نام گرفت .الیسون از همان ابتدا مدیرعاملی این شرکت را برعهده گرفت .او و
همکارانش پس از آن ،یک سالی را صرف طراحی سیستمهای نرمافزاری قابل
استفاده در کسبوکارها کردند .آنها سیستم جدید خود را نیز آرديبياماس
اوراكل نامیدند .آنها در سال  ۱۹۸۲شرکت خود را به نام مهمترین محصول آن
که پایگاه داده اوراکل بود ،به اوراکل سيستمز تغییر نام دادند.
در ســال  ۱۹۸۹درآمد شرکت الیسون کمتر از یک میلیون دالر بود .اما
یک ســال بعد که شرکت آیبیام به اســتفاده از راهکارهای آنها روی آورد،
درآمدشان هر سال دو برابر میشد و ظرف هفت سال شرکت چند میلیون
دالری اوراکل ،تحت مدیریت الیسون به درآمدهای میلیاردی دست یافت.
در ســال  ۱۹۸۶لری الیســون به خاطــر فروش باالی سیســتمهای
نرمافزاریاش ،شرکت اوراکل را وارد بورس کرد .سالهای بعد از ورود اوراکل
به بورس هیئت مدیره جوان با اغراق در مورد شــرکت تحت مدیریت خود

الیسون پس از ترک دانشگاه شیکاگو حدود هشت سال شغلهای مختلفی را تجربه کرد .از کار در
فست فود و پمپبنزین گرفته تا تکنیسین آتشنشانی و کارمند بانک .تا اینکه باالخره وارد کار مورد
عالقهاش برنام هنویسی شد

زمینه ضرر و زیان بزرگی را فراهم آوردند .در  ۱۹۹۰اوراکل دچار چنان ضرر
و زیانی شد که تا حد ورشکستگی پیش رفت .لری الیسون پس از این اتفاقات
تصمیم گرفت تغییرات عمیقــی در اوراکل ایجاد کند و حدود  ۸۰درصد از
کارکنان و مدیران ارشــد شــرکت خود را با نیروهای جدید جایگزین کرد.
تغییرات اعمالشده از سوی لری الیسون ثمربخش بود و دو سال بعد ،یعنی
در  ۱۹۹۲که لری الیسون سیستم پایگاه دادهای اوراکل  7.0را وارد بازار کرد،
این شرکت به بهترین عرضهکننده راهکارهای نرمافزاری در زمینه مدیریت
پایگاه داده تبدیل شد.
در سال  ۱۹۸۹شرکت الیسون هشت کارمند بیشتر نداشت و درآمد آن
هم کمتر از یک میلیون دالر بود .اما یک ســال بعد که شــرکت آیبیام به
اســتفاده از راهکارهای شرکت الیسون روی آورد ،درآمد آنها هرسال دو برابر
ســال قبل میشد .این روند ،تا هفت سال ادامه یافت و شرکت چندمیلیون
دالری آنها ،تحت مدیریت الیسون به درآمدهای میلیاردی دست یافت.
موفقیت شرکت اوراکل در تمام ســالهای دهه  ۱۹۹۰ادامه داشت .در
آمریکا بانکها ،شرکتهای هواپیمایی و خودروسازی و بسیاری از شرکتهای
تجاری همگی از پایگاههای داده طراحیشده توسط اوراکل استفاده میکردند.
در این زمان که فناوری اینترنت نیز در حال سربرآوردن بود ،اوراکل رشد خود
را سرعت بخشید .توسعه تجارت الکترونیک نیز درآمدهای زیادی را برای لری
الیسون و شرکتش به همراه داشت .در یکی از دورههای سهماهه سال ۲۰۰۰
اعالم شد درآمد شرکت اوراکل  ۷۶درصد رشد داشته است .در این سال لری
الیسون ثروتمندترین فرد جهان شناخته شد.
لری الیسون در سال  ۲۰۰۴تصمیم گرفت با اتخاذ راهبرد خرید و ادغام
شــرکتها ،سهم خود را از بازار افزایش دهد .این شرکت در عرض سه سال
بیش از  ۲۵میلیارد دالر از سرمایه خود را صرف خرید انبوهی از شرکتهای
کوچک و بزرگ کرد .اولین شــرکتی كه در اوراکل ادغام شد شرکت پیپل
سافت بود که به قیمت  10.3میلیارد دالر خریداری شد .لری الیسون با این
راهبرد توانست شرکت اوراکل را به بزرگترین سازنده نرمافزارهای کسبوکار
در جهان تبدیل کند .هماکنون همه شرکتهایی که نامشان در فهرست صد
شرکت بزرگ نشریه فورچون ثبت شــده جزو مشتریان راهکارهای اوراکل
هستند.
لری الیسون در کنار زندگی شغلی خود در اوراکل ،موفقیتهای زیادی
هم در دنیای ورزش کســب کرده اســت .او سالهاست که ورزش تنیس را
به صورت حرفهای دنبال میکند و در مسابقات قایقرانی نیز مهارت زیادی
دارد .الیسون در سال  ۲۰۱۰توانست جام قهرمانی مسابقات قایقرانی آمریکا
را از آن خود کند .وی که در رشته خلبانی نیز توانسته گواهینامههایی کسب
کنــد ،چندباری به خاطر نقض قوانین مربوط به پرواز و خلبانی جریمههای
سنگینی پرداخته است.
اگر بیل گیتس طی یک سال  5میلیارد دالر از ثروتش کاسته شد ،لری

الیسون در ماه مارس ( 2015حدود اردیبهشت  )94چیزی در حد  54میلیارد
دالر ثروت داشت اما ثروت او االن با افت  6.5میلیارد دالر به  47.5میلیارد
دالر رسیده است.
لری الیسون سال گذشــته از مدیرعاملی شرکت اوراکل کنار کشید اما
هنوز یکی از قویترین تصمیمگیران این شرکت که خودش آن را بنا گذاشته،
محسوب میشود .لری الیسون در لیست  400ثروتمند آمریکا در رتبه سوم
(پس از وارن بافت) و در جایگاه دومین ثروتمند صنعت تکنولوژی است.
افت چند ماه اخیر اوراکل در حالی رخ میدهد که این شرکت برنامههای
جدیدی را برای رایانش ابری به اجرا درآورده است.
الیســون با درآمدی معادل  78.4میلیون دالر در ســال گذشته یکی از
بیشترین دستمزدها را در جهان به خود اختصاص داده است هرچند از نظر
اســناد مالی شرکت حقوق او تنها يك دالر است .او همچنین پنجمین فرد
ی خالصش توسط فوربس  ۵۱میلیارد دالر
ثروتمند دنیا اســت و ارزش دارای 
اعالم شده است .سافرا کتز و مارک هورد که مورد اعتمادترین افراد الیسون
هســتند به عنوان مدیران اجرایی جانشین وی شــدند .کتز از سال ۲۰۴۴
پرزیدنت اوراکل بود و هورد نیز در ســال  ۲۰۱پس از اخراجش از مدیریت
اجرایی هیولت پاکارد به دلیل یک پروند ه اخالقی به اوراکل پیوســت .کتز و
هورد هردو از دستمزد باالیی برخوردارند و در سال 43.6 ،۲۰۱۳میلیون دالر
را به خانههایشان بردند .الیسون ۷۰ساله از روز پنجشنبه  ۱۸سپتامبر 2015
به عنوان رئیس هیئت مدیره و همچنین مدیر فناوری در اوراکل باقی ماند.
الیســون میگوید« :ما سه نفر سالها بهخوبی در کنار هم کار کردهایم و
قصد داریم در آینده هم در کنار هم باشیم .حفظ این تیم مدیریتی همیشه از
اولویتهای من بوده است».
مایکل بوســکین مدیرعامل اوراکل میگوید« :او همچنان تماموقت در
اوراکل کار میکند و تمرکزش را از کارهای مدیریتی به فعالیتهای مهندسی
منتقل خواهد کرد».
رشتههای موجسواری و دوچرخهســواری در کوهستان هم از
دیگر رشتههای مورد عالقه او است .در سالهایی که اوضاع شرکت
اوراکل بعد از آن ضرر و زیان مالی گسترده رو به بهبود بود و رشد
شتابندهای در پیش گرفته بود ،الیسون در این دو رشته ورزشی
دچار مصدومیتهای سختی شد ولی بعد از پشت سر گذاشتن
یک عمل جراحی مخاطرهآمیز بهبود یافت و ورزشهای مختلف
از جمله قایقرانی را از ســر گرفت .وی در سال  ۱۹۹۸در حین
قایقسواری از یک گردباد دریایی هاریکان که
جان شش ورزشــکار دیگر را گرفت،
جان سالم به در برد.

اوراکل رشد خود را سرعت
بخشید .توسعه تجارت
الکترونیک نیز درآمدهای
زیادی را برای لری الیسون و
شرکتش به همراه داشت.
در یکی از دورههای سهماهه
سال  ۲۰۰۰اعالم شد درآمد
شرکت اوراکل  ۷۶درصد رشد
داشته است .در این سال لری
الیسون ثروتمندترین فرد جهان
شناخته شد.
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کارآفرین

مدیران ماندگار

جف بزوس؛ مردی که همه او را با آمازون ميشناسند
آزاده یکتایی
خبرنگار

در انتهای دهه  ،90جفت
بزوس قدم به باشگاه
بیلیونرها گذاشته بود و
مجله تایم عکس او را روی
جلد برد و مجله فورچون هم
نام او را در میان جوانترین
میلیاردرهای جهان ذکر کرد
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بیشــک آمازون از جمله نامهایی است که تاریخ فروش اینترنتی را
بدون آن نمیتوان تصور کرد .اما آمازون این اسطوره شدن را مدیون جف
بزوس است .جفری پی .بزوس در آلبوكرک در ایالت نیومکزیکو به دنیا
آمد .مادرش زمانی که هنوز سنش به بیست سال نمیرسید از همسرش
طالق گرفت .بزوس چهارساله بود که مادرش با مایک بزوس که مهاجری
از کوبــا بود ازدواج کرد .وقتی مــادر و پدر جف با یکدیگر ازدواج کردند،
خانواده به هودسن نقل مکان کرد و پدر در شرکت اکسون مهندس شد.
خانواده مادری جف اصالتا تگزاســی بودند و مزرعهای در حدود  25هزار
هکتار در اختیار داشــتند .پدربزرگ جفری یک مسئول محلی بود و در
کمیسیون انرژی اتمی در آلبوکرک کار ميکرد .او خیلی زود بازنشسته
شــد و به مزرعه خانوادگیشان رفت و جف هم اکثر تابستانها ،در این
مزرعــه پیش پدربزرگش بود .جف از همان ابتدا نبوغ خود را به نمایش
گذاشــت .زمانی که هنوز ده سال بیشتر نداشت گاراژ خانه را تبدیل به
آزمایشــگاه کرد .در سنین نوجوانی با خانواده به میامی در فلوریدا رفت.
در همان ســالها بود که در خود میل شدیدی به کامپیوتر دید .پس از
فارغالتحصیل شدن به پرینستون رفت تا فیزیک بخواند اما خیلی زود به
عشق قدیمی خود یعنی کامپیوتر بازگشت و در علوم کامپیوتر و مهندسی
الکترونیک از دانشگاه فارغالتحصیل شد.
پس از فارغالتحصیلی ،جف بزوس شغلی در والاستریت پیدا کرد .در
آن زمان والاستریت بهشدت به کامپیوتر و نرمافزارهایی احتیاج داشت
که رویکرد بازار را پیدا و بررسی کند .او در فیتل کار کرد .شرکتی پیشرو
که در حال ساختن شبکهای برای ایجاد تجارتی بینالمللی بود .سپس
به شرکت بانکرز تراست رفت و تا رده معاون ریاست هم باال رفت اما این
شغل با روحیات او سازگار نبود و به شرکت شاو رفت .تخصص این شرکت
در زمینه تولید نرمافزار برای بازار سهام بود .در این شرکت بود که نبوغ
بزوس شکفته شــد و نرمافزارهایش در زمینه سهام ،او را تا مقام معاون
ریاست باال برد اما بزوس باز راضی نبود.
در ابتــدای دهه  90اینترنت هنوز به معنای امــروزی تجاری نبود.
اینترنت در ابتدا برای وزارت دفاع ابداع شده بود تا در زمانهای ضروری
شــبکههای نظامی را به یکدیگر متصل نگاه دارد .شرایطی مانند حمله
نظامی یا حوادث طبیعی .پس از چندین ســال این امکان برای دولت و

محققان دانشگاهی نیز فراهم شد اما در ابتدای دهه  ،90دولت این امکان
را برای عموم هم فراهم کرد.
با وجود اين در ســال  1994هنوز هیــچ تجارتی در اینترنت وجود
نداشت .یک روز بهاری جف بزوس در خانه نشسته بود و مقالهای ميخواند
که در آن ذکر شده بود استفاده از اینترنت ،هرساله  2300درصد افزایش
پیدا ميکند .او همانجا فهمید که این مکان بازار آینده است و شروع کرد
به بررسی قابلیتهای این محیط مجازی.
بزوس ميگوید« :با خود فکر کردم که چه تجارتی را ميشود با اینترنت
و به روش پســتی انجام داد .اسم بیست تجارت را روی کاغذ نوشتم و با
خود فکر کردم که اینترنت به کدامیک از این تجارتها ابزار بهتری نسبت
به تجارت به شیوه سنتی ميدهد .دیدم کتاب بهترین است ،چون کتاب
کمترین جزئیــات را دارد و برای هیچ کتابی برای مثال کاتالوگی چاپ
نمیشود .پست کردن آن راحت است و ميتوان به شکل مجازی مشتریان
بسیاری برای آن پیدا کرد».
اتفاقا روز بعد قرار بود که نشســت فروشندگان کتاب آمریکا برگزار
شــود .بزوس معطل نکرد و روز بعد به لوسآنجلس رفت و در نشســت
فروشندگان کتاب آمریکا شــرکت کرد و هرچیزی که راجع به تجارت
کتاب بود آموخت .او دید که تقریبا تمامی فروشندگان عمده کتاب ،لیستی
کامپیوتری از کتابهای خود دارند .تنها چیزی که او نیاز داشت ،مکانی در
اینترنت بود .جایی که مردم بتوانند لیست کتابها را بررسی کنند و در
همانجا سفارش کتاب خود را بدهند .کارمندان بزوس هیچکدام تمایلی
به اين ريسك نشان ندادند اما بزوس تصمیم گرفت که خود بهتنهایی وارد
این تجارت شود و از موقعیت شغلی عالی خود در نیویورک استعفا داد.
جف و همســرش مکنزی ،به تگزاس پرواز کردند .ناپدریاش به آنها
یک شورلت بلیزر مدل  1988داد و با همان به سوی سیاتل رفتند .سیاتل
جایی بود که آنها به تولیدکنندگان عمده کتاب دسترسی داشتند .این
شهر مرکز کامپیوتر آمریکا هم بود .در اتومبیل آنها راجع به نام شرکت
بحث کردند و به نام آمازون رســیدند .آمازون با حرف  Aشروع ميشد و
جف ميخواست که در جستوجوگرهای کامپیوتری به شیوه آن زمان که
به ترتیب حروف الفبا بود ،نامش در ابتدای لیست باشد.
دفتر فروشگاه آنها در خانه دوخوابهشان بود .جف با استفاده از وسایل
قدیمی منزل و سه کامپیوتر در همین مکان سرور آمازون را راه انداخت.
وقتی نسخه آزمایشی ســایت راه افتاد ،از سیصد دوستش خواست که
سایت را چک کنند و ببینند مشکلی ندارد.
جف ســرانجام نام  amazon.comرا برای سایت خود برگزید .رود
آمازون بزرگترین رود جهان اســت و جف نیز اعتقاد داشت که سایت
کوچکش روزی به بزرگترین کتابخانه جهان بدل خواهد شد .
در سال  ۱۹۹۵اولین نسخه از وبسایت آمازون روی شبکه اینترنت
قرار گرفت و از تاریخ  ۱۶ژوئیه  ۱۹۹۵آمازون رسماً کار خود را آغاز کرد.
در ســال  ۱۹۹۷فروش سهام آمازون از طریق سایت راهاندازی شد و در
پی آن کار آمازون به چند کشــور دیگر از جمله کانادا ،ژاپن ،انگلستان و
فرانسه گسترش یافت.

جف سرانجام نام  amazon.comرا برای سایت خود برگزید؛ رود
آمازون بزرگترین رود جهان است و جف نیز اعتقاد داشت که سایت
کوچکش روزی به بزرگترین کتابخانه جهان بدل خواهد شد.

دوستان جف اعالم کرده بودند که تحت سیستم عاملهای گوناگون و
سیستمهای مختلف مشکلی نیست .بنابراین در  16جوالی  1995بزوس
سایتش را برای عموم جهان عرضه کرد و غول متولد شد .او به دوستانش
گفت که کلمه آمازون را در فرومهای مجازی تبلیغ کنند .فرومهای آن
زمان تحت سیستم عامل داس بود و تنها ميشد از متن بهره گرفت.
 200دوست دنیای مجازی او دست به کار شدند و در  30روز ،آمازون
بدون آنکه در مطبوعات و رسانهها تبلیغی کرده باشد ،در  50ایالت آمریکا
و  45کشور خارجی موفق شــد کتاب بفروشد .در ماه سپتامبر ،فروش
آمازون به هفتهای  20هزار دالر رسیده بود.
بزوس دیگر نمیتوانســت تنها ادامه دهد و تیمی استخدام کرد که
قابلیتهای سایت را بهبود ببخشند .آنها قابلیتهایی مانند خرید با یک
کلیک و همچنین نظر خوانندگان در هر کتاب را به سایت اضافه کردند.
نظر خوانندگان در سایت باعث شــد که هزاران مشتری آمازون پس از
خوانــدن هر کتاب به آمازون بیایند و نظر و نقد خود را درباره هر کتاب
بنویسند.
امروز این کار شاید زیاد هیجانانگیز نیاید ،اما نباید فراموش کرد که از
سال  1995صحبت ميکنیم ،یعنی سال  1374شمسی خودمان .زمانی
کــه فضای گفتوگوی مجازی هنوز در ابتدای راه خود بود .این نوآوری،
فروش آمازون را هشت برابر کرد.
حتی خود بزوس هم باور نمیکرد که تجارتشان به این سرعت رشد
کند .وقتی که ســهام کمپانی در سال  1997در بازار سهام عرضه شد،
منتقدان شک داشــتند که آمازون بتواند موقعیت خود را حفظ کند.
غولهای چاپ آمریکا مانند بارنز اند نوبلز و بردرز هم به تبعیت از آمازون
سایت فروش اینترنتی خود را راه انداخته بودند اما دوسال بعد ،قیمت
ســهام آمازون بهتنهایی ،از مجموع دو سهام این دو کتابفروش عمده
آمریکایی ســبقت گرفته بود .در انتهای دهــه  ،90جف بزوس قدم به
باشــگاه بیلیونرها گذاشــته بود و مجله تایم عکس او را روی جلد برد
و مجله فورچون هم نــام او را در میان جوانترین میلیاردرهای جهان
ذکر کرد.

در همان ابتدا بزوس به دنبال این بود که سهم بازار بیشتری به خود
اختصاص دهد ،اگرچه این کار به بهای از دست رفتن سود باشد .او تصمیم
گرفت که شــعار خود را تغییر دهد و شــعار «بزرگترین کتابفروشی
زمین» را به «بزرگترین فروشــگاه زمین» تغییر داد .کارشناســان این
کار او را اشــتباه بازاریابی خواندند اما برخی دیگر این استراتژی را بسیار
هوشمندانه تلقی کردند.
او در هر گسترشــی که در تجارت خود ميداد ،شش محور را مطرح
ميکرد« :نیاز مشتری ،مالکیت ،زمانشناسی ،صرفهجویی ،بلندنظری ،و
نوآوری» .او ميگوید که «ما بزرگترین شــرکت مشتریمحور هستیم.
جایی که مردم ميتوانند بیایند و هر چیز آنالینی را بخرند ».آمازون در
این هنگام ،سیدیهای موسیقی ،ویدئو ،اسباببازی ،لوازم الکترونیکی
و ...بــه بازار خود افــزود .وقتی حباب اینترنت ترکیــد ،آمازون در حال
ســاختاردهی دوباره خود بود و زمانی که بسیاری از «داتکام»ها محو
شدند ،آمازون بهشدت سود ميداد.
در اکتبر  ،2002آمازون فروش لباس را هم به فروشــگاه خود اضافه
کــرد .او این فروش را بــا همکاری برندهای مطــرح لباس مانند گپ،
نورداستورم ،و لنز اند انجام داد .در سال  2003آمازون  A9را معرفی کرد.
 A9در واقع موتور جستوجویی بود که تنها در وبسایتهایی جستوجو
ميکرد که به نوعی در فروش اینترنتی دست داشتند .همزمان ،آمازون،
فروشــگاه آنالین لوازم ورزشــی را هم به مجموعه خود افزود و بیش از
 3000برند مختلف ورزشــی را در آن عرضه کرد .در سال  2006آمازون
فروش ساالنهای بالغ بر  10/7میلیارد دالر داشت و امروز هم بزرگترین
فروشگاه اینترنتی جهان است.
در سال  2007جف بزوس فکر کرد که باید انقالبی در صنعت خواندن
به وجود آید .از زمــان اختراع خط ،این کتابهای کاغذی بودند که یار
مهربان خوانندگان لقب داشتند .اما بزوس با خود اندیشید که در قرن 21
این یار مهربان ميتواند یک «گجت» باشــد .پیش از او بسیاری این کار
را البته آزموده بودند اما مشکل دستگاههای آنان این بود که شباهتی به
صفحه کتاب نداشتند و از خود نورهایی ساطع ميکردند که پس از مدتی
خواندن ،خواننده را خسته ميکرد.
او در سال  2013سهام روزنامه واشنگتنپست و دیگر انتشارات مربوط
به آن را خرید .یک سال بعد ،او دیوار پرداخت آنالین را برای مشترکان
برخی روزنامههای آمریکایی محلی برداشت .پروژه Amazon Prime
 Airدستگاههای کنترل از راه دور مجهز به هواپیماهای بدون سرنشین را
برای انجام یک نوع از کارهای انسانی توسعه داد.
بزوس و شــرکتش متعهد به انجام یک ســری اقدامات مبتکرانه در
بوهوایی است .این شرکت طرحهایي خیرخواهانه
راستای تغییر شرایط آ 
بــه منظور جمعآوری کمکهای مالی در صفحه اصلی ســایت خود به
تصویر میکشــد .بزوس در سالهای  2011و  2012بخشی از کمیته
بوکار بود .بزوس و همسرش مکنزی سه پسر و یک
اجرایی شورای کس 
دختر دارند .این دختر چینی به فرزندخواندگی پذیرفته شده است.
بزوس بهعنوان چهره برگزیده سال  1999مجله تایم معرفی شد .به
گزارش شــرکت رســانهای  ،US News & Worldاو یکی از بهترین
مدیران ســال  2008بود .او در همان ســال مدرک دکترای افتخاری را
در حوزه علم و فناوری از دانشگاه كارنگي ملون دریافت کرد .او در سال
بوکار معرفی شد .با ثروت خالص
 2012بهعنوان چهره برتر در عرصه کس 
 59.4میلیارد دالر ،او پنجمین فرد پولدار در جهان است .او توسط مجله
مدیریت هاروارد بيزينس ريويو در فهرست بهترین مدیران عامل جهان،
جایگاه دوم را کسب کرد.
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بهعنوان چهره
برتر در عرصه
بوکارمعرفی
کس 
شد .با ثروت خالص
59.4میلیارد دالر،
او پنجمین فرد
پولدار در جهان
است .او توسط
مجلهمدیریت
هاروارد بيزينس
ريويو در فهرست
بهترینمدیران
عامل جهان ،جایگاه
دوم را کسب کرد
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کخ بیش از 930
جایزه در ارتباط با
رعایت نکات ایمنی،
حفظ محیط زیست،
مدیریت بهینه
منابع ،نوآوری و
خدمات مشتریان
دریافت کرده است

کارآفرین

غول نفتی آمریکا

چارلز کخ ،نفر ششم لیست ثروتمندترین افراد جهان در سال 2016
( ،)Entrust Financial Corpجورجیا پسیفیک الالســی( )Georgia Pacific LLCو
چارلز ُکخ یکی از تجار آمریکایی ،فردی نیکوکار و مدیرکل شرکت «صنایع کخ» است .چارلز
صنایع کاغذ و خمیر کاغذ را نیز دارد .با مدیریت چارلز کخ ،صنایع کخ رشــد بیســابقهای
و برادر کوچکش دیوید کســب و کار خود را از پدرشان فِرد کخ که این شرکت را در سال 1940
را شــاهد بوده و این شــرکت هماکنون در  60کشــور دنیا حضور و  100هزار نیروی کار در
تاسیس کرده بود به ارث بردهاند .برادران کخ بهویژه چارلز نقش مهمی در گسترش تجارت خود و
اســتخدام خود دارد .در ســالهای اخیر صنایع کخ بیش از  70بیلیون دالر سرمایهگذاری
تبدیل آن به یکی از بزرگترین شرکتهای خصوصی در آمریکا داشتهاند .چارلز یکی از چهار فرزند
در حفظ داراییها و جذب شــرکتهای بزرگ داشــته و صاحب شــرکتهایهای اینویستا
متولد در خانوادهای صنعتگر است که از همان دوران کودکی بسیار باهوش و دارای پشتکار بود .او
( ، )Invistaجورجیا پسیفیک( ،)Pacific Georgiaمولکس( ،)Molexمنابع فلینت هیلز
دانشآموزی بااستعداد و درخشان بود که در موسسه تکنولوژی ماساچوست (امآیتی) به تحصیل
( ،)Flint Hills Resourcesکود کخ ( ،)Koch Fertilizersلولهکشی کخ (،)Koch Pipeline
در رشتههای مهندسی پرداخته و دو مدرک کارشناسی ارشد ،یکی در رشته مهندسی مکانیک و
مواد معدنی کخ ()Koch Mineralsو دامداری ماتادور( )Matador Cattle Companyاست.
دیگری در مهندسی شیمی از این دانشگاه اخذ کرده است .وی پس از تکمیل تحصیالتش مدتی
در شرکت «آرتور دی لیتل» کار کرد و سپس به شرکت پدرش یعنی «پاالیش نفت راک آیلند»
چارلز موفقیت خارقالعاده خود را مدیون فلســفه اقتصــادی مدیریت بازارمحور (امبیام) که
پیوست .در نهایت او مدیر این شرکت شد و نام آن را به احترام پدرش به «صنایع کخ» تغییر داد.
خود مبدع آن اســت ميداند .او اين نظریه را در کتاب خود «علم موفقیت :چگونه مدیریت
بازارمحور بزرگترین شــرکتهای خصوصی جهان را ایجاد کرد» نوشتهشده در سال 2007
سیاست یکی دیگر از عالقههای چارلز کخ است .او به همراه برادرش دیوید کمکهای مالی قابل
با جزئیات توضیح ميدهد .اصول امبیام توســط موسســه مدیریــت بازارمحور با همکاری
توجهی به کمپینهای آزادیخواه و نیز متفکران محافظهکار کردهاند .او هم دوستی دستودلباز
دانشگاه ایالتی ویشیتا در برنامه آموزشــی رایگان به دانشجویان ،مسئوالن و مقامات دولتی
و بخشــنده است که ميلیونها دالر برای تامین مخارج پروژههای سیاسی ،تحقیقاتی و آموزشی
آموزش داده ميشود .او یک آزادیخواه و از مدافعان سیاستهای کسب و کار آزاد است .وی
پرداخت كرده است.
از حامیان چندین نهاد آموزش رایگان بازارمحور از جمله موسســه کاتو (،)Cato Institute
J Jدوران کودکی و اوایل زندگی
موسســه مطالعــات انســانی( ،)Institute of Human Studiesموسســه منشــور
چارلز در تاریخ  1نوامبر سال  1935در ویشیتای کانزانس متولد شد .مادر او ماری و پدرش فرد
چس کخ بودند .پدر او یک مهندس بود که بعدها صنعتگر شد و آنچه را كه امروزه با نام «صنایع
حقوقی ( )Bill of Rights Institueو مرکز مرکاتوس( )Mercatus Centerدر دانشــگاه
جورج میسون است.
کخ» شــناخته ميشود پایهگذاری کرد .چارلز دارای سه برادر به نامهای فردریک ،دیوید و ویلیام
J Jجوایز و دستاوردها
است .او در امآیتی به تحصیل مهندسی پرداخت و لیسانس خود را در مهندسی عمومی در سال
 .1دریافت جایزه آدام اسمیت از رئیس شورای قانونی بورس آمریکا در سال 1994
 1957و فوق لیســانس مهندسی مکانیک را در ســال  1958دریافت کرد و سپس مدرک ارشد
مهندسی شیمی را در سال  1960گرفت.
 .2دریافت جایزه مدیران برای چشمانداز جهانی در انرژی از طرف بازار بورس مرکنتایل نیویورک
در سال 1999
J Jزندگی حرفهای
 .3دریافت جایزه عدالت از طرف بنیاد میراث در سال 2003
پس از پایان تحصیالت ،وی برای مدت بسیار کوتاهی در شرکت آرتور دی لیتل کار کرد
اما در سال  1961به ویشیتا برگشت تا به شرکت پدرش «پاالیش نفت راک آیلند» بپیوندد .او
 .4دریافت جایزه یادبود هرمان دبلیو لی از طرف بنیاد آموزش کسب و کارهای خصوصی در سال 2005
فردی با پشتکار بود که قصد داشت کسب و کار خانوادگی خود را که
 .5دریافت جایزه ویلیم ای ســیمون برای مدیریت بشردوستانه از طرف
در پایان دهه  60شرکتی متوسط بود توسعه بخشد .او در سال 1967
میزگرد بشردوستانه در سال .2011
مدیر این شرکت شد و نام آن را به افتخار پدرش به صنایع کخ تغییر
ارزش خالص داراییها  :در ســال  2015ارزش خالص داراییهاي كخ
آثار مهم
داد و از آن زمان تاکنون در این ســمت باقی مانده اســت .كخ فردی
 43.1بیلیون دالر بود.
چارلز به عنــوان یکی از صاحبان
کارهای بشردوستانه و خیرخواهانه چارلز کخ :او یک نیکوکار مشهور است و
است با روحیهای رقابتی و خستگیناپذیر که سرسختانه برای گسترش
شرکت و مدیر آن ،نقش مهمی در
تمرکز خود را بر روی پروژههایی در زمینههای تحقیقات ،سیاست و آموزش
تجارت خانوادگی خود کوشیده است .شرکتی که امروزه گستره وسیعی
تبدیل شرکتی متوسط به یکی از
در راســتای پیشبرد دیدگاه بازار آزاد معطوف کرده است .وی حامی مالی
از فعالیتها همچون تولید ،پاالیش و توزیع نفت ،انرژی ،مواد شیمیایی،
خصوصی
های
ت

شرک
ترین
گ

بزر
ک هایک است .او همواره
تحقیقات اقتصاددانانی چون جیمز بوخانان و فردری 
فیبــر ،پلیمرها و فرآوردههای جانبی ،مواد معدنی ،کود ،خمیر کاغذ و
در آمریکا داشــته است .همچنین
در کارهای خیر فعال بوده و صنایع کخ و بنیاد خیریه خانواده کخ در سال
کاغذ را شــامل ميشود .او در سال  1982مدیرکل صنایع کخ شد اما
صنایــع کخ بیــش از  930جایزه
 11.25 ، 2014ميلیون دالر به دانشگاه ایالتی ویشیتا کمک کردهاند.
وی سابقه مدیریت در کمپانیهای دیگر همچون گروه اقتصادی اِنتراست
در ارتباط بــا رعایت نکات ایمنی،
حفظ محیط زیست ،مدیریت بهینه
منابع ،نوآوری و خدمات مشتریان
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فصل میلیارد دالری
گزارشهای مالی منتشرشده از فصل اول 2016خبر از رشد و شکست بسیاری از غولهای کسب وکار میدهد
هدف صورتهای مالی یا گزارشهای مالی عبارت است از بازنمایی اطالعات خالصهشده و طبقهبندیشده درباره وضعیت مالی ،عملکرد مالی و انعطافپذیری مالی واحد تجاری ،به گونهای
که برای طیف گستردهای از استفادهکنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی فایدهمند واقع شود .حسابداران با استفاده از دانش ،تجربه و ابزار مناسب ابتدا اطالعات مربوط
ها یا گزارشهای مالی در اختیار کسانی قرار
آنها اقدام میکنند و در نهایت خالصه اطالعات را به شکل صورت 
ها و رویدادهای مالی را شناسایی و اندازهگیری ،و سپس به پردازش 
به فعالیت 
میدهند که مایلاند از این اطالعات در تصمیمگیریهای خود استفاده کنند .آنچه در این گزارش پیش رو دارید گزارشی از عملکرد مالی بزرگترین شرکتهای فناوری دنیا در سه ماه
نخست سال  2016ميالدي است که بهتازگی منتشرشده است و براي شما تصویری از آینده این بزرگان ترسیم میکند؛ شرکتهایی که ممکن است تا انتهای این سال با مشکالت جدی یا
سودهای چند میلیارد دالری مواجه شوند.

بهتر از پیشبینیها

طی دو ســال اخیر ،موفقیتهای مالی سامسونگ نسبی بوده است .گلکسی اس  ۵نتوانست
آنطور که باید انتظارات را برآورده کند و انتقادات وارد بر آن در نهایت منجر به تغییر جنس بدنه
گلکسی اس  ۶و تغییر در طراحی آن شد .سال گذشته سرشار از چالشهای متنوع برای سامسونگ
بود تا جایی که  Kwon Oh-hyunمدیر عامل سامسونگ در جملهای تاملبرانگیز اعالم کرد :اگر
در برابر تغییرات از خود مقاومت نشان دهیم ،کارمان تمام است .با این حال به نظر میرسد سال
 ۲۰۱۶تا اینجا بهخوبی برای سامسونگ آغاز شده است .حاال به لطف عرضه موفق گلکسی اس  ۷و
گلکسی اس  ۷اج ،کارشناسان سود  ۶تریلیون وون (حدود  ۵.۱۴میلیارد دالر) را برای سامسونگ
پیشبینی میکنند .این در حالی اســت که پیش از این با توجه به رقابت شــدید تولیدکنندگان
گوشیهای هوشمند و لوازم خانگی ارزانقیمت ،سود  ۴تریلیون وون برای سه ماه اول سال ۲۰۱۶
پیشبینی شده بود .با وجود پیشبینیهای درآمدی خوشبینانه ،برخی از تحلیلگران هم با توجه به
کاهش تقاضا طی ماههای آتی نسبت به محقق شدن درآمدهای از قبل تعیینشده محتاط هستند.
اما برخی پیشبینیهای خوشبینانه از ســود سامسونگ هم ناشی از گزارشهایی است که اعالم
کردهاند سامسونگ در  ۲۰روز اول عرضه گلکسی اس  ۷و گلکسی اس  ۷اج موفق به فروش ۱۰
میلیون دستگاه گوشی هوشمند شده است .اگر این گزارشها واقعی باشند به این مفهوم هستند
که گوشیهای جدید سامسونگ نسبت به نسل پیشین خود با استقبال بهتری مواجه شدهاند؛ چرا
که سال گذشته حدود یک ماه طول کشید تا گلکسی اس  ۶و گلکسی اس  ۶اج به رکورد فروش
 ۱۰میلیون دستگاه برسند .همچنین حاال تغییر ارزش وون کره در مقابل دالر آمریکا در پیشبینی
سود شرکتهایی مثل سامسونگ دخیل است .حاال ارزش وون کره جنوبی نیز در مقایسه با دالر
آمریکا کاهش بیشتری داشته است .این امر به این مفهوم است که محصوالتی که در کره جنوبی به
فروش میرسند قیمت رقابتی بیشتری در مقایسه با محصوالتی که خارج از کره به فروش میروند
خواهند داشت.

افول مالی با درآمد ۴۳۴میلیوندالری

گزارش مالی مربوط به سهماهه اول سال  ۲۰۱۶اچتیسی نشان از وضعیتی دراماتیک برای این
کمپانی تایوانی دارد .براساس گزارش منتشرشده اچتیسی در سهماهه اول سال  ۲۰۱۶موفق شده
تا درآمدی  ۴۳۳.۹۵میلیون دالری کســب کند که در مقایسه با مدت مشابه سال  ۲۰۱۵نشان از
کاهشی  ۶۴.۳۱درصدی دارد .این گزارش به تفکیک ،درآمد كسبشده برای ماه مارس میالدی را
نیز منتشر کرده که حاکی از کسب  ۱۲۷.۵۷میلیون دالر توسط این کمپانی است .براساس محاسبات
انجامشــده ،این درآمد در مقایسه با میزان کسبشده در ماه فوریه نشان از کاهشی  ۱.۳۴درصدی
و در مقایسه با ماه مارس سال  ۲۰۱۵میالدی نشان از کاهشی  ۷۹.۳درصدی دارد .اچتیسی برای
سهماهه اول سال  ۲۰۱۶خبر از درآمدی  ۴۳۳.۹۵میلیون دالری داده که در مقایسه با مدت مشابه
سال گذشته نشان از کاهشی  ۶۴.۳۱درصدی دارد .پس از ارائه گزارش مالی اچتیسی ،ارزش سهام
این کمپانی پس از ارائه گزارش مالی بیش از  ۸.۳۲درصد کاهش یافت .اچتیسی از سپتامبر سال
 ۲۰۱۵از لیست  ۵۰کمپانی برتر بورس اوراق بهادار تایوان خارج شده است.

کاهش درآمد برای شانزدهمین فصل متوالی

کمپانی آيبيام گزارش مالی مربوط به سهماهه اول سال جاری خود را منتشر کرده که براساس
آن ،این کمپانی موفق شــده تا طی آن به ازای هر سهم درآمدی  ۲.۳۵دالری به دست بیاورد که
در مقایســه با پیشبینیهای انجامشده برای کسب  ۲.۰۹دالر به ازای هر سهم ،نشان از عملکرد
خوب این کمپانی دارد .آیبیام در زمستان سال جاری  ۱۸.۶۸میلیارد دالر درآمد کسب کرده که
با وجود گذر از پیشبینیهای انجامشده ،نشان از کاهش در مقایسه با مدت مشابه سال پیش دارد.
این کمپانی برای شانزدهمین فصل متوالی شاهد کاهش درآمد کسبشده در مقایسه با مدت مشابه
سال پیش از آن بوده که همین موضوع باعث شده تا سهام این کمپانی پس از انتشار گزارش مالی
کاهشی  ۲.۵درصدی را تجربه کند .همانطور که اشاره کردیم ،آیبیام در فصل اول سال جاری
میالدی شاهد کاهش درآمد در مقایسه با مدت مشابه فصل گذشته بوده که بخش بزرگی از این
کاهش درآمد متوجه بخش سختافزار و سیستم عامل این کمپانی است که کاهشی  ۲۲درصدی
را تجربه کرده و درآمد آن به  ۱.۷میلیارد دالر کاهش پیدا کرده است .آیبیام در سهماهه اول سال
جاری میالدی از درآمد  ۱۸.۷میلیارد دالری خود ،بیش از  ۲.۳میلیارد سود خالص به دستآورده
است .سرویسهای ابری بخش بزرگی از درآمد این کمپانی را به خود اختصاص داده است ،بهطوری
کــه درآمد بخش کالد در آيبيام در  ۱۲ماه اخیر بیش از  ۱۰.۸میلیارد دالر بوده اســت .جینی
رومتی ،رئیس هیئت مدیره آيبيام در این خصوص چنین اظهارنظر کرده است :ما از پیشرفتهایی
که انجام دادهایم ،بســیار خرســندیم ،چراکه این امکان را برای مشتریان خود فراهم آوردهایم تا
پلتفرمهای ابری ترکیبی ما را به همراه سرویسهای دیگرمان مورد استفاده قرار دهند .آیبیام خود
را به عنوان یک کمپانی پیشرو در زمینه سرویسهای ابری ،تحلیلی و تحلیلگر میشناسد .درآمد
کسبشده توسط بخش سرویسهای ابری کمپانی در سهماهه اول سال جاری در مقایسه با مدت
مشابه سال گذشته افزایشی  ۳۴درصدی را شاهد بوده است .باید دید این کمپانی که زمانی یکی
از بزرگترین تولیدکنندگان سختافزار و سرور در جهان بود ،چگونه در خالل پوستاندازی و گذار
بیشتر به سمت نرمافزار ،به کسب درآمد در سال  ۲۰۱۶خواهد پرداخت .اطالعات ارائهشده نشان
از این دارد که آيبيام در سهماهه اول سال جاری بیش از  ۳.۶میلیارد دالر برای خرید و تصاحب
سایر کمپانیها در کنار هزینههای جاری ،صرف کرده است.

افزایش تولید ،کاهش درآمد

تســا گزارش مالی مربوط به فصل اول ســال  ۲۰۱۶خود را منتشر کرد که که نشان از ضرر
خالــص  ۲۸۲میلیون دالری از درآمد  ۱.۱۵میلیارد دالری برای این خودروســاز دارد .براســاس
اطالعات ارائهشــده تسال موفق شده تا در سهماهه اول سال  ۲۰۱۶درآمدی  ۱.۱۵میلیارد دالری
کسب کند که حاصل آن ضرر  ۲.۱۳دالری به ازای هر سهم از این کمپانی است .براساس گزارش
منتشرشده توسط تسال میزان سفارشهای دریافتی برای مدل  Sاین کمپانی در مقایسه با مدت
مشــابه سال گذشته بیش از  ۴۵درصد افزایش پیدا کرده است .ایالن ماسک اعالم کرده که پس
از معرفی مدل  ۳توســط این کمپانی ،بیش از  325هزار نفر برای این مدل از خودروی الکتریکی
تسال در هفته اول ثبتنام ،اقدام به پیشخرید کردهاند که همین تعداد درآمدی  ۱۴میلیارد دالری
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کارآفرین
را نصیب تسال خواهد کرد .براساس چشم انداز ترسیمشده برای تسال ،این کمپانی برای عرضه ۸۰
تا  ۹۰هزار خودرو در سال جاری میالدی برنامهریزی کرده است .تسال در نظر دارد تا بیش از 20
هزار خودرو را در سهماهه دوم سال یا سهماهه جاری راهی بازار کند .تسال معتقد است در سهماهه
سوم سال جاری نیز قادر است بیش از  17هزار خودروی تسال را راهی بازار کند .تسال تایید کرده
که دو تن از متخصصان این کمپانی با نامهای گرگ ریشو و جان اینساین در حال ترک این شرکت
هســتند .بالفاصله پس از انتشار گزارش مالی تسال ،سهام این کمپانی شاهد کاهش بود ،اما پس
از گذشــت چند ساعت ،همهچیز به حالت اولیه خود بازگشت .شاید یکی از دالیلی که باعث شد
تا ســهام تسال بهسرعت به جایگاه اولیه خود بازگردد ،ارائه اطالعاتی در خصوص برنامههای تسال
به منظور رســیدن به تولید بیش از نیم میلیون خودرو بود .تسال پیش از این اعالن کرده بود که
یگیرد،
براساس برنامهریزیهایش ،تولید  500هزارمین خودروی خویش را در سال  ۲۰۲۰جشن م 
اما تقاضای باال براي خودروهای این کمپانی ،رسیدن به تولید نیم میلیون خودرو را به سال ۲۰۱۸
انتقال داده است .به طور حتم برای پاسخگویی به درخواست باالی بازار در قبال مدل  ،۳تسال مجبور
است تا تولید خود را افزایش دهد.

درآمدی ۲۰.۲میلیارددالری آلفابت

با اتمام فصل اول سال  ،۲۰۱۶کمپانی آلفابت گزارش مالی خود را منتشر کرد که براساس آن
کمپانی موفق شــده تا سود خالص  ۴.۲میلیارد دالری از درآمد  ۲۰.۲میلیارد دالری کسب کند.
آلفابت گزارش مالی مربوط به ســهماهه اول سال  ۲۰۱۶را منتشر کرده که نشان از میزان کسب
درآمد و مخارجی دارد که این کمپانی در فصل اول متحمل شده است .براساس اطالعات ارائهشده
این هلدينگ موفق شده تا درآمدی  ۲۰.۲میلیارد دالری را کسب کند که در مقایسه با مدت مشابه
ســال پیش از آن افزایشی  ۱۷درصدی را نمایش میدهد .سود خالص کسبشده توسط آلفابت
قریب به  ۴.۲میلیارد دالر است .درآمد عملیاتی گوگل نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته
افزایشی  ۲۰درصدی را شاهد بوده و به  ۵.۳میلیار دالر رسیده است .همانطور که میدانید گوگل
در تصمیمی که آگوســت سال گذشته به اجرا درآورد ،ساختار کمپانی را دگرگون ساخته و تمام
کمپانیهای فعال زیر پرچم گوگل ،به همراه خود این کمپانی به زیر پرچم هلدینگی با نام آلفابت
رفتند .در واقع فعالیتهای آلفابت به دو قسمت تقسیم شده که یکی شامل گوگل و بخش دیگر
شامل فعالیت تمام کمپانیهای دیگری است که زیر پرچم آلفابت فعالیت میکنند .براساس گزارش
مالی منتشرشده ،گوگل بهتنهایی بخش بزرگی از درآمد کسبشده توسط آلفابت را تامین میکند،
به طوری که بیش از  ۲۰.۱میلیارد دالر از کل درآمد کسبشده توسط آلفابت ،توسط گوگل عاید
این هلدینگ شده است .در واقع سایر کمپانیهای فعال زیر پرچم هلدینگ آلفابت تنها  ۱۶۶میلیون
دالر درآمدزایی داشتهاند .درآمد  ۱۶۶میلیون دالری کسبشده توسط کمپانیهای دیگر آلفابت ،در
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان از افزایشی  ۸۰میلیون دالری دارد ،هرچند ضرر عملیاتی
تحمیلشده به آلفابت از سوی این کمپانیها بالغ بر  ۸۰۲میلیون دالر است.

پس از  ۱۳سال در سراشیبی

اپل در سهماهه دوم (مالی) سال  ۲۰۱۶درآمدی  ۵۰.۶میلیارد دالری به دست آورده که ۱۰.۵
میلیارد دالر از آن سود بوده است .اگر این اعداد را با سهماهه قبلی مقایسه کنیم که اپل  ۵۸میلیارد
دالر درآمد کسب کرد و  ۱۳.۶میلیارد از آن سود برد ،کاهش درآمد و سود این کمپانی مشخص
میشــود .در مقایسه با درآمد سهماهه قبل سال قبل ،اپل  ۱۳درصد افت درآمد را تجربه کرده و
احتماال در سهماهه آینده نیز افت  ۱۵درصدی سال به سال را در مقدار درآمد خواهد داشت .البته
اپل اوضاع وخیمی ندارد ،چرا که همچنان به عنوان پرارزشترین و پرسودترین شرکت در جهان
شناخته میشود .در هند ،آیفونها نسبت به سال  ۲۰۱۵رشد فروش بیشتر از  ۵۰درصدی داشت هاند،
اما اپل نتوانســته با محصوالت دیگر خود فروش و در نتیجه درآمد سهماهه خود را حفظ کند یا
افزایش دهد .تیم کوک ،مدیرعامل اپل ،این سهماهه را «توقفی در رشد» خوانده و سهماهه گذشته
را «چالشی» نامیده است .آیپد در ابتدا دستگاه بسیار نوآورانه و امیدوارکنندهای به نظر میرسید،
اما فروش آن در سال  ۲۰۱۴بهشدت افت کرد .اپل واچ که تنها نماینده محصوالت پوشیدنی اپل
به حساب میآید نیز حال و روز خوشی ندارد .با اینکه ساعت هوشمند اپل در همان ابتدا تبدیل
به صنعتی میلیارد دالری شد ،اما تاکنون موجی را که آیپاد ،مکبوک یا آیفون بر بازار وارد کردند
از خود نشان نداده است .اپل حتی تعداد فروش ماهانه ،فصلی یا ساالنه اپل واچ را اعالم نمیکند.
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J Jکاهش درآمد جهانی
درآمــد اپل به صورت جهانی کاهش پیدا کرده و حتی در چین هم محصوالت اپل با کاهش
فــروش و در نتیجه کاهش درآمد برای این شــرکت همراه بودهاند .بازار چین همیشــه یکی از
بزرگترین و مهمترین بازارهای فروش محصوالت اپل به حساب میآمده است .اپل حاال پس از ۱۳
سال دچار افت درآمد شده ،اما همچنان  ۲۳۳میلیارد دالر دارایی در صندوق خود دارد که ظاهرا با
آن در جستوجوی تشکیل گروهها برای محصوالتی جدید همچون واقعیت مجازی یا ماشینهای
خودران است .با این حال تاکنون ،حداقل در ظاهر ماجرا ،اپل در پشت سر گوگل و فیسبوک برای
وارد شدن به این حوزهها قرار گرفته است .تی م کوک ،مدیرعامل اپل همچنین چند وقت پیش ،از
آیفون  SEرونمایی کرد که از سختافزار قدرتمندی برخوردار بود اما همان طراحی آیفون 5Sرا
با خود یدک میکشد .این دستگاه حاال بسیار قدرتمند شده و قرار است کاهش فروش آیفونهای
پرچمدار را جبران کند ،اما به هیچ وجه به عنوان یک محصول ضروری مطرح نشــده است .یکی
از نقاط امیدوارکننده در گزارش درآمد اپل عضویت  ۱۳میلیون نفر در سرویس Apple Music
است .تیم کوک بارها در جریان کنفرانس گزارش مالی اعالم کرد که امیدوار است جامعه بزرگ یک
میلیارد نفری ابزارهای این شرکت باعث افزایش درآمد در بخش نرمافزار شوند.

بازگشت به روزهای اوج

فیسبوک با انتشار گزارش مالی مربوط به سهماهه اول سال  ۲۰۱۶نتایج درخشانی را به ثبت
رسانده ،به طوری که این کمپانی بسیار فراتر از پیشبینی کارشناسان عمل کرده است .براساس
اطالعات ارائهشــده ،فیسبوک در زمستان  ۲۰۱۶تعداد کاربران فعال خود را به  ۱.۶۵میلیارد نفر
رسانده و درآمد کسبشده توسط این کمپانی نیز به  ۵.۳۸میلیارد دالر رسیده است که نشان از
کسب  ۰.۷۷سنت به ازای هر سهم کمپانی دارد .ارزش هر سهم فیسبوک پس از انتشار گزارش
مالی این کمپانی بیش از  ۸درصد افزایش یافت و به  ۱۱۷دالر رسید .درآمد فیسبوک در مقایسه
با مدت مشــابه سال گذشــته بیش از  ۵۲درصد افزایش داشته و سود خالص کسبشده توسط
بزرگترین شبکه اجتماعی دنیای فناوری نیز به بیش از  ۱.۵میلیارد دالر رسیده است که در مقایسه
با زمستان سال  ۲۰۱۵افزایشی  ۱۹۵درصدی به خود دیده است .درآمد کسبشده به ازای هر کاربر
در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن بیش از  ۳۲درصد افزایش یافته است.
J Jشتاب افزایش کاربران
تعداد کاربران فعال ماهیانه فیسبوک در مقایسه با فصل منتهی به سال نو یا پاییز  ۲۰۱۵بیش
از  ۳.۷۷درصد افزایش پیدا کرده است .تعداد کاربران فعال ماهیانه فیسبوک از  ۱.۵۹میلیارد نفر در
انتهای سال  ۲۰۱۵به بیش از  ۱.۶۵میلیارد نفر رسیده است .برای درک بهتر این موضوع بهتر است
بدانید که توئیتر در سهماهه اول سال جاری تنها موفق به اضافه کردن  ۵میلیون کاربر شده است.
فیسبوک در سهماهه اول سال جاری  ۱۲برابر توئیتر کاربر جذب کرده ،در حالی که تعداد کاربران
این شبکه اجتماعی تنها  ۵برابر توئیتر است.
J Jگزارش مالی فیسبوک
کارشناسان و تحلیلگران دنیای فناوری پیش از انتشار گزارش مالی فیسبوک ،کسب درآمد
 ۵.۲۵میلیارد دالری توسط فیسبوک را پیشبینی کرده بودند که نشان از درآمدی  ۰.۶۲سنتی
به ازای هر ســهم داشت .مارک زاکربرگ ،برای پیشبرد اهداف خود ،کالس جدیدی از بستههای
سهام را معرفی کرده که خریداران آن قادر به اعمال رأی خود در تصمیمگیریها نيستند و از این
رو زاکربرگ بهتنهایی میتواند با وجود افزایش تعداد ســهامداران ،برنامههای خود را در حوزههای
هوش مصنوعی ،اینترنت و واقعیت مجازی به بیش ببرد .کاربران نقش تاثیرگذاری در شکلگیری
بدنه فیسبوک دارند ،به طوری که عالوه بر تعداد کاربران فعال ماهیانه این کمپانی ،تعداد کاربران
فعال روزانه نیز نشاندهنده سالمت کسب و کار فیسبوک است .براساس اطالعات ارائهشده ،تعداد
کاربران فعال روزانه فیسبوک بیش از  ۱.۰۹میلیارد نفر اعالم شــده که رقم بسیار جالب توجهی
است .تعداد کاربران فعال روزانه فیسبوک در مقایسه با سهماهه چهارم سال  ۲۰۱۵با  ۱.۰۴میلیارد
نفر ،نشــان از افزایشی  ۴.۸درصدی دارد .رشد تعداد کاربران فعال روزانه فیسبوک در مقایسه با
رشد تعداد کاربران فعال ماهیانه ،بیشتر بوده است .نسبت رشد تعداد کاربران روزانه فیسبوک به
تعداد کاربران این شبکه اجتماعی در مقایسه با سهماهه پیش از آن ،یک درصد افزایش یافته است.
افزایش این نسبت به معنای دسترسی بیش از پیش کاربران فیسبوک به این سرویس به صورت
روزانه است .خانواده اپلیکیشنهای فیسبوک نیز بسیار موفق عمل کردهاند که نشان از نتیجه خوب

سیاستهای فیسبوک دارد .براساس اطالعات ارائهشده عالوه بر  ۱.۶۵میلیارد کاربر فعال ماهیانه
فیسبوک ،مسنجر این کمپانی  ۹۰۰میلیون کاربر و اینستاگرام بیش از  ۴۰۰میلیون کاربر دارد.
همچنین باید به این موضوع اشاره کرد که هریک از کاربران اپلیکیشنهای سرویسهای فیسبوک،
روزانه نزدیک به  ۵۰دقیقه برای استفاده از این اپلیکشنها وقت صرف میکنند.
J Jکاهش درآمد به ازای هر کاربر در کشورهای توسعهیافته
حوزه موبایل بخشی است که فیسبوک بیشترین حجم از درآمد خود را از آن کسب میکند.
براســاس اطالعات ارائهشده بزرگترین شبکه اجتماعی جهان بیش از  ۸۲درصد از درآمد خود را
از طریق تبلیغات در گجتهای موبایل کسب میکند .کسب درآمد تبلیغاتی از گجتهای موبایل
توسط فیسبوک در مقایسه با فصل پیش بیش از  ۲درصد افزایش پیدا کرده است.
یکی از موارد منفی در گزارش فیسبوک ،کاهش متوســط درآمد کسبشده به ازای هر کاربر
این شبکه اجتماعی است .براساس اطالعات ارائهشده ،متوسط درآمد این کمپانی به ازای هر کاربر
در کشورهای در حال توسعه بیش از  ۰.۹۱دالر کاهش پیدا کرده است .این میزان در فصل چهارم
ســال  ۲۰۱۵بیش از  ۱.۱۰دالر بود .کاهش درآمد در کشــورهای توسعهیافته نشان از این دارد
که فیسبوک موفق شــده تا تعداد کاربران خود را افزایش دهد ،حال آنکه این کمپانی هنوز راه
درآمدزایی از این کاربران را پیدا نکرده است .فیسبوک پیشبینیهایی را نیز برای کسب درآمد در
سال جاری ارائه کرده که براساس اطالعات انتظار نمیرود محصوالت سختافزاری این کمپانی نظیر
آکیولس ریفت ،تاثیر بزرگی در درآمد فیسبوک داشته باشد .تعداد کاربرانی که از طریق موبایل به
این سرویس دسترسی پیدا میکنند به  ۸۹۴میلیون نفر رسیده است که در مقایسه با فصل پیش
نشــان از افزایشی  ۸.۶۲درصدی دارد .باید دید که فیسبوک در روزهای باقیمانده از سال ۲۰۱۶
چه عملکردی از خود به ثبت خواهد رساند .این کمپانی سرمایهگذاریهای متعددی در حوزههای
مختلف انجام داده که نتایج آن در آینده نزدیک مشخص خواهند شد.

نگرانی برای امپراتوری

گزارش مالی سه ماه اول سال  ۲۰۱۶مایکروسافت باز هم حکایت از موفقیتهای مدیر جدید
دارد .براســاس این گزارش ردموندیها توانستهاند از درآمد  ۲۰.۵میلیارد دالری  ۳.۸میلیارد دالر
سود خالص کسب کنند .بنابراین گزارش سود و درآمد ردموندیها ،نسبت به مدت مشابه در سال
گذشته افت داشته است اما سرویسهای این شرکت در کنار محصوالت ابری به درآمدزایی ادامه
دادهاند .البته این گزارش سرمایهگذاران دره سیلیکون را راضی نخواهد کرد چراکه انتظار داشتند
ارزش ســهام این شــرکت رکورد سال  ۱۹۹۹را بشــکند .درآمد مرتبط با سرفیسها با رشد ۶۱
درصدی نسبت به سال گذشته ،به  ۱.۱میلیارد دالر رسیده است ،به این معنا که سرفیس پرو  ۴و
سرفیس بوک نقش زیادی در درآمد مایکروسافت داشتهاند اما این شرکت آمار دقیقی از فروش ارائه
نداده است .اما افول اصلی در بخش ویندوزفونها است .مایکروسافت در سهماهه سوم  ۲.۳میلیون
دســتگاه گوشی لومیا فروخته است که کاهش عجیب  ۷۳درصدی را نسبت به رقم  ۸.۶میلیون
دستگاه در مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده است .در نتیجه این کاهش فروش ،درآمد حاصل
از فروش لومیاها  ۴۶درصد کاهش یافته است که البته با توجه به بیتوجهی نسبی مایکروسافت
به معرفی محصوالت جدید امری طبیعی نیز به نظر میرســد .اکثر بخشهای گزارشهای مالی
مایکروسافت در فصلهای گذشته نشان از افول ویندوز داشته است اما این بار بارقههای امید در
بخش پیسیها به چشــم میخورد .درآمد حاصل از همکاری مایکروسافت با شرکتهای تولید
کننده پیسی ویندوزی  ۲درصد افت داشته است که در مقایسه با افت بازار پیسیها شاهد نزول
کمتری هستیم .مانند همیشه قدرت اصلی درآمد مایکروسافت از بخش محصوالت ابری تامین شده
است .سرویسهای ابری و آفیس با رشد درآمد  ۷درصدی مواجه شدهاند .حاال ردموندیها ۲۲.۲
میلیون مشترک در آفیس  ۳۶۵دارند .محصوالت سرور و سرویسهای ابری  ۵درصد رشد درآمد
داشتهاند و درآمد آژور نیز  ۱۲۰درصد رشد را تجربه کرده است.

فصل طالیی

لینکداین گزارش مالی مربوط به سهماهه اول سال جاری خود را منتشر کرده که براساس آن
این شبکه اجتماعی تجاری موفق شده تا درآمدی  ۸۶۱میلیون دالری به دست بیاورد که حاصل آن
به دست آوردن  ۰.۷۴سنت به ازای هر سهم از این کمپانی است .همچنین لینکداین موفق شده تا
تعداد کاربران خود را با افزایشی  ۱۹درصدی به  ۴۳۳میلیون نفر برساند .با توجه به نتایج درخشان

کسبشده توسط این کمپانی ،لینکداین فصل اول سال  ۲۰۱۶را بهترین سهماهه خود پس از ابتدای
سال  ۲۰۱۴خوانده است .پیشبینی تحلیلگران والاستریت برای لینکداین شامل درآمد ۸۲۸.۴۷
میلیون دالری بود که درآمدی  ۰.۵۶سنتی را به ازای هر سهم عاید این کمپانی میکرد .این اولین
فصلی بود که لینکداین ،درآمد پایینی را برای خود در نظر گرفته بود .در سهماهه چهارم سال ۲۰۱۵
 ،لینکداین پیشبینی کرده بود تا در سهماهه اول سال جاری درآمدی  ۸۲۰میلیون دالری به دست
بیاورد .پس از انتشار گزارش مالی لینکداین ،سهام این شبکه اجتماعی با افزایشی  ۳.۴۹درصدی
به  ۱۲۳دالر رسید .هرسه سرویس ارائهشده توسط لینکداین در فصل اول سال  ۲۰۱۶با افزایش
درآمد روبهرو بودهاند Talent Solutions .در زمستان سال  ۲۰۱۶با درآمد  ۵۵۸میلیون دالری
شاهد افزایشی  ۴۱درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بوده است .محصوالت دیگر این
کمپانی شامل  Marketing Solutionsبا درآمد  ۱۵۴میلیون دالر شاهد افزایش  ۲۹درصدی
و  Premium Subscriptionنیز با درآمد  ۱۴۹میلیون دالری شــاهد افزایش  ۲۲درصدی در
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بوده است .در مقایسه با سهماهه چهارم سال  ،۲۰۱۵لینکداین
موفق شــده تا تعداد کاربران خود را با افزایشــی  ۲۹میلیون نفری به  ۴۳۳میلیون کاربر برساند.
براساس اطالعات ارائهشده توسط جف وینر ،مدیر ارشد اجرایی لینکداین ،تعداد بازدید از صفحات
کاربران  ۳۴درصد افزایش پیدا کرده است .یکی از مواردی که لینکداین باید در مسیر رشد انجام
دهد ،ایجاد احساس بازگشت و تعامل بیشتر با این سرویس در میان کاربرانش است .لینکداین باید
حسی را در کاربرانش ایجاد کند تا از این طریق کاربران برای بهروزرسانی رزومه آنالین خود به این
سرویس سر بزنند و تعامل بیشتری با سرویس داشته باشند .در ماههای اخیر لینکداین برای افزایش
تعامل با کاربرانش ،اقدامات بسیاری انجام داده که از جمله آن میتوان به بهروزرسانی اپلیکیشن
 Recruitrtو  Learning Pathاشاره کرد.

نفس تازه برای بلکبری

بلکبری بهتازگی گزارش مالی خود را منتشــر کرده که نشان از بهبود وضعیت این کمپانی
کانادایی دارد .براساس اطالعات ارائهشده که در برخی موارد بسیار بهتر از پیشبینیهای انجامشده
اســت ،بلکبری به ازای هر ســهم خود تنها  ۰.۰۳دالر از دســت داده است که بسیار پایینتر از
پیشبینیهای انجامشده مبنی بر از دست دادن  ۰.۰۹دالر در ازای هر سهم است .البته کل درآمد
گزارششده توسط بلکبری در مقایسه با پیشبینی کارشناسان نشان از کاهش دارد .بلکبری از
کسب درآمد  ۴۸۷میلیون دالری خبر داده ،در حالی که کارشناسان و تحلیلگران انتظار داشتند
این کمپانی درآمدی  ۵۶۳میلیون دالری کسب کند .همانطور که میدانید بلکبری در سالهای
گذشته با رشد و توسعه انواع گوشیهای هوشمند توسط کمپانیهایی نظیر اپل و سامسونگ ،با
مشکالت زیادی دســت و پنجه نرم کرده است .در کنار کاهش فروش گوشیهای هوشمند این
کمپانی ،عدم پشتیبانی از محصوالت بلکبری نیز توسط شماری از کمپانیها باعث شده تا وضعیت
برای کاناداییها ،روزبهروز بدتر شود .برای مثال میتوان به توقف پشتیبانی از گوشیهای بلکبری
توسط فیسبوک اشاره کرد .با مشاهده کاهش فروش محصوالت سختافزاری ،بلکبری با تغییر
سیاستهای خود به سمت توسعه انواع سرویسهای نرمافزاری رفت؛ هرچند تولید گوشی را نیز از
نظر دور نداشت .براساس اطالعات ارائهشده ،بلکبری انتظار دارد تا بخش نرمافزار این کمپانی بیش
از  ۳۰درصد پیشرفت را شاهد باشد .جان چن ،مدیرعامل بلکبری در این خصوص چنین اظهارنظر
کرده است :بهجرئت میتوان گفت که ما در بخش نرمافزارهای اینترپرایز موفق عمل کرده و سهمی
را برای خود دست و پا کردهایم .ما در سهماهه چهارم درآمد خود را از بخش نرمافزار و فروش گواهی
نرمافزاری به بیش از دو برابر افزایش داديم و همچنین رکورد کسب درآمد را در این حوزه به بیش
از  ۵۰۰میلیون دالر رساندیم .ما درصدد آن هستیم تا در سال مالی  ۲۰۱۷بیش از پیش به توسعه
بخش نرمافزار ادامه دهيم و سوددهی این بخش از کمپانی را افزایش دهیم .پس از انتشار گزارش
مالی بلکبری ،سهام این کمپانی با کاهشی  ۸درصدی روبهرو شد.

رکود بازار پیسی شکست

بســیاری از کمپانیهایی که در حوزه تولید محصوالت مرتبط با رایانههای شخصی یا همان
پیسیها فعالیت میکنند ،از نظر درآمدزایی با توجه به کاهش فروش پیسیها وضعیت چندان
مساعدی ندارند ،هرچند انویدیا با انتشار گزارش مالی خود آغاز سالی بسیار خوب را نوید داده است.
انویدیا گزارش مالی مربوط به ســهماهه اول ســال جاری خویش را منتشر کرده که نشان از
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کارآفرین
عملکردی درخشان برای این کمپانی در اين مدت دارد .براساس اطالعات ارائهشده توسط انويديا،
این کمپانی در سهماهه اول سال جاری درآمدی  ۱.۳۰۵میلیارد دالری کسب کرده که در مقایسه با
مدت مشابه سال گذشته نشان از افزایشی  ۱۳درصدی دارد .این افزایش در حالی است که بسیاری
از کمپانیهای فعال در حوزه تولید محصوالت مرتبط با پیسیها در ماههای اخیر با کاهش درآمد
و گزارش کاهش درآمد روبهرو بودهاند .انویدیا اعالم کرده که افزایش درآمد این کمپانی برگرفته از
رشد تجارت پردازندههای گرافیکی ،دیتاسنتر و فناوریهای مرتبط با خودروهای هوشمند است.
حاشیه سود انویدیا از فروش محصوالتش بیش از  ۵۷.۵درصد گزارش شده که در مقایسه با سال
گذشته نشان از افزایش  ۰.۸درصدی دارد .درآمد عملیاتی این کمپانی نیز با افزایش  ۳۹درصدی
به بیش از  ۲۴۵میلیون دالر رسیده و سود خالص کسبشده توسط انویدیا نیز شاهد افزایشی ۴۶
درصدی و رســیدن به مرز  ۱۹۶میلیون دالر بوده اســت .در نهایت انویدیا در ازای هر سهم خود
درآمدی  ۰.۳۳دالری کسب کرده است .پردازندههای گرافیکی سهم بزرگی از درآمد انویدیا را به
خود اختصاص دادهاند .در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ،درآمد انویدیا از پردازندههای گرافیکی
این کمپانی بیش از  ۱۵درصد افزایش پیدا کرده است که برگرفته از رشد فروش سری جیفورس
اســت .انویدیا اخیرا آخرین دستاورد خود را که معماری پاسکال بود در کارتهای گرافیک GTX
 1070و  GTX1080رونمایی کرد که در آینده نزدیک باید شــاهد عرضه آنها به بازار باشیم .در
فصل اول سال  ۲۰۱۶درآمد انویدیا از محل پردازندههای گرافیکی تگرا بیش از  ۱۶۰میلیون دالر
گزارش شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان از افزایشی  ۱۰درصدی دارد.
درآمد بخش پلتفرم انویدیا نیز شاهد افزایشی  ۱۷درصدی بوده و کل درآمد آن به  ۶۸۷میلیون دالر
افزایش پیدا کرده است .این افزایش درآمد با توجه به افزایش درآمد صنعت بازیهای رایانهای دور
از انتظار نیست .همچنین درآمد کسبشده از پردازندههای گرافیکی  quadroکه در کاربردهایی
نظیر شبیهسازی تصاویر و تصویرسازی مورد استفاده قرار میگیرد ،شاهد افزایشی  ۴درصدی بوده
و به بیش از  ۱۸۹میلیون دالر رسیده است.

سونی پول پارو میکند

سونی گزارش مالی ساالنه خود را برای سال مالی  ۲۰۱۵-2016منتشر کرده که نشاندهنده
عملکرد این کمپانی از ابتدای آوریل سال  ۲۰۱۵تا ابتدای آوریل  ۲۰۱۶است .براساس اطالعات
ارائهشــده ،این کمپانی موفق شــده تا در مدت مورد نظر درآمدی  ۷۱.۷میلیارد دالری کسب
کند که نشــان از کاهشی  ۱.۳درصدی در مقایسه با ســال مالی  ۲۰۱۴دارد .البته سود خالص
کسبشده توسط سونی شاهد افزایشی  ۶۶۶.۷درصدی است که ماحصل آن کسب  ۲.۷میلیارد
دالر است .سود عملیاتی سونی نیز در سال مالی  ۲۰۱۵با افزایشی  ۳۲۹درصدی به بیش از ۲.۶
میلیارد دالر رسیده است .سونی اعالم کرده که کاهش ایجادشده در درآمد کلی این کمپانی به
دلیل کاهش فروش گوشیهای هوشمند اتفاق افتاده است .البته بخشی از این کاهش با فروش
ن سونی جبران شده است .در ادامه نگاهی به جزئیات گزارش مالی ساالنه سونی
باالی پلیاستیش 
خواهیم داشت .بخش گوشیهای هوشمند سری اکسپریا سونی همچنان با ضرر  ۵۴۴میلیون
دالریِ تحمیلشــده به ســونی ،بدترین عملکرد را برای خود به ثبت رسانده است .این میزان از
ضرردهی ۵۷.۴ ،درصد بیشتر از میزانی است که سونی سال گذشته پیشبینی کرده بود .درآمد
کسبشده توسط سونی موبایل در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از  ۲۰درصد کاهش
یافته که سونی این موضوع را در اثر تصمیمات استراتژیکی خوانده که در جهت افزایش سوددهی
انجامشده است .البته میزان ضرردهی عملیاتی سونی موبایل در مقایسه با سال پیش کاهش یافته،
اما نمیتوان دلیل موجهی برای تصمیم اســتراتژیک سونی به منظور بازگشت به سوددهی دید.
بخش توسعه بازیها و کنسول سونی را باید یکی از ستارههای درخشان این کمپانی از نظر عملکرد
مالی خواند .درآمد عملیاتی این بخش از سونی در مقایسه با سال مالی  ۲۰۱۴با افزایشی ۸۴.۳
درصدی روبهرو شــده و به بیش از  ۷۸۵میلیون دالر رسیده است .فروش بخش بازی سونی نیز
شاهد افزایشی  ۱۱.۸درصدی بوده است .سونی اعالم کرده که محصوالت سختافزاری و نرمافزاری
پلیاستیشن ،همگی در افزایش درآمد این بخش موثر بوده و انتظار میرود این روند در آینده نیز به
قوت خود باقی بماند .انتظار میرود در اواخر سال جاری شاهد رونمایی از هدست واقعیت مجازی
پلیاستیشن ویآر باشیم که بهتنهایی یک پلتفرم جدید در میان محصوالت پلیاستیشن است.
همچنین باید به شایعات مطرحشده در مورد نسخه بهروزشده پلیاستیشن  ۴اشاره کرد .در حوزه
فروش دوربین ،سونی تغییر چندانی را شاهد نبوده و فروش محصوالت این کمپانی با کاهشی ۱.۷
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درصدی به  ۶.۲۹میلیارد دالر رسيده است .سونی اعالم کرده که بازار دوربینهای دیجیتال اعم
از عکاسی و فیلمبرداری در حال انقباض است ،اما این کمپانی ژاپنی در پی آن است تا با عرضه
محصوالت ردهباال ،کاهش فروش خود را جبران کند .سود عملیاتی کسبشده توسط سونی در
حوزه فروش دوربین با افزایش  ۷۲.۷درصدی به  ۶۳۸میلیون دالر رسیده است .سونی انقباض بازار
را در مورد لوازم الکترونیک سرگرمی از قبیل تلویزیونها و سیستمهای صوتی نیز صادق میداند.
فروش محصوالت سونی در این حوزه در مقایسه با سال مالی  ۲۰۱۴شاهد کاهشی  ۶.۴درصدی
بوده ،هرچند سود عملیاتی سونی به دلیل فروش تلویزیونهای السیدی ردهباال با افزایشی ۱۰۹.۸
درصدی به  ۴۴۷میلیون دالر رسیده است .اما جالبترین بخش گزارش سونی ،مربوط به بخش
 Devicesاین کمپانی است که شامل محصوالتی نظیر سنسورهای دوربین ،باتری و گجتهای
ضبط صدا است .این بخش از سونی برخالف سوددهی در سال مالی  ،۲۰۱۴در سال  ۲۰۱۵شاهد
ضرر عملیاتی  ۲۵۳میلیون دالری بوده است .بخش تولید سنسورهای دوربین سونی در سالهای
اخیر با فروش باالیی روبهرو بوده ،اما از دست دادن یک مشتری که اسمی از آن برده نشده ،باعث
شــده تا سونی وارد ضرردهی در زمینه تولید سنسورهای دوربین شود .این کمپانی پیشتر نیاز
سامسونگ و اپل را که دو تولیدکننده عمده گوشیهای هوشمند هستند ،تامین میکرد .سونی
ارائه پیشبینی خود برای عملکردش در سال مالی  ۲۰۱۶را تا ماه می به تعویق انداخته تا با برآورد
خســارات واردشده دراثر زلزله اخیر ،دید بهتری نسبت به آینده مالی خود در سال جاری داشته
باشد .بخشی از تولیدات مربوط به تراشهها و سنسور دوربینهای سونی در منطقه زلزلهزده انجام
میشــود ،حال آنکه شرکای سختافزاری این کمپانی نیز متحمل ضرر شدهاند که میتواند در
فرآیند توسعه محصوالت سونی اختالل ایجاد کند.

گوپرو در بحران

گوپرو گزارش مالی مربوط به سهماهه اول سال  ۲۰۱۶خود را منتشر کرده که نشان از وضعیت
نهچندان مســاعد این کمپانی از نظر مالی دارد ،به طوری که این کمپانی عرضه پهپاد خود را تا
اواخر سال جاری به تعویق انداخته است .گزارش مالی مربوط به سهماهه اول گوپرو ،تولیدکننده
اکشــنکمهای محبوب بازار ،نشــان از وضعیت نهچندان مثبت برای این کمپانی دارد .براساس
اطالعات ارائهشــده ،درآمد گوپرو در مقایسه با مدت مشابه سال  ۲۰۱۵با کاهشی  ۴۹.۵درصدی
همراه بوده و سود خالص این کمپانی نیز در مقایسه با سهماهه اول سال  ۲۰۱۵با رقم  ۲۲میلیون
دالر به ضرر خالص  ۱۲۱میلیون دالری در فصل اول  ۲۰۱۶تبدیل شــده است .گوپرو همزمان با
ارائه گزارش مالی خود اعالم کرد که عرضه پهپاد جدیدش را که  Karmaنام دارد ،تا اواخر سال
جاری یا احتماال ابتدای سال آینده به تعویق انداخته است .پیش از این شنیدهها حکایت از عرضه
این پهپاد در ابتدای نیمه اول سال جاری به بازار داشت.
J Jتولید محصوالت کمطرفدار
گزارش مالی گوپرو ،پس از گذشت یک سال ناامیدکننده برای این کمپانی منتشر شده است.
گوپرو در ســال  ۲۰۱۵نیز با وجود فروش بیش از  ۶.۶میلیون دستگاه دوربین ،درآمد کمتری در
مقایســه با سال  ۲۰۱۴داشت .هرچند میزان فروش دوربینهای این کمپانی افزایش پیدا کرده و
بیشترین میزان را در تاریخ این کمپانی به خود اختصاص داده بود ،اما درآمد گوپرو در سال ۲۰۱۵
در مقایسه با سال پیش از آن شاهد کاهشی  ۲۰۰میلیون دالری بود .گوپرو در ابتدای سال دوربین
 Session 4 Heroرا راهی بازار کرد ،اما استقبال نشدن از این محصول باعث شد تا قیمت آن به
نصف کاهش پیدا کند .همچنین باید به عرضه دوربینهای ارزانقیمت دیگری اشاره کرد که همگی
به دلیل استقبال نشدن از سوی کاربران دچار توقف تولید شده و همین مسئله هزینهای  ۵۷میلیون
دالری به گوپرو تحمیل کرد .پهپادها و دوربینهای  ۳۶۰درجه را باید فرصتی جدید برای عرض
اندام گوپرو خواند .گوپرو ساعاتی پیش تصویری ثبتشده با استفاده از دوربین  ۳۶۰درجه خود را که
از وجود  ۶دوربین  Omniبهره میبرد ،منتشر کرد .گوپرو انتظار دارد تا با نمایش ویدیوها و تصاویری
از قابلیتهای محصوالت جدید خود ،کاربران را هرچه بیشــتر برای خرید این محصوالت مشتاق
کند .دوربینهای  ۳۶۰درجه را میتوان بخشی از دنیای واقعیت مجازی خواند ،به طوری که بخشی
از محتوایی که میتوان در هدستهای واقعیت مجازی استفاده کرد ،توسط همین دوربینها تولید
میشوند .قیمت دوربین  ۳۶۰درجه این کمپانی  5هزار دالر تعیین شده است .وضعیت نهچندان
رضایتبخش گزارش مالی گوپرو باعث شده تا ارزش سهام این کمپانی در مقایسه با سال پیش در
حدود  ۷۹درصد کاهش پیدا کند.

ریشه مشکالت ما کجاست؟

وضعیت ایران در شاخص نوآوری جهانی چگونه است و چ ه میزان با دنیای نوین جهانی فاصله دارد؟
با رشــد روزافزون فناوری ،کســبوکارها نیز به فراخور نیاز از
دستاوردهای آن بهره الزم را میبرند تا بتوانند خدماتی ارزانتر
امید هاشمی
و باکیفیتتر و البته متفاوت از آنچه رقبا دارند ،ارائه دهند .امروزه
مدیر کسبوکارهای نوین
اتاق تهران
شرکتهای بزرگی در سراسر دنیا توانستهاند صحت این ادعا را
ثابت کنند ،و در فضای شدید رقابتی بازار ،از رقیبان خود پیشی
بگیرند .شرکتهای بزرگی مانند تسال ،اپل ،مایكروسافت ،سامسونگ و ...که هرکدام بهتنهایی به
اندازه حجم اقتصاد برخی از کشــورها گردش مالی دارند شــاهدی بر این مدعا هستند .شاید در
نگاه اول همهچیز ساده به نظر برسد ،اما بهراستی اين تفاوت از کجا نشئت میگیرد؟ چه روابط و
معادالتی بر فضای اقتصادی کشــورهایی مانند کره ،ژاپن ،سوئیس ،ایاالت متحده و ...حاکم است
که خروجیهای آن ،اینچنین در اقتصاد جهانی رخنمایی میکند؟ چه سازوکاری در این کشورها
وجود دارد و سیاستگذاران و فعاالن اقتصادی آنها به چه عواملی توجه دارند که ما از آنان غافلیم؟
در اینکه فناوری و دانش پایه اصلی این موفقیتها در این کشورهاســت شکی نیست .اما این
فناوری ابعاد مختلفی دارد .کشورهای موفق با سنجش شاخصهای موثر بر فضای کسبوکار نوین
و دانشبنیان به عوامل مختلفی پی بردهاند و با بررسی و شناخت دقیق آنها ،فعالیتهایی منظم
و متناسب با آنها را پایهگذاری کردهاند تا بتوانند این عوامل را بهبود بخشند که نهایتا باعث رشد
شرکتهای فناور در آن کشورها شده است .اینکه کشورهای موفق این حوزه مانند کره و سوئیس
و ...چه سیاستهایی اتخاذ کردهاند و چه فرآیندهایی تعریف کردهاند بحثی مفصل است که سعی
خواهد شد در مطالب بعدی به آن پرداخته شود .اما شناخت اولیه عوامل موثر بر فضای اقتصاد نوآور
امری اجتنابناپذیر است ،تا بتوان در فرصتهای بعدی مباحث تکمیلی را ارائه كرد.
شاخص جهانی نوآوری ( )Global Innovation Indexکه هرسال با حمایت سازمان جهانی
مالکیت معنوی ( )WIPOو دانشگاه جانسون کرنل آمریکا منتشر میشود به بررسی ابعاد موثر بر
نوآوری در سطح کشــورها میپردازد و هدف آن مقایسه کشورها و ارزیابی تاثیر نوآوری در رشد
اقتصادی و افزایش درآمد سرانه آنهاست .پیرو انتشار گزارش سال  2015در چند ماه اخیر فرصتی
فراهم شد تا در این نوشته کوتاه با مروری کلی بر عوامل موثر بر این شاخصها به رتبه ایران نیز در
میان  141کشور حاضر در این ردهبندی اشاره شود.

در سالهای اخیر در کشور فعالیتهای گستردهای در خصوص فضای نوآوری ،شرکتهای فناور
و دانشبنیان و ...صورت گرفته است و دولت گامهای خوبی برای حمایت از کسب و کارهای نوپای
نوآورانه برداشته و به نسبت بضاعت کشور هزینههای زیادی كرده است ،اما همانطور که در شکل
میبینید همچنان وضعیت ایران در قیاس با کشــورهای دیگر دنیا مناسب نیست .البته ذکر این
نکته خالی از لطف نیست که مبنای سنجش شاخصهای رتبهبندیشده تا حدودی بسته به برخی
عوامل غیرتخصصی دیگر نیز هست و در برخی موارد نشانگر جایگاه واقعی نیست ،علیالخصوص
این مسئله در مورد کشور ایران به دلیل دسترسی محدود به جریان اطالعات و آمار و ارقام میتواند
دارای خطای قابل توجهی باشد .با اینحال مبنای بسیار خوبی برای درک واقعیت موجود است.
همانطور که پیشتر اشاره شد ،ارزیابی و رتبهبندی در این گزارش بر این اساس طراحی شده
که رشد اقتصادی از طریق نوآوری ،مستلزم ایجاد و بهکارگیری رویکردی سیستمی و همهجانبه به
نوآوری در سیاستگذاریهای کشور است .به مانند هر سیستمي ،این سیستم نیز دارای ورودی
و خروجیهایی است که بهصورت یک سیستم پویا عملميكند و باعث بهبود یکدیگر میشود.
ورودیها همان پیشنیازها و زیربنا و در اصل منابعی هستند که برای ایجاد ،رشد و موفقیت کسب
و کارهای نوپای نوآورانه ضروری هستند و خروجیها نیز نتایج حاصل از این زیرساختها و به کار
افتادن این اکوسیستم هستند .نتایج این گزارش در سال  ۲۰۱۵نشاندهنده توقف وضعیت رو به
سقوط ایران در این شاخص است به طوری که پس از  4سال متوالی سقوط ایران در این شاخص
از سالهای  2011تا سال  2014که در آن رتبه ایران از  95به  120رسیده است در سال 2015
رتبه ایران به  106صعود کرده است .با اینحال همچنان ایران رتبه نامناسبی در سطح جهان دارد.
تحلیل این گزارش نشان میدهد که صعود جایگاه ایران در این شاخص بیشتر مربوط به خروجیها
است که رشد  20پلهای داشته است .مفهوم این موضوع در این نکته خالصه میشود که تمامی
تالشهای دولتی نتوانسته است آنچنان که باید ساختارها و پیشنیازهای الزم را برای انگیزش و
ظهور کسبوکارهای نوین و دانشبنیان شکل دهد .این فعالیتها بیشتر باعث رونق و ترویج اینگونه
کسبوکارها شده اســت و تاثیر دولت بیشتر در جایگاه فرهنگسازی بوده تا ایجاد زیرساخت و
پیشنیاز جهت ظهور و رشــد شرکتهای فناور و نوآور .حتی جایگاه ایران در منطقه نیز تعریف
چندانی ندارد و در مقایسه با دو رقیب دیرین خود یعنی ترکیه و عربستان اختالفات تاملبرانگیزی
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سرمایه انسانی و تحقیقات
20

کارآفرین
مشاهده میشود .در شکل زیر نمودار سبزرنگ وضعیت ایران ،قرمز وضعیت عربستان و آبی وضعیت
ترکیه است .اینکه عربستان و ترکیه چرا از ایران پیشافتادهاند نیز مقولهای است که میبایست در
یک فرصت دیگر به آن پرداخته شود.
اگر به ارتباط شاخص نوآوری و رشد اقتصادی کشورها و سرانه تولید ناخالص داخلی پی ببریم،
و به افزایش وابستگی رشد اقتصادی به شاخص نوآوری با گذر زمان نیز بیندیشیم ،شاید متوجه
ایننکته شویم که با وضعیت کنونی ،فاصله اقتصاد ایران با همسایگان دیرین خود و با سایر کشورها
با گذر زمان بیشتر خواهد شد .شکل زیر تاثیر شاخص نوآوری را بر رشد اقتصادی نشا ن میدهد.
رنگهای آبی نشــانگر بازده نوآوری کارآمد و رنگهای قرمز نشانگر بازده نوآوری ناکارآمد است.
بازده نوآوری نیز نسبت خروجیها به ورودیهاست .اندازه دایرهها نیز نشانگر جمعیت کشورهاست.
ورودیهای نوآوری
ورودیهای نوآوری پیشنیاز ایجاد کسبوکارهای نوآورانه و دانشبنیان هستند که باتوجه
به معیاربندی گزارش ،اصلیترین ورودیهای نوآوری عبارتاند از قابلیتهای نهادی ،سرمایه انسانی
و تحقیقاتی ،زیرســاختها ،پیچیدگی و آمادگی فضای کسبوکار و پیچیدگی بازار که به صورت
خالصه وضعیت ایران در این پنج عامل به شرح زیر است:
قابلیتهای نهادی :نهادهای سیاسی ،قانونگذاری و تاثیرگذار فضای کسبوکار سه عامل موثر
بر قابلیتهای نهادی هستند .رتبه ایران در این شاخص  ۱۲۶است .کیفیت و ثبات قوانین دو معیار
اصلی در سنجش این وضعیت هستند .کیفیت قانونگذاری با رتبه  ۱۳۷وضعیت کامال نامطلوبی
دارد .اما عوامل مربوط به نهادهای موثر بر فضای کسبوکار با کسب رتبه  ۹۳وضعیت بهتری دارند
که بیشــتر به دلیل سهولت راهاندازی کسبوکار (رتبه  )۵۳است .در کل قابلیتهای نهادی ایران
برای حمایت از نوآوری در کسبوکار خوب نیست و کسبوکارهای نوآورانه و دانشبنیان در این
حوزه با مشکالت زیادی روبهرو هستند.
سرمایه انسانی و تحقیقاتی :هزینههای باالی صورتگرفته در کشور در بخش آموزش باعث
شده تا بهترین ورودی نظام نوآوری در ایران این بخش باشد .رتبه ایران در این شاخص  ۴۶است.
نسبت دانشآموختگان مهندسی و علوم از کل دانشجویان در ایران بیشتر از  ۴۷درصد است که
رتبه اول را در جهان به ایران اختصاص داده است و باعث کاهش رتبه کلی ایران در این بخش
شده است .فارغالتحصیالن دانشگاهی و مهندسان ،هسته اولیه ایجاد کسبوکارهای نوآورانه و
دانشبنیان هستند .ایران از نظر دانشآموختگان تحصیالت تکمیلی در دنیا با رتبه چهارم بسیار
خوب و در وضعیت فعالیتهای تحقیق و توسعه ( )R&Dهم با رتبه  ۵۹متوسط است0/7 .درصد
از تولید ناخالص داخلی صرف تحقیق و توسعه میشود که رتبه  ۴۶را از آن ایران کرده است .نظام
آموزشی کشور نیز با کسب رتبه  ،۹۷ضعیف است .سهم  3/7درصدی بخش آموزش از تولید
ناخالص داخلی نیز رتبه  ۹۵را از آن ایران کرده و متوسط سالهای تحصیل هر فرد که بیش از
 ۱۵سال است رتبه  ۴۱را از این نظر از آن ایران کرده است .همانطور که انتظار میرفت کمیت
باال و کیفیت نسبی دانشجویان و فارغالتحصیالن ایرانی در سالهای اخیر تنها مزیتی که داشته،
افزایش رتبه ایران در این بخش بوده اســت .زیرساخت :وضعیت ایران از نظر زیرساختهای
نوآوری با رتبه  ،68متوسط است .زیرساختهای عمومی نظیر امکانات لجستیک و حملونقل و
انرژی ایران با رتبه  10وضعیت بسیار خوبی دارد اما وضعیت زیرساختهای فناوری اطالعات با
رتبه  96و زیرساختهای محیطزیستی نیز با رتبه  96بد است .دسترسی فناوری با رتبه ،71
استفاده از فناوری اطالعات با رتبه  ،103خدمات آنالین با رتبه  87و شاخص مشارکت آنالین
یرغم ادعاها و
کســبوکارها با رتبه  104همگی وضعیت بسیار بدی دارند .به نظر میرسد عل 
تبلیغات گســترده دولتها در سالهای اخیر رشد زیرساختهای فناوری اطالعات در ایران از
ن شاخص در سالهای اخیر افت زیادی
رشد دنیا عقب افتاده و به همین دلیل رتبه ایران در ای 
داشته است.
پیچیدگی بازار :وجود بازار مناسب برای حمایت از نوآوری یکی از مهمترین عوامل رشد شاخص
نوآوری اســت .وضعیت ایران با رتبه  ۹۵در این شاخص بد اســت .وجود ابزارهای اعتباری برای
تسهیل دسترسی کسبوکارهای نوپا به نقدینگی اولیه جهت شروع کار مهمترین عامل در اینجا
اســت که ایران با رتبه  80وضعیت خوبی ندارد .رتبه  80نیز صرفا با بودجههای دولتی در مراکز
رشــد و صندوقهای حمایتی محقق شده اســت .عدم توسعه و پیشرفت ابزارهایی نظیر وامهای
خرد ،ســرمایهگذاری خطرپذیر ،شــتابدهندهها و ...باعث شده تا رتبه ایران بهبود خوبی نسبت
به ســالهای قبل نداشته باشد .ســهم ۱۲درصدی اعتبارات داخلی در اختیار بخش خصوصی از

1

108

آیندهنگر |  | tccim.irشماره چهلونهم ،تیر ماه 1395

خروجیهای خالقانه

چارچوب نهادی

143
پیچیدگی بازار

زیرساختها

خروجیهای
دانشی و فناورانه

پیچیدگی کسبوکار

رشــد تولید ناخالص داخلی باعث شده رتبه ایران در این زیرشــاخص  ۱۳۳شود .کوچک بودن
ارزش بازار ســرمایه نسبت به اقتصاد ملی با  4/4درصد از تولید ناخالص داخلی ،فقدان موسسات
سرمایهگذاری خطرپذیر قدرتمند و مشکالت در تامین مالی کسبوکارهای نوپا باعث شده رتبه
ایران در زیرشــاخص سرمایهگذاری در کسبوکارهای نوآورانه هم  ۱۱۶باشد که رتبه بسیار بدی
تلقی میشــود .رقابتپذیری در بازار هم با کســب رتبه  ۱۴۰باعث شده وضعیت کلی بازار برای
نوآوری بسیار بد باشد.
پیچیدگی فضای کســبوکار :قابلیتهای فرآیندی فضای کســبوکار و سهولت ورود یک
کسبوکار نوپا و نوآورانه به فضای کسبوکار و حمایت و مساعدت به آن ماهیت این عامل است.
ایران در این شاخص با رتبه  ۱۳۰وضعیت بسیار بدی دارد .توانایی جذب دانش در بازار اصلیترین
مشــکل ایران اســت که باعث شده رتبه  137از آن ایران باشــد .عدم سرمایهگذاری خارجی در
حوزههای نوآورانه ،عدم واردات فناوریهای نو ،عدم توجه به حقوق مالکیت معنوی و ثبت اختراعات
و طرحهای نوآورانه و برخی موارد دیگر مشــکالت اصلی در این حوزه هستند .وضعیت کارکنان
دانشور هم در ایران علیرغم فارغالتحصیالن دانشگاهی باال خوب نیست و رتبه  ۱۰۹را دارد .سهم
مشــاغل دانشورانه از کل مشاغل در ایران تنها  ۱۶درصد است در صورتی که که اگر توزیع شغل
به نسبت مساوی میان تحصیلکردهها و تحصیلنکردهها انجام میشد این نسبت میبایست 30
میبود ،که نشان از آمار باالی بیکاری فارغالتحصیالن دانشگاهی دارد .هزینههای تحقیق و توسعه
در شرکتها تنها  0/1درصد تولید ناخالص داخلی است در حالی که در کشورهای توسعهیافته این
عدد  2الی  5درصد است .بیشتر کسبوکارهای ایرانی ماهیت دانشورانه و نوآورانه ندارند و نیازی به
جذب افراد نوآور و دانشور نیز ندارند.
خروجیهای نوآوری
تمامی ورودیهای نوآوری به منزله ایجاد زیرساخت جهت تحقق خروجیهای مطلوب
اســت .شاخص نوآوری جهانی مهمترین خروجیهای نظام نوآوری را خروجیهای دانشمحور و
خروجیهای خالقانه میشــمارد .وضعیت ایران در هریک از این دو شاخص به صورت خالصه در
ادامه آورده شده است.
شمحور :علیرغم رتبه  24ایران در تولید دانش ،وضعیت اثرگذاری دانش بر
یهای دان 
خروج 
کسبوکار با رتبه  114و ترویج دانش با رتبه  135نکات مهمی را به ما گوشزد میکند .در حوزه
اثرگذاری دانش ،عواملی نظیر تعداد استانداردهای کیفیت اخذشده ،سرانه تعداد کسبوکارهای
ثبتشده به جمعیت ،نسبت رشد قدرت خرید کارکنان به رشد اقتصادی و تعداد تولیدکنندگان
محصوالت فناورانه و دانشبنیان بررسی شده که عموماً وضعيت بسیار بدی در ایران دارند .عملکرد
بد در صادرات خدمات فنی و مهندسی و تولیدات فناورانه و نیز فقدان سرمایهگذاری در حوزههای
فناورانه از عوامل عدم رشد ترویج دانش در ایران است .نهايتا به نظر میرسد این حجم تولید علم در
کشور کامال بیاثر بوده و از کیفیت الزم برخوردار نیست.
خروجیهای خالقانه :خروجیهای نظام نوآوری که تجاریسازی شدهاند به عنوان خروجی
خالقانه قلمداد میشوند .رتبه  ۱۱۶ایران در این شاخص نیز بسیار بد است .خالقیتهای آنالین
که به فعالیت کسبوکارهای نوپای اینترنتی اشاره دارد با کسب رتبه  ۸۵وضعیت بهتری نسبت
به دو شــاخص دیگر دارد .ایجاد داراییهای نامشــهود با رتبه  113و تولید خدمات و کاالهای
خالقانه با رتبه  106وضعیت بدی دارند .نهایتا در این حوزه نیز میتوان به این نکته رسید که
حتی در کســبوکارهای نوآوارنه نیز فارغ از سطح علمی و فناوری وضعیت خوبی نداریم و در
یک کالم اعتقاد زیادی به نوآوری در کسبوکار نداریم .اینکه ما چرا به این جایگاه رسیدهایم و
ریشه این مشکالت دقیقا کجاست ،و این وضعیت در چند سال آینده در اقتصاد ما و اختالف
ما با دنیا چه مشــکالت جدیاي ایجاد میکند ،مسئلهای است که میتوان و میبایست به آن
پرداخت...
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هاي اقتصادی جهان را چگونه تفسیر ميکنند؟
هاي ایران بحران 
رسانه 

وقتی زنگه ا اشتباه
به صدا درميآیند

داري حتمی است.
هاي ایران منعکس ميشود که گویی سقوط نظام سرمايه 
داري طوری در رسانه 
هاي اقتصادی نظام سرمايه 
بحران 
استريت هنوز از هم

يي چون وال
هاي ادواری است و با وجود شکلگیری جنبشها 
داري از  1825میالدی تاکنون دچار بحران 
نظام سرمايه 
هاي اقتصادی جهان نادرست است و حتی مسائل اصلی
ها و سیاستمداران کشورمان از بحران 
نپاشیده است .تحلیلگران معتقدند تفسیر رسانه 
اقتصاد ایران هم بهدرستی تشخیص داده نمیشود.

نگـاه

نجات سرمایهداری

بازارها همه زندگی ما را پر کردهاند؛ راهحل بازگشتن از امور مالی به کسبوکار اصلی است

رعنا فروهر
دستیار مدیر اجرایی مجله تایم

ترجمه سعیدارکانزاده
منبع تایم (خالصهشده )
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چند هفته پیش ،یک نظرسنجی که از سوی دانشگاه هاروارد
انجام شــده بود نشان داد که تنها  19درصد آمریکاییهای بین
 18تا  29ســاله خود را به عنوان «سرمایهدار» میشناسند .در
پولدارترین و بازارگراترین کشور جهان ،تنها  24درصد از این گروه
ســنی گفتهاند که «از سرمایهداری حمایت میکنند» .این آمار
تنها نشاندهنده این نیست که نسل هزاره اهمیتی نمیدهد که
برچسب سوسیالیست روی آن زده شود یا افراد میانسال از یک
احیای بینظم اقتصادی تاثیر بدی گرفتهاند بلکه نشاندهنده این
است که اکثریت شهروندان با بنیاد اقتصادی کشور  -سیستمی
که چندصد سال در جامعه رایج بوده  -احساس راحتی نمیکنند.
دادههای موجود در بازار نیــز واقعیتهای روزبهروز اقتصادی را
نشان میدهد و مشخص میکند که آمریکاییها دالیل نگرانی
زیادی برای زیر سوال بردن سیستم خود دارند.
بیشترین بحران وفاداری به سیستم در کارزارهای انتخاباتی
تجمهوری  2016مشهود است؛ جایی که این سوال مطرح
ریاس 
میشود که دقیقا با وجود صرف چندهزار میلیارد دالر مشوق در
هشت سال اخیر ،از زمان بحران مالی جهانی تاکنون ،اقتصاد هنوز
دارای رشد آهسته است .همه نامزدها حرفهای تحریکآمیزی
میزنند؛ سندرز درباره دست کشیدن از بانکهای بزرگ حرف
میزند ،ترامپ میگوید که صندوقهای پوشــش ریســک باید
مالیات بیشــتری بدهند ،کلینتون خواهان قدرتمندتر شــدن
نهادهای نظارتی کنونی است .در کنگره ،سخنگوی جمهوریخواه،
پل رایان ،تقاضای نظارت کمتر را مطرح کرده است.
همه آنها اصل مســئله را فراموش کردهاند .مشکل اقتصادی
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آمریکاییها بسیار فراتر از بانکهای پولدار ،نهادهای مالی بسیار
بزرگ ،صندوقهای میلیاردر پوشش ریسک ،فرار مالیاتی خارج
از کشــور یا هر ابراز خشم لحظهای است .در حقیقت ،هریک از
این موارد نشانههای بیماری وضعیت شنیعتری است که به یک
اندازه ،کسانی را که وضع خیلی خوبی دارند و کسانی را که خیلی
فقیرند ،قرمزها و آبیها ،را تهدید میکند .سیستم سرمایهداری
بازار آمریکا خودش ترک خورده است.
برای دریافتن اينكه چرا چنین شــده ،شــما باید رابطه بین
بازارهای سرمایه  -به معنی سیستم مالی -و کسبوکارها را درک
کنید .از زمان ابداع اوراق قرضه یکشــکل و سیستم بانکی در
آمریکا در اواخر دهه  1790میــادی تا اوایل دهه  ،1970امور
مالی پساندازهای فردی و شــرکتی را جذب کرده و آنها را در
کسبوکارهای تولیدی ،ایجاد شــغلهای جدید ،ثروت جدید
و در نهایت رشــد اقتصادی وارد کرده بود .البته در این مســیر
دستاندازهایی وجود داشته است که رکود بزرگ مهمترین آنها بود
و مشکلش با نظارت حل شده است .اما در بیشتر این دوران ،امور
مالی که امروز شامل هرچیزی از بانکها و صندوقهای پوشش
ریسک تا صندوقهای سرمایهگذاری مشترک ،شرکتهای بیمه و
خانههای تجارت و نظایر آن میشود ،اساسا به کسبوکار خدمت
ارائه میکردهاند .امور مالی یک بخش حیاتی بوده اما در بیشتر
مواقع بخش مرکزی نبوده است.
طی چند دهه اخیر ،امور مالی نقش سنتی خود را رها کرده
است .تحقیقات دانشگاهی نشــان میدهد که تنها یک بخش
کوچک از همه بازارهای مالی این روزها واقعا به کســبوکارها

به طور جهانی ،سرمایهداری بازار آزاد زیر آتش انتقاد قرار گرفته است چراکه کشورهایی در سراسر اروپا
مزیتهای آن را زیر سوال بردهاند و بازارهای نوظهوری مثل برزیل ،چین و سنگاپور شکلهای خود را از
سرمایهداری دولتساخته به راه انداختهاند.

وارد میشوند .تنها  15درصد سرمایههایی که از نهادهای مالی
بیرون میآیند در کسبوکارها سرمایهگذاری میشوند؛ کاری که
اکثریت بانکها در اوایل قرن بیستم انجام میدادند .این روند از
کشوری به کشــور دیگر متفاوت است اما جهت مسیر کلی آن
کامال واضح است .در امتداد همه اقتصادهای پیشرفته ،بهخصوص
در آمریکا و انگلستان،نقش بازارهای مالی و بخش بانکی در تامین
سرمایهگذاریهای جدید در حال کمرنگ شدن است .بیشتر پول
در این سیســتمها به افزایش داراییهایی مثل مسکن ،سهام و
اوراق قرضه اختصاص مییابد.
برای روشنتر شدن اندازه این تغییر ،در نظر بگیرید که بخش
مالی اکنون حدود  7درصد اقتصاد آمریکا را نمایندگی میکند
که بســیار بیشتر از سهم  4درصدی آن در سال  1980است .با
سود حدود  25درصدی تمام شرکتهای مالی کنونی ،آنها تنها 4
درصد در ایجاد اشتغال نقش دارند .فاجعه اينجاست که تحقیقات
بسیاری از دانشــگاهیان و نیز نهادهای مالی مثل بانک تسویه
حســاب بینالمللی و صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که
وقتی بخش مالی اینچنین بزرگ میشود شروع به مکیدن هوای
قابل تنفس موجود در فضای اقتصادی میکند .به عبارت دیگر،
همانطور که یکی از کارشناسان بانک گلدمن ساکس میگوید،
یک بازی با حاصلجمع صفر بین دارندگان ثروتهای مالی و بقیه
آمریکا شروع میشود.
این به هیچ وجه فقط مشکل آمریکا نیست .بیشتر اقتصادهای
بازار پیشــروی جهان دچار جنبههایی از این مصیبت هستند.
بهطور جهانی ،سرمایهداری بازار آزاد زیر آتش انتقاد قرار گرفته
اســت چراکه کشورهایی در سراســر اروپا مزیتهای آن را زیر
سوال بردهاند و بازارهای نوظهوری مثل برزیل ،چین و سنگاپور
شکلهای خود را از سرمایهداری دولتساخته به راه انداختهاند.
گروهی که از نظر ایدئولوژیک گستره وسیعی از فعاالن امور مالی
و مدیران نخبه کسبوکار را شامل میشود  -مثل وارن بافت ،لری
ِ
بارون مککنزی،
بوگل وانگواردز ،دومینیک
فینک بلکراک ،جان
ِ
ِ
العریان الیانز و دیگران  -به طور علنی شــروع به صحبت
محمد
ِ
کردهاند درباره نیاز به یک شــکل جدید و کلیتر سرمایهداری
که به تصمیمات برای بهتر شدن کسبوکارها در طوالنیمدت
بیشتر کمک کند تا صرفا تمرکز بر فصل مالی آینده .حتی پاپ
هم لحنی انتقادی به سرمایهداری بازار مدرن داشته است ،وقتی
که «پرستش پول و دیکتاتوری اقتصاد غیربشری» را که در آن
«انسان به یکی از نیازهایش یعنی مصرف تقلیل پیدا میکند» به
باد حمله گرفت.
طی  23ســالی که من در كار روزنامهنگاری کســبوکار و
اقتصادی هســتم خیلی وقت اســت که دیگر نمیپرســم چرا
سیستمهای بازار ما به اندازهای که به خودشان خدمت میکنند به
شرکتها ،کارگران و مصرفکنندگان خدمت نمیرسانند .امروزه
برخی اوقات ،امور مالی از سوی اکثریت در باالی سلسلهمراتب
اقتصادی قــرار دارد و اشــتیاقبرانگیزترین بخش یک اقتصاد
پیشرفته مبتنی بر خدمات است که از کشاورزی و تولید منشعب
شــده است .اما تحقیقات نشــان میدهد که چگونه پیامدهای
ناخواسته چنین اعتقاد بهراهکجرفتهای سیستم آمریکایی را به
خطر انداخته؛ سیستمی که برای صادرات به سرتاسر جهان به
یبالید.
خود م 

نگاهی جدید به سرمایهداری
در شــش سال گذشته ،ستوننویس و دستیار مدیر اجرایی
تایم ،رعنا فروهر ،اقتصاد جهانی را بهخصوص از هر زاویهای
برای تایم کاویده است .او با برخی از تاثیرگذارترین بازیگران
آن مصاحبه کرده یا شرح حال آنان را جمعآوری کرده است؛
کسانی شامل مدیران عاملی مثل ماری بارا و هوارد شولتز،
سرمایهگذارانی مثل کارل آیکان و وارن بافت و رئيس فدرال
رزرو ،یلن جانت .او از ســتونش به نام «سرمایهدار کنجکاو»
نانسی گیبز
برای کندوکاو در مسائلی اساسی ،از تاثیر اصالحات مهاجرت
تا چشمانداز بازار سهام و حسابهای بازنشستگی ،استفاده
سردبیر مجله تايم
کرده است .او هرجایی که الزم بوده خوانندگان تایم با اقتصاد
واقعی اتصال یابند حاضر شده است؛ چه آنجا یک خط تولید باتریهای کشتی در نیویورک
بوده باشد چه یک دبیرستان در شیکاگو که محصالن و رهبران اقتصادی در آنجا روی اينكه
چطور میشود افراد جوان را کمک کرد تا شغل آیندهشان را مشخص کنند کار میکردهاند .در
میان همه اینها ،رعنا کتاب جدیدی نوشته با عنوان «سازندگان و مشتریان :ظهور مالیهگرایی و
افول کسبوکار آمریکایی» که با روی جلد مجله تایم این هفته ( 23مه  )2016نیز هماهنگ
است .او یک گزاره تحریکآمیز را پیش میکشد :آن سرمایهداری راه خود را گم کرده است  -و
در جهت منافع سرمایهدارانی است که تالش میکنند طرف خود را نجات دهند .رعنا میگوید
که برخی از آنها همین حاال این نیاز را تشــخیص دادهاند« :برخی از فعاالن امور مالی که با
پذیرش مصاحبه ،از این کتاب حمایت کردهاند از دورههای گذشته آمدهاند؛ زمانی که امور مالی
قبل از هرچیز ،واقعا کمککننده به کسبوکار بود ».او برای آینده سرمایهداری نکتههایی را
متذکر شده که هم برای والاستریت ]مرکز تجمع شرکتهای امور مالی[ و هم مِیناستریت ]
مرکز بازار خردهفروشها[ دارای اهمیت زیادی است.

بیماری اقتصادی آمریکا یــک نام دارد؛ مالیهگرایی .این یک
اصطالح برای روندی اســت که والاســتریت و روشهای آن به
کار بردهاند تا حاکمیت مطلق را در آمریکا کسب کنند؛ نهتنها در
بخش صنعت امور مالی بلکه همچنین در اغلب کسبوکارهای
آمریکایی .این پدیده شامل همهچیز از رشد در اندازه و چشمانداز
اموال و فعالیتهای مالی در اقتصاد میشود ،تا ظهور بورسبازی
پر از بدهی در وامدهی بهرهورانه ،تا تســلط ارزش سهامداران در
قالب یگانه مدل برای حاکمیت شرکتی ،تا شیوع تفکر پرخطر
و خودخواهانه در هردو بخــش خصوصی و عمومی ،تا افزایش
قدرت سیاســی مدیران امــور مالی و مدیــران عاملی که آنها
حمایت میکنند ،تا راهی که در آن ایدئولوژیِ «بازار بهتر از همه
میفهمد» دیدگاه غالب باقی میماند .مالیهگرایی یک لغت بزرگ
و غیردوستانه با معنی ضمنی وسیع و آزاردهنده است.
مالیهگرایی یک انقالب اســت که به بانکداران نسبت داده
میشود اما با تغییر در سیاستهای عمومی از سوی رهبران دولتی،
سیاستگذاران و نهادهای نظارتی بهآرامی تسهیل شده است .این
اتفاق در اواخر دهه  1970تاکنون رشد سریعتری داشته است.
آزادسازیهای دوران ریگان ،افزایش قدرت والاستریت که جامعه
بهاصطالح مالکیت را دنبال و داشــتن دارایی را تبلیغ میکرد و
نیز گره زدن مراقبتهای بهداشتی فردی و بازنشستگی به بازار

وام دادن به
کسبوکارهای
کوچک به شدت
کاهش یافته است
چراکه اکنون
تعداد کمی از
استارتآپها در
آمریکافعالهستند

آیندهنگر |  | tccim.irشماره چهلونهم ،تیرماه 1395

111

نگـاه

جذابیتهای امور
مالی به حدی بوده
که شرکتهای
صنعتی ،از
خودروسازی
گرفته تا خطوط
هواپیمایی،
تالش میکنند که
خودشان امور مالی
را انجام دهند

سهام ،باعث تسریع این روند شــد .این تغییرات از این واقعیت
ناشی شد که سرعت رشدی که آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم
از آن بهرهمند شده بود شروع به آهسته شدن کرد .به جای اينكه
سیاستمداران تصمیمهای سختی برای حل این مشکل بگیرند که
به معنی انتخاب راهحلی در میان گستره وسیعی از منافع متنوع
گروهها بود ،آنها تصمیم گرفتند این مسئولیت را به بازارهای مالی
محول کنند .کمکم با نظارتهای دوران رکود که بهخوبی آمریکا
را حفظ کرده بود ،امور مالی رشد کرد تا به همان نیروی مسلطی
تبدیل شود که امروز تبدیل شده است .این تغییرات در آن موقع
راهحلهای خوبی به نظر میرسیدند اما پیامدهای ناخواستهای نیز
داشتند .آزادسازی نرخ بهره در دوران کارتر ،سیاستی که اکنون
در میان پوپولیســتهای دستچپی و دستراستی طنینش به
گوش میرسد ،از ســوی مدیران بانکهایی مثل سیتیبانک با
استقبال مواجه شدند و درها را برای خالقیتهای مالی و تغییر
کارکرد بانکهــا از وامدهی به تجارت باز کردند .اقتصاد ریگانی
تعدادی سیاستهای اقتصادی دیگر را اعمال کرد که خوشایند
والاســتریت بود .آزادسازی دوران کلینتون که به نظر میرسید
راهی خارج از خمودگی اواخر دهه  1980باشــد ،همین روند را
ادامه داد .سیاستهای پولی تسهیلشده از دوران آلن گریسنپن،
باعث ایجاد محیطی شد که پولهای آسان بر مشکالت پنهانی
ســرپوش گذاشت و همین مسئله باعث شــده که به نرخ بهره
نزدیک به صفر وابسته شویم تا اقتصاد از افتادن در رکود محفوظ
بماند.

نگرانی  40سال پیش تایم
در  14ژوئیه  1975نیز روی جلد مجله تایم به تصویری از آدام اسمیت اختصاص داده و در
تیتر یک مجله پرسیده شده بود« :آیا سرمایهداری باقی میماند؟» در آن نسخه از تایم گفته
شده بود که سرمایهداری از نظریات اسمیت بهره گرفته است اما خود اسمیت هیچ گاه از این
عنوان استفاده نکرده بلکه آن را «نظم طبیعی» خوانده است .در آن زمان ،حدود  200سال
از انتشار کتاب «ثروت ملل» اسمیت گذشته بود و به همین میزان نیز از عمر آمریکا گذشته
بود .آمریکا قدرتمندترین اقتصاد جناح سرمایهداری جنگ سرد در جهان بود اما دچار رکود
تورمی شده بود .با اینهمه ،مجله تایم ارزیابی کرده بود که سیستم سرمایهداری هنوز درست
عمل میکند و گســترش مییابد .والری گری ،محقق -گزارشگر ،گفته بود که کار تهیه آن
مطلب تایم ،دوره فشــردهای بود در میان مردمی که هرکسی حرفی مینویسد و هیچکس
حرفی را نمیخواند.
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این بیماری شــبکهای از تغییرات بلندمــدت و پیچیده را در
صنایع دولتی و خصوصی ایجاد کرده که اکنون خود را در یک عالم
جنبه از اقتصاد نشان داده است؛ یک بازار مسکن که به حمایت
دولتی وابسته است ،یک سیستم بازنشستگی که میلیونها نفر را
در دوران سالخوردگی در ناامنی رها میکند ،یک سلسله مقررات
مالیاتی که بیش از برابری خواهان بدهی اســت .بدهی خون در
رگهای امور مالی اســت .با ظهور بخش سهام و تجارت در هر
کسبوکار ،در همه انواع کسبوکارها ،خصوصی و عمومی ،بدهی
به وجود آمده است .خبر بد این است که تحقیقات مختلفی نشان
داده اســت افزایش بدهی و سطوح اعتباری باعث بیثباتی مالی
میشوند .وقتی که سهم امور مالی در کیک اقتصاد ملی بزرگتر
و بزرگتر میشود ،بدهی برای باقی ماندن هر نوع رشدی در هر
اقتصاد پیشرفتهای مثل آمریکا که  70درصد تولید ناخالص داخلی
آن وابسته به مصرف اســت ،امری ضروری و حیاتی خواهد بود.
مصنوعی برای اقتصاد و
مالی جانگرفتهاز بدهی اکنون قند
ِ
امور ِ
پدیدهای واقعی است؛ یک اعتیاد که تنها اوضاع را بدتر میکند.
میزان اعتباراتی که به مصرفکنندگان آمریکایی پیشنهاد میشود،
از دهه  1980به ارزش واقعی دالر ،دو برابر شده است.
راگورام راجان ،یکی از مهمترين پیشــگوياني که بحران مالی
 2008را پیشبینــی کرده بود ،بحــث میکند که اعتبار یکی از
تسکیندهندههای موقتی شده که اضطرابهای مسبب کاهش
تحرک را در طبقه متوسط عمیق میکند .در اصطالح او« ،به آنها
اجازه دهید اعتبار بخورند» میتواند بهخوبی نشاندهنده خالصهای
از ورد ســالها بدوبدوی قبل از تالشی اقتصاد باشد .از آن موقع
تاکنون ،با سطح  57هزار میلیارد دالری بدهی جهان که بیشتر از
بدهی در سال  2007است ،اوضاع بههمریختهتر شده است.
جذابیتهای امور مالی به حدی بوده که شرکتهای صنعتی،
از خودروســازی گرفته تا خطوط هواپیمایی ،تالش میکنند که
خودشــان امور مالی را انجام دهند .شرکتهای آمریکایي در هر
بخشی ،امروزه نســبت به قبل از سال  1980پنج برابر بیشتر از
فعالیتهای مالی خود  -مثل ســرمایهگذاری ،پوشــش ریسک،
کاهش مالیات و پیشــنهاد خدمات مالی -درآمد دارند .پوشش
ریسک سنتی به وسیله شــرکتهایی مثل شرکتهای نفتی و
حملونقل ،از فعالیتهای نفتی که کسبوکار اصلی خود هستند
فراتر رفتهاند و ناپایداری بیشــتری در قیمــت به وجود آوردهاند.
شرکتهای بزرگ حوزه فناوری شــروع به تضمین اوراق قرضه
کردهاند؛ مثل همان کاری که بانک گلدمن ساکس انجام میدهد.
در کالسهای دانشگاهی مدیریت نیز همین کار تشویق میشود؛
امور مالی به مرکز همه آموزشهای کسبوکار تبدیل شده است.
واشنگتن نیز عمیقا به سفیران بازار سرمایه گره خورده است؛
امسال شش نفر از ده تن افرادی که بیشترین حمایتهای مالی
شــخصی را از نامزدهای ریاســتجمهوری انجــام دادهاند ،جزو
سالطین صندوقهای پوشش ریسک بودهاند؛ حتی سیاستمداران
خوشنام و نهادهای ناظر نیز نمیبینند که چقدر این مسئله عمیق
است .وقتی من از یکی از مقامات ردهباالی سابق وزارت خزانهداری
دولت اوباما در پیش از سال  2013پرسیدم چرا دیگر ذینفعان در
کنار بانکداران مورد مشاوره درباره اصالحات مالی قرار نمیگیرند
(برای مثال 93 ،درصد از مشاوران درباره قانون والکر از صنایع امور
مالی انتخاب شده بودند) او پاسخ داد« :ما به چه کس دیگری باید

بیماری اقتصادی آمریکا یک نام دارد؛ مالیهگرایی .این یک اصطالح برای روندی است که والاستریت و
روشهای آن به کار بردهاند تا حاکمیت مطلق را در آمریکا کسب کنند؛ نهتنها در بخش صنعت امور مالی
بلکه همچنین در اغلب کسبوکارهای آمریکایی.

حرف میزدهایم؟» این پاسخ -که میگوید راه هیچکس مثل راهی
که امور مالی فکر میکند درست نیست -میتوانست پاسخ مدیران
بانکیای نیز باشد که از آنها انتظار وام دادن میرود ،یا محققانی که
روی بازارهای سرمایه تحقیق میکنند یا رهبران مدنی اجتماعاتی
که با بحران مالی در حال نابود شدن هستند.
البته که عناصر دیگری در داســتان رشــد آهســته اقتصاد
آمریکا هســت که روندهایی آشــنا را ،از جهانیسازی گرفته تا
نابودی مشاغل بر اثر فناوری ،شامل میشود.اما بزرگترین دلیل
کشفنشده برای رشد آهستهتر بلندمدت این است که سیستم
مالی از در خدمت اقتصاد واقعی بودن دســت کشیده و اکنون
عمدتا در خدمت خود است .همین خأل فعالیت مالی واقعی در
سیاستمداران باعث شــد که فدرال رزرو  4.5هزار میلیارد دالر
مشوق مالی را بعد از سال  2008به اقتصاد تزریق کند .حاصل این
ت سهام بود؛ عمدتا  10درصد از ثروتمندترین
کار رکورد زدن قیم 
افراد آمریکا صاحب  80درصد سهام باشند اما  2درص ِد بدون تأللو
اقتصاد تقریبا افزایش درآمدی نداشته باشد.
وام دادن به کســبوکارهای کوچک به شدت کاهش یافته
اســت چراکه اکنون تعــداد کمی از اســتارتآپها در آمریکا
فعال هستند .در اوایل دهه  ،1980شرکتهای جدید نیمی از
تمام کســبوکارهای آمریکا را تشکیل میدادند .با وجود همه
حرفهایی که از اســتارتآپهای دره ســیلیکون زده میشود
تعداد شرکتهای جدید در قالب بخشی از کل کسبوکارها واقعا
آب رفته اســت .از ســال  1978تا  ،2012تعداد این شرکتها
 44درصد کاهش یافته است؛ این روندی است که تعداد زیادی
از محققان و حتی بســیاری از سرمایهگذاران و تجار نیز اذعان
میکنند که نقطه تمرکز صنایع مالی از وامدهی به بورسبازی
تغییر کرده است .مسئله دیگر این است که نسبت به سالهای
دهه  ،1980شــرکتها خیلی کمتر روی واحدهای تحقیق و
توسعه سرمایهگذاری میکنند و پول بیشتری را به عنوان سود
سهام بین سهامداران توزیع میکنند.
اما آمریکا هنوز فرصــت دارد؛ بازگرداندن بخش مالی به راه
درست باید بالفاصله بعد از بحران سال  2008انجام میشد که از
دست رفت و هنوز البته شانس دومی وجود دارد .با وجود قدرت
البیکنندگان صنایع مالی هم در واشنگتن هم در والاستریت،
نیروهای روبهرشــدی وجود دارد که سیستم مالی را به جایگاه
درست خود به عقب براند تا به جای خدمت رساندن به روسای
خود به کسبوکارها خدمت کند .تحقیقات زیادی نشان میدهد
که اکثر آمریکاییها میخواهند نظام مالیاتی اصالح شود و دولت
بیشــتر به طور مستقیم درگیر تولید کار و کاهش فقر شود .هر
نامزدی در انتخابات پیامی با این مضمون دارد و این مســئله در
مرکز بحثهای انتخابات ماه نوامبر قرار دارد.
پیدا کردن راهحل ساده نخواهد بود .پر سیمرغی برای این کار
وجود ندارد که آن را آتش زد و به راهحل مستقیم و بیزحمتی
دست پیدا کرد .کســی واقعا نمیداند که مدل کامل برای یک
سیســتم بازار با کارکرد بهینه و پیشــرفته در قرن بیستویکم
چیست .اما میراث سرمایهداری بسیار طوالنی است و رفاه تعداد
بسیار زیادی از مردم در میان است و نمیتوان دست روی دست
گذاشت .تکنوکراتها نمیتوانند این مشکل را حل کنند .برای
نجات زندگی به یک دخالت محکم و پررنگ نیاز است.

چطور قوانین سرمایهداری را بازنویسی کنیم؟
قوانین ســرمایهداری ساخته دست بشر هســتند .در اينجا پنج راه برای آغاز بازگرداندن
سیستم به راه راست آمده است.
 شــفافتر کردن امور مالی« :خیلی بزرگ برای شکست خوردن» یک مشکل است اما«خیلی بزرگ برای مدیریت کردن» هم یک مشکل است .موسسات مالی بهسادگی نمیتوانند
چنان پیچیده شوند که حتی مدیرانشان هم رد ریسک را دنبال کنند؛ همانطور که به مورد
سال  2008منتهی شد .این کار مستلزم پایان دادن به کار برخی بانکهاست .اما همچنین به
معنی شفافیت بیشتر تجارت ابزار مشتقه مالی و سوآپها است که رصد کردن بسیاری از آنها
هنوز خیلی مشکل است.
 توقف باارزش دانســتن بدهی بیشتر از برابری :آمریکا نیازمند اصالح مالیاتی است تااطمینان حاصل کند مردم و شرکتها مانند هم ،برای مصرف کاذب ارزش قائل نمیشوند؛
مثل خریدن شــرکت مکمنشن یا اســتفاده از بدهی تنها برای خشنود کردن سهامداران.
پسانداز و ســرمایهگذاری  -عمومی و خصوصی ،فردی و شــرکتی -باید با مقررات مالیاتی
ملی تشویق شود.
 دوباره فکر کردن به اينكه شــرکتها برای چه کسی کار میکنند :ارزش سهامدار تکهباریکی از تعریف ارزش شــرکتی است .شرکتها نهتنها باید برای سهامداران کار کنند بلکه
همچنین باید برای کارگران ،مشتریان و به اندازه معینی ،به طور کلیتر برای جامعه کار کنند.
بازارهای سرمایه باید در خدمت رشد بلندمدت شرکتها باشند نه اينكه به شرکتها فشار
آورند که در کوتاهمدت کیمیاگری کند.
 ساختن استراتژی رشد ملی :سیاستمداران از دهه  ،1970گناه رشد آهسته را به گردنبازار انداختهاند .تکیه به والاستریت و روسای بانکهای مرکزی برای خلق رشد مصنوعی باید
محدود شود .این کار بر عهده کنگره و رئيسجمهور بعدی است .آنها باید سیاستهای مالی
واقعی عاقالنه و یک برنامه رشدی ارائه کنند که آمریکا را در سطح جهانی رقابتپذیر کند.
 تعریف دوباره اينكه سازندگان و مشتریان چه کسانی هستند :از امور مالی انتظار میرودکه یاریدهنده کسبوکار باشد ،نه اينكه خود کار اصلی به حساب بیاید .داستان اموری مالی
به خودی خود  -با حضور در مرکز اقتصاد آمریکا  -باید تغییر کند تا کسبوکار به صندلی
ِ
درست امور مالی ،حمایت از تولید شغل است .تنها این کار اطمينان ايجاد
راننده بازگردد .نقش
خواهد کرد که رشد اقتصادی ملی قبراقتر شود.

یکی از کارگزاران مورد عالقه عکاسان رسانهها در بازار بورس نیویورک
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اولین تعریفی که از واژه بحران به ذهن متبادر ميشــود ،قطع یک روند
طبیعی و خارج شدن آن از عملکرد عادی و روزمره است .بحران در اولین نگاه
به این معنی است که چیزی سر جای خودش نیست و با در نظر گرفتن همین
ي غیرعادی
تعریف ساده ،تبدیل به کلمهای پرکاربرد برای اطالق به وضعیتها 
در علوم مختلف شده است .به طور کلی ،به دلیل تعاریف متعدد از واژه بحران
و نســبی بودن این واژه ،تعریف جامع و مانعی از آن در علوم متفاوت وجود
ندارد .بحران یا  crisisاز واژه یونانی  krisisگرفته شده و به معنی قضاوت،
ي است.
انتخاب یا تصميمگير 
واژه بحران بنا به متنی که در آن به کار رفته ،تعاریف متعدد دارد .این واژه
اولین بار توسط جرالد کاپالن استفاده شده است .کاپالن بحران را به عنوان
ي روحی-روانی افراد
اصطالحی ویژه در روانپزشــکی برای توصیف حالتها 
پس از وقوع آتشسوزی در یک باشگاه شبانه در بوستن به کار برد .او بحران را
اینطور تعریف کرد« :افراد وقتی در برابر اهداف مهم با مانع یا محذوری روبهرو
شوند كه نتوانند از روشهای معمول حل مسئله استفاده کنند در موقعیت
يگیرند» .به عقیده کاپالن ویژگی بحران فقدان توانایی الزم برای
بحران قرار م 
واکنش در زمان کوتاه به مسائل است.
در یک تعریف کلی از بحران ميتوان آن را حادثهای دانســت که در اثر
رخدادها و عملکردهای طبیعی و انســانی به طور ناگهانی به وجود ميآید.
يکند
مشقت ،سختی و خسارت را به یک مجموعه یا جامعه انسانی تحمیل م 
و برطرف کردن آن نیاز به اقدامات و عملیات اضطراری و فوقالعاده دارد .اما
اریکســون روانشناس آلمانی بحران را تغییر جهت دورهای ميداند که در
آن آسیب پذیری افزایش مييابد و به عبارت دیگر« ،رشد ظرفیت منفی در
مدیریت تغییر در شرایط عادی بحران نام دارد».
ســادهترین تعریف بحران اقتصادی پیدایش اضاف ه تولید اســت .زمانی
ي صنعتــی و تولیدی در اقتصاد محصوالتی را برای عرضه آماده
که بنگاهها 
کنند اما خریداری برای محصوالت نباشــد ،اقتصاد دچار بحران شده است.
زمانی که مردم به دلیل کاهش قدرت خرید نتوانند محصوالت تولیدشــده
را بخرند ،تولیدکنندگانی که بازگشــت سرمایه نداشتند قادر به ادامه تولید
يکنند .با توقف تولید ،کارگران بیکار ميشوند
نیستند و کارشان را متوقف م 
و زنجیرهای از مسائل و مشکالت اقتصادی که تبعات اجتماعی و سیاسی هم
يکند .شاید در افکار عمومی
خواهد داشت ،جامعه را از حالت تعادل خارج م 
ي جبرانناپذیری بر جوامع
ي چون سیل و زلزله تبعات و آسیبها 
بحرانهاي 
ي اقتصادی خزندگی خطرناکی دارند و
انسانی به جای بگذارند اما بحرانها 
قادرند جوامع بشری را از هم بپاشانند.
اولین بحران اقتصادی در سال  1825در انگلستان پدید آمد و سپس هر 8
ي اقتصادی
تا  12ماه تکرار شد .بحران سال  1929هم از بزرگترین بحرانها 
در جهان بود که پیامدهای آن 10 ،ســال رکود اقتصادی در امریکا و کاهش
شدید تولید ناخالص ملی ایاالت متحده بود .بحران مالی سال 2008-2007
هم ناشی از مجموعه مشکالتی بود که در سال  2005نمود کرد و مهمترین
ویژگی آن کاهش نقدینگی در سیستم مالی و اعتباری بود.
ي اقتصــادی در ایاالت متحده آمریکا بــه عنوان قلب جهان
بحرانهــا 
ي دولته ا شده است.
ي باعث خیزش جنبشه ا علیه سیاستها 
سرمايهدار 
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ت است که برای
از جمله این جنبشه ا جنبش تیپارتی و جنبش والاستري 
ي سیاستمداران در عرصه
جهتدهی به سیاسته ا و اثرگذاری بر تصميمگير 
کالن اقتصاد شکل گرفت.
آمریکاییه ا چندبار شاهد ظهور جنبشه ا در شرایط بحرانی اقتصاد بودند.
بحران اقتصادی در زمان ریاســت جمهوری کلوور کلیوند باعث شد جنبش
ي انحصاری ظهور کند .از سوی دیگر بحران
پیشروها علیه اقتصاد سرمايهدار 
اقتصادی در دوران هربرت هوور ،بنیان پنجاهساله اقتصاد کینزی را سست کرد
و بحران اقتصادیاي که آمریکا در آن شاهد شکلگیری جنبش تیپارتی شد،
ي سیاسی را به صحنه آورد.
طیفها 
محافظهکاران اقتصادی جمهوریخواه خواســتار کاهش مداخله دولت
از طریق کاهش مالیاته ا هســتند تا ســازوکارهاي اقتصادي سرمایهداري
رقابتی فرصت فعالیت داشته باشند .جنبش تيپارتي شکل گرفت تا دولت
فدرال را در این راســتا حرکت دهد .از سوی دیگر لیبراله ا مداخله بیشتر
دولت در حیات اقتصادی آمریکا را ميخواســتند .آنها تمایل داشتند دولت
ي محرک اقتصادی و افزایش مالیات سروسامانی به اقتصاد
با ارائه بســتهها 
ت در این دوره به صحنه آمد.
ي بدهد .جنبش اشغال والاستري 
ســرمايهدار 
ي نبود بلکه تنها خواسته
درخواست این جنبش براندازی اقتصاد سرمايهدار 
اعضای آن اصالح سیستم در چارچوب اصول اقتصادی مورد نظر در جنبش
ت از دولت باراک اوباما که در دوره آن نرخ
بود .طرفداران جنبش والاســتري 
بیکاری از  8درصد پایینتر نیامده و به  9.1درصد رسیده ،و گسترش فقر و
کاهش رشد اقتصادی تبعات اجتماعی ناگواری برای جامعه آمریکا به همراه
ي اقتصادی مد نظر آنه ا که بیشتر متوجه
داشته ،ميخواهند در چارچوبها 
کاهش یا افزایش دخالت دولت و بحث مالیاتهاست ،مشی اقتصادیاش را
شکل بدهد.
ها و بحران اقتصادی
J Jرسانه 
ي مختلف
نحــوه انعکاس بحرانه ا و فهم سیاســتمداران از بحرانها 
در جوامع انســانی بر مدیریت آن اثرگذار است .بهویژه پرداخت رسانهها
به بحران نقشــی تعیینکننده در مدیریت آن دارد .عملکرد رسانههای
سراسری و رسانههای اجتماعی در بحران ،که ذیل عنوان ارتباطات بحران
مطرح میشوند ،میتوانند آن را تشدید كند یا از آسیبهایش بکاهد .در
هیچ زمانی مانند زمان بحران فعالیت رســانهای صحیح و دقیق اهمیت
ندارد .عملکرد رسانه میتواند باعث تشدید بحران ،تعدیل بحران یا تقلیل
آن شود .نحوه عملکرد رسانه در شکلدهی به ارتباطات بحران دو نتیجه
در پی خواهد داشــت :بحرانسازی یا بحرانسوزی .در زمینه بحرانهاي
ي انســانی در آن بیش از هرچیز در
اقتصــادی و اجتماعی که کنشها 
فروکش کردن بحران نقش دارد ،اهمیت ارتباطات بحران و نقش رسانهها
چندبرابر ميشــود .حال این سوال مطرح اســت که در کشور ما ایران،
ي اقتصادی را ميفهمند و چگونه این بحرانه ا و
رسانهه ا چقدر بحرانها 
تبعات آن را به مردم منتقل ميکنند؟
منابع
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ي پولی و بانکی در ایران مبهم است و نرخ بهره واقعی نیست .نقدینگی زیاد است،
سیاستها 
ي اصلی اینهاست .رسانهه ا به جای اینکه روی این مسائل
دولت بدهکار است و گرفتاریها 
کار کنند سراغ رکود رفتند و این درحالی است که رکود از جنبه تبلیغاتی سوژه خوبی است.

ها از اقتصاد ایران و جهان
گفتوگو با محمود صدری ،روزنامهنگار اقتصادی درباره کجفهمی 

بیشتر بخوانیم تا بهتر بفهمیم
هاي اقتصادی جهان را
هاي ایران با بحران 
 Áمواجهه رســانه 
چطور ارزیابی ميکنید؟

ي ایــران در مواجهه و انعکاس
بــرای توصیف رویکرد رســانهها 
ي سال 96
ي اقتصادی جهانی یا خارجی ميتوانیم بحرانها 
بحرانها 
و  2008را بررســی کنیم .یکی از بحرانهاي مالی جهانی را در سال
 1996تا  1998از سر گذراندیم و بحران دیگر ،بحران سال  2008تا
ي آن در اقتصاد جهان حس
 2009بود که تا همین اواخر ،پسلرزهها 
ميشــد و دو ،سه سالی طول کشید تا این بحران اقتصادی به پایان
ي ایران منعکس
برســد .در هر دو مورد اخبار و اطالعاتی در رسانهها 
ميشد اما به نظر من بیشتر این اخبار ،با تفسیر دقیق از بحرانه ا همراه
نبود .این تفسیره ا چه در سطح فهم مسئوالن از بحران و چه در نحوه
ي ایران اثرگذار بود و ميتوانیم بگویيم
انعکاس آن بحرانه ا در رسانهها 
که با بیدقتی در این حوزه مواجه بودیم .بحران سال  96تا  98به دلیل
بودجهنویسی نامناسب دولته ا در کشورهای آسیای جنوب شرقی
ي گزافی شدند و در نهایت
ایجاد شده بود و این دولته ا دچار هزینهها 
به کســری بودجه آنه ا منجر شد .این کسری بودجه باعث ناآرامیها
ي سیاسی و اجتماعی شد و آنقدر گسترش یافت که
و آشفتگیها 
ي سیاسی را عوض کرد .از جمله اینکه باعث برکناری
برخی سیستمها 
سوهارتو از حکومت در اندونزی شد و جنگ قدرتی بین انور ابراهیم
و ماهاتیر محمد در مالزی شــکل گرفت و این کشــورها را از جنبه
سیاسی و اقتصادی به تزلزل کشاند .در این حین غرب ناگزیر شد به
این کشــورها وام بدهد تا از بحران خارج شوند اما تصویری که از وام
ي به کشورهای بحرانزده آسیای جنوب شرقی
دادن جهان سرمايهدار 
ي ایرانی منعکس شد این بود که مداخله غرب در اقتصاد
در رسانهها 
کشورهایی چون اندونزی و مالزی باعث بحرانی شدن اوضاع شده و
اقتصاد این کشــورها را ویران کرده .این تفسیر هم به لحاظ تاریخی
غلط بود هم با منطق اقتصاد سازگاری نداشت .مگر ميشود کسی در
کشوری سرمایهگذاری کند و آن کشور دچار بحران شود؟ این حرف
در حالی مطرح ميشد که سرمایهگذاری انجامشده یک و نیم میلیارد
دالر بود و به دوران بعد از بروز بحران در این کشورها مربوط ميشد.
در واقع ســرمایهگذاران غربی در خالل این بحران نه پولی از اقتصاد
کشــورهای آسیای جنوب شرقی خارج کردند و نه پولی وارد کردند.
این کجفهمی در مورد محتوای این بحران در ایران وجود داشت .در
نهایت جهان این بحران را از ســر گذرانــد .دولته ا و بنگاهه ا كه بر
ي غلط سرمایهگذاری کرده و به نتایج غلط رسیده
اســاس تحلیلها 
ي ناتوان در کشورهای آسیای
بودند ،روشه ا را اصالح کردند .دولتها 
جنوب شرقی برکنار شدند و اقتصاد به مدار طبیعی خودش بازگشت.
ي ناتوان توانمند شدند و رشدهای بهتر را شروع کردند.
بنگاهها 
 Áاین تفسیر نادرســت از بحران اقتصادی کشورهای جنوب

هاي ایران با
نحوه مواجهه رسانه 
يي چون بحران سال  1996در
بحرانها 
زینب کوهیار
آسیای جنوب شرقی و بحران  2008در
خبرنگار
آمریکای شمالی نشان ميدهد که سابقه
هاي اقتصادی در رسانههاي
خوبی در پرداختن به چرایی وقوع بحران 
ایران نداریم .محمود صدری روزنامهنگار اقتصادی باسابقه کشورمان در
گفتوگو با «آیندهنگر» ،چرایی دو بحران اقتصادی اخیر را بررسی کرده
هاي ایران با آن پرداخته است .براساس سابقهای که
و به مواجهه رسانه 
ها با بحران شرح ميدهد درمیيابیم که حتی
صدری از برخورد رسانه 
ها با کجفهمیهايي
تشخیص مسئله اصلی اقتصاد کشور هم در رسانه 
همراه است .از نظر صدری ،پایبندی خبرنگاران اقتصادی به رسالت
هاي نادرست از بحران 
هاي
حرفهایشان ،و مجهز شدن به فهم درست اقتصادی ،رمز پایان دادن به برداشت 
اقتصادی جهان و تشخیص مسائل اصلی اقتصاد ایران است.

شرقی آسیا ناشی از چه بود؟

به نظر من عمده این تفاسیر از ناحیه دولتمردان مطرح ميشد .در
ي دستاندرکاران اقتصادی کشور در مطبوعات به
آن زمان تحلیلها 
چاپ ميرسید و آنچنان که باید ژرفاندیشانه نبود .غالب تحلیلها
و خبرها تا جایی که من اطالع دارم این بود که مداخلهای از ســوی
غرب شکل گرفته و اقتصاد این کشورها را به بحران کشانده و جهان
ي باعث این بحران است .در واقع از یک تحلیل غلط به
ســرمايهدار 
تحلیل غلط دیگر ميرفتند و اگر تفسیر درستی هم در آن دوره از این
بحران مطرح شده باشد ،در همهمه این تفاسیر نادرست گم شده و
به چشم نیامده.
 Áبحران ســال  2008تا  2009امریکا چطور در رســانههاي
ایران انعکاس یافت؟ با توجه به اینکه این بحران در قلب جهان
داري هم بروز کرده بود.
سرمايه 

ي ایران بحران ســال  2008تا  2009ایاالت متحده
در رسانهها 
ي به صورت
آمریــکا به این نحو تحلیل شــد که نظام ســرمايهدار 
لجامگسیخته منافع اکثریت را فدای منافع اقلیت کرده .شرایط بحرانی
ي به گونهای است که هر لحظه فروپاشی آن ممکن است و
سرمايهدار 
اقتصاد کشورهای اروپایی و آسیای جنوب شرقی را هم همراه با خود
به قهقرا خواهد برد .این برداشــتی بود که از این بحران در ایران نشر
مييافت درحالی که کسی به اصل بحران نمیپرداخت .اصل بحران
ل  2008تا  2009این بود که بنگا هه ا و
اقتصادی در آمریکا در ســا 
بانکه ا براساس برآوردهای غلط از آینده اقتصادیشان جلو رفته بودند.
ي مسکنسازی فکر کرده بودند که تقاضا برای
برای مثال شرکتها 
ي زیادی بسازند و پیشفروش کنند
خانه زیاد است و ميتوانند خانهها 

رسالتخبرنگار
اقتصادی و نشریات
اقتصادی این است
که مبانی اقتصاد را
بهدرستی بیاموزند
و بعد برای مردم
مسائل اقتصاد را
توضیح دهند .در
این شرایط است
که وقتی گرفتاری
اقتصادی پیش
ميآید مردم به
اینفکرنمیکنند
که در نهایت دولت
سوبسیدميدهد
و راهحل استفاده از
رانت است
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نگـاه

بحران سال 96
تا  98به دلیل
بودجهنویسی
نامناسب دولتها
در کشورهای
آسیای جنوب
شرقی ایجاد شده
بود و این دولتها
دچار هزینههاي
گزافی شدند و در
نهایت به کسری
بودجه آنها
منجر شد .این
کسری بودجه
باعث ناآرامیها
و آشفتگیهاي
سیاسی و اجتماعی
شد و آنقدر
گسترش یافت که
برخیسیستمهاي
سیاسی را عوض
کرد

و به سود خوبی برسند و بانکه ا هم بر همین اساس قبول کردند که
تامین اعتبار کنند چون خانهسازی در رونق است و بخش سودآوری
است .با این تحلیل غلط بانکه ا به شــرکته ا وام دادند و اعتبارات
ي که ساخته شده بود در وثیقه
زیادی خرج ساختن خانه شد .خانههاي 
بانکه ا بود که اگر شــرکته ا قادر به پرداخت بدهیهايشان نبودند
بانکه ا خانهه ا را بردارند .این اقدامات به این دلیل که بنابر اطالعات
غلط انجام شده بود به بنبست خورد .تقاضای موجود در بازار باعث
ي ساختهشده فروش نرفت .مسکن آنقدر
گرانی مسکن نشد و خانهها 
ارزان شد که سازندگان نمیتوانستند با فروش خانهه ا معادل وامی که
از بانک گرفته بودند پول تهیه کنند و بدهیشان را بدهند .صاحبان
مســکن قســطه ا را ندادند و خانهه ا را رها کردند و بانکه ا صاحب
دارایی شدند که قابل تبدیل به پول نبود .با ورشکستگی مسکنسازان،
بانکه ا هم به سمت ورشکستگی رفتند و بحران شکل گرفت .در این
ي ناکارآمد ورشکسته تاوان
دوره دولت به جای اینکه بگذارد بنگاهها 
محاسبه غلطشان را پس بدهند از منابع عمومی به این شرکته ا وام
داد تا بازار را تنظیم کند اما شــرکته ا در نهایت این وامه ا را تنزیل
کردند یعنی اگر  100میلیون وام گرفته بودند وامشان را یکجا 99
میلیون ميفروختند .این باعث شد دولت وارد زنجیره ورشکستگیها
ي که از
شــود و با بحران پرداخت این وجوه روبهرو شــود .بنگاههاي 
قبل ورشکسته بودند تحت تاثیر این اتفاق سقوط کردند و تولیدات
کارخانهه ا کم شد و اقتصاد به رکود رسید.
این بحران در واقع ناشــی از خطای اهالی کســب و کار ،خطای
ي ایران این بحران به
کهــ ا و تولیدکنندگان بود اما در رســانهها 
بان 
پای نظام اقتصاد آزاد و بازار نوشــته شد و اینطور تفسیر کردند که
اقتصاد بازار به بنبست خورده و باید منتظر انقالبی بود .همزمان با این
ت هم شروع شد که شعار یک درصد علیه
بحران ،تظاهرات والاستري 
 99درصد را ســرميداد و معتقد بود که یک درصد از جامعه بر همه
منابع مسلط شدند و  99درصد هیچچیز ندارند .این جنبش در ایران
هواداران بســیار پیدا کرد .دوباره مثل بحران سال  98در کشورهای
ي غلط دادند و این بحران را یک بحران
آسیای جنوب شرقی ،تحلیلها 
اقتصــادی خواندند درحالی که جهان تنها با یک بحران مالی مواجه
بــود .در ایران این تصویر غلط را به کل اقتصاد جهان ســرمايهداري
تعمیم دادند و از فروپاشــی حرف زدند درحالی که دیدیم اقتصاد از
این بحران عبــور کرد .هرچند دولت هزینه زیادی کرد اما به ترمیم
ي اقتصاد رسیدند و از آن گذشتند.
زخمها 
 Áرکود تورمی که امروز بر اقتصاد ایران حاکم اســت ،بیهمتا
توصیف ميشود .فکر ميکنید رکود فعلی به عنوان یک بحران
هاي داخلی منعکس ميشود؟
چگونه در رسانه 

رکود در اقتصاد مسئله تولیدکننده است .اقتصاد برای اینکه سالمت
باشد بر دو چیز استوار اســت .یکی تورم مهارشده و دیگری اشتغال
مناســب .این دو چیز است که فرق و تفاوت اقتصاد سالم را از ناسالم
مشخص ميکند .کشوری که نرخ بیکاریاش باال باشد ،اقتصادش بیمار
اســت .رکود در واقع یکی از عوارض این وضعیت است .یعنی زمانی
که بنگاه نمیتواند محصوالتش را بفروشد ،مجبور است نیروی کارش
را اخــراج کند .تولید کارخانه پایین ميآید و نقدینگی به اقتصاد وارد
ميشود و تورم ایجاد ميکند .دولت ایران در چند سال گذشته تالش
کرده و توانسته تورم را مهار کند و این یک دستاورد بزرگ است اما پیام
غلطی از سوی رسانهه ا در حال مخابره است که موجب تحلیل نادرست
از وضعیت فعلی شده است .بیشتر منتقدان دولت این مسئله را مطرح
116
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کردند و رســانهه ا هم ناخواســته به تکرار آن مبادرت کردند و باعث
شدند رکود برجسته شود درحالی که مسئله امروز اقتصاد ایران رکود
نیســت .مسئله اصلی در واقع پایین بودن نرخ تشکیل سرمایه است.
سرمایهگذاری خارجی در ایران کم است و سرمایه داخلی توان زیادی
ي شغلی ندارد .گرفتاری ما این است اما متاسفانه
برای ایجاد فرصتها 
به حاشیه رانده شده و رکود را برجسته کردند .من نمیخواهم از رکود
فعلی ایران دفاع کنم و آن را شرایط مناسبی برای اقتصاد کشور در نظر
بگیرم اما در کنار مسائل ریز و درشت اقتصاد ایران ،رکود جایگاه مهمی
ي پولی و بانکی در ایران مبهم است و نرخ بهره واقعی
ندارد .سیاستها 
ي اصلی
نیست .نقدینگی زیاد است ،دولت بدهکار است و گرفتاریها 
اینهاست .رسانهه ا به جای اینکه روی این مسائل کار کنند سراغ رکود
رفتند و این درحالی است که رکود از جنبه تبلیغاتی سوژه خوبی است.
همه متفقالقولند که رکود باعث کاهش تولید شده اما کسی به
ایــن توجه نمیکند که دولت بحران عظیم تــورم را مهار کرده و از
تورمی که به  40درصد رســیده بود عبور کردیم و در چند ماه آینده
تورم تکرقمی خواهد شد.
هاي اقتصادی و
 Áبه نظر شما برای رسیدن به قدرت فهم بحران 
هاي اقتصاد ایران باید چه کرد؟
پرداختن موثر به واقعیت 

ي نادرست شکل نگیرد باید از رسانهه ا شروع
برای اینکه تفسیرها 
کرد .خبرنگار اقتصادی باید خودش را به دانش اقتصاد مســلح کند.
خبرنگارانی که ميخواهند در عرصه اقتصــاد قلم بزنند باید پارادایم
اقتصادی را بشناسند .تا این پارادایم در خبرنگاران شکل نگرفته باشد و
آنه ا درک روشنی از مفهوم اقتصاد چه اقتصاد دولتی و چه اقتصاد آزاد
نداشته باشــند ،بحرانه ا و مسائل اقتصادی بهدرستی درک نخواهد
شــد .خبرنگار باید تصویری از اقتصاد در ذهن داشــته باشد تا بتواند
مسائل آن را تشخیص دهد و توضیح دهد .نمیشود که طرفدار اقتصاد
آزاد بگوید چرا دولت به کارخانه پول نمیدهد؟ اگر به خاطر داشــته
باشید در برنامه پنجســاله توسعه قرار شد بخشی از درآمدهای نفتی
را به صنعتگران بدهند .این باعث شــد صنعتگران به جای فکر کردن
به بهرهوری و کاهش هزینه تولید و خالقیت و بهینهســازی به دنبال
بودجهای باشند که دولت ميخواست به آنه ا بدهد .خبرنگار اقتصادی
باید بتواند این مسئله را توضیح دهد که پول دولت به هر میزان که باشد
نمیتواند صنعت را از ورشکستگی نجات دهد .شاید صنعتگر بتواند با
پول دولت دستمزد کارگران را بدهد اما بعد از آن چه؟ این مسائل در
فضای رسانهای و اقتصادی دیده نمیشود چون دقت ،تمرکز و دانش
اقتصادی وجود ندارد .همه به دنبال ســادهترین راهحل هستند و آن
را انتخــاب ميکنند و تبلیغ ميکنند که دولت برای خروج بنگاهه ا از
رکود به آنه ا کمک کند و این اشتباه است .رسالت خبرنگار اقتصادی
و نشریات اقتصادی این است که مبانی اقتصاد را بهدرستی بیاموزند و
بعد برای مردم مسائل اقتصاد را توضیح دهند .در این شرایط است که
وقتی گرفتاری اقتصادی پیش ميآید مردم به این فکر نمیکنند که در
نهایت دولت سوبسید ميدهد و راهحل استفاده از رانت است .وقتی اسم
تقسیم پول را به میان بیاورید بذر رانت را کاشتهاید و متاسفانه رسانهها
ایــن مفاهیم و عناوین را برای مردم باز نمیکنند .در حال حاضر همه
از مداخله دولت در امور فرهنگی شکایت ميکنند اما کسی به مداخله
دولت در امور اقتصادی توجهی ندارد و حتی دولت را دعوت به مداخله
ميکنند .رســالت خبرنگار اقتصادی این است که این مسائل را برای
ي مردم در مواجهه با مسائل اقتصادی از
مردم روشــن کند تا کنشها 
جمله بحران و مداخله دولت بهدرستی شکل بگیرد.

رکود فعلی ناشی از فروپاشی قدرت خرید مردم است و اگر تالش کنیم جلوی آن را بگیریم تورم
تشدید ميشود و اگر تورم را کنترل کنیم به رکود دامن زدهایم .از این منظر در یک موقعیت بیهمتا
در تاریخ ایران به سر ميبریم .

بحران بیهمتای اقتصاد ایران

کسی از ماهیت رکود تورمی ایران خبر ندارد
صاحبنظر اقتصــادی :نوعی بدفهمی در مــورد بحرانهاي
اقتصادی جهان و اثر آن بر اقتصاد ایران در رســانهه ا و ســخنان
ي اقتصادی جهان در
سیاستمداران وجود دارد .انعکاس بحرانها 
ي ایران به گونهای است که انگار در یک جزیره دورافتاده،
رسانهها 
جدای از تمام کشــورها زندگی ميکنیم و کسب و کار و حیات
و ممات اقتصادیمان ،به هیچ روی به پیرامونمان مرتبط نیست.
گویی مشــکالت جهانی اقتصاد از مرزهای ایــران پهناور عبور
نمیکند و البته این مواجهه در سخنان سیاستمداران شکل دیگری
به خود ميگیرد .گاهی منافع سیاستمداران ایجاب ميکند که دم
از عدم تاثیرگذاری مشکالت جهانی اقتصاد بر اقتصاد ایران بزنند و
گاهی همه گناهه ا را به گردن اقتصاد جهانی مياندازند .این نحوه
ي اقتصادی در جهان مختص به سیاستمداران
مواجهه با بحرانها 
و دســتاندرکاران اقتصادی ایران پس از انقالب اسالمی نیست.
پیش از انقالب و اواخر دهه  40شمسی که اقتصاد ایران به بیماری
هلندی گرفتار شد و بروز تورم لجامگسیخته در آن زمان اقتصاد را
برای همیشه از حالت تعادل خارج کرد ،حکومت پهلوی و شخص
شاه ،بخش بزرگی از گناه بروز این مشکل را به گردن اقتصاد جهانی
انداخت و از تورم بینالمللی حرف زد.
ي اقتصادی باید به
در تحلیل اثرپذیری اقتصاد ایران از بحرانها 
چند سوال مشخص پاسخ دهیم .سوال اول این است که اقتصاد
ایران از رکود جهانی و تحوالت اقتصادی بینالمللی تاثیر ميپذیرد
و اگر پاســخ این سوال مثبت است این تاثیر به چه میزان است؟
سوال دوم به وضعیت فعلی اقتصاد ایران بازميگردد .رکود جاری
در اقتصاد ایران ،اوال عمیقترین و ژرفترین رکودی اســت که در
تمام تاریخ اقتصاد مکتوب ایران وجود داشته .دوما این رکود اولین
رکود درونزای اقتصاد ایران است .ما تا االن رکودی را که به عنوان
ي از آن یاد ميشود تجربه نکرده بودیم
بحران ادواری سرمايهدار 
و اولین بار اســت که سمت تقاضا در اقتصاد ایران دچار مشکل و
بحران است .به عنوان سوال دوم باید پرسید که آیا اقتصاد جهان
در حال حاضر در رکود است که اقتصاد ایران از آن اثر پذیرفته و
به رکود رسیده باشد و اینکه اگر قايل به رکود اقتصادی در شرایط
فعلی هستیم ماهیت این رکود چیست؟
در پاســخ به ســوال اول باید گفت که اقتصاد ایران به واسطه
تکمحصولی بودن صادراتش بهشــدت وابسته به اقتصاد جهانی
اســت .فقط بین  15تا  20درصد از تولید ناخالص داخلی ایران
از واردات و صادرات کاال تامین ميشــود و از این منظر ،وابستگی
اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی بسیار کم است و یک اقتصاد منزوی
به حســاب ميآییم .بخش عمدهای از درآمدهای ارزی کشور و
بخش اصلی آن ،دســتکم تا سالهاي  92و  93از صادرات نفت
خام و از محل فروش نفت خام به دست آمده و نوسانات بینالمللی
قیمت نفت بیش از هر عامل دیگری در تالطم اقتصاد ایران نقش
داشته است .با توجه به این مسئله اقتصاد ایران یک اقتصاد منزوی

اســت .ایران هم مثل دیگر کشورهای متوسط دنیا و با توجه به
ســهم بازرگانی خارجی که بیش از  15تــا  20درصد در تولید
ناخالص داخلی نیست ،از نوسانات اقتصاد جهانی کم اثر ميپذیرد
و تنها از جنبه تغییرات قیمت جهانی نفت است که آثار تحوالت
جهانی بر اقتصاد ایران ظاهر ميشود .تغییرات قیمت نفت هم الزاما
تابع رکود یا رونق در اقتصاد بینالمللی نیســت بلکه تابع مسائل
پیچیدهتری در عرضه و تقاضای کل نفت در دنیاست .برای مثال
ي  ،2009-2008اقتصاد جهان
یک سال بعد از بحران مالی سالها 
به طور متوسط در سال  3تا  3.5درصد رشد کرد اما از نیمه سال
 2014بود که قیمت جهانی نفت کاهش یافت و این در حالی بود
که برآوردها رشــد اقتصاد جهانی را نشان ميداد و هیچ تحلیل و
برآوردی برای افزایش تقاضای جهانی نفت خام و بهبود قیمت آن
به صورت جدی وجود ندارد .درحال حاضر نوســانات بازار طالی
سیاه طبیعی است و آنچه در تاریخ خرید و فروش نفت استثنا بوده،
رونق طوالنیمدت در قیمت نفت است نه برعکس آن.
اقتصاد ایران اساسا از تغییرات قیمت نفت تاثیر ميگیرد درحالی
که قیمت نفت تابعی از رکود و رونق اقتصاد جهانی نیست .رکود
اقتصادی یک اصطالح فنی و شبهعلمی در نظام اقتصاد بینالمللی

سعید لیالز
اقتصاددان
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نگـاه

سختگیری دولت
به خودش ميتواند
این پیام را به
مردم برساند که
کمربندها را سفت
کنید به این دلیل
که اقتصاد ایران در
حال پرواز از باند
رکود تورمی است.
القاي این مسئله
و انتقال این پیام
از نظر روانی و
سیاسیجنبههاي
مثبتی برای دولت
در پی داشت و به
مردم ایران پیام
را ميرساند که
اولویت اول این
دولت ،حل مسائل
اقتصادی کشور
است
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اســت که به رشد اقتصادی صفر و کمتر در دو فصل پیاپی اشاره
دارد و از این جنبه هم نه ایران نه جهان در رکود نیستند.
مشکالت اقتصاد ایران هرچه در گذشته بوده و هرچه امروز با
اطالق هر عنوانی به آن مبتال هستیم ،تابعی از نحوه مدیریت بر
اقتصاد است .همین که اقتصاد ایران از ناحیه نوسانات قیمت نفت
اثرپذیر است ،از مدیریت سوء آن نشئت ميگیرد .اقتصاد ایران برای
اولین بار ،اولین ضربه از افزایش وابستگی به درآمدهای نفتی را در
دهه  1350تجربه کرد .اقتصاد در آن ســال به واسطه وابستگی
بیش از حد به درآمدهای نفتی ضربه سختی خورد .این ضربه طی
ي آینده ،تکرار شد و بارها و بارها درگیر مشکالت ناشی از
سالها 
نوسان قیمت نفت شدیم اما مدیران ایران به محض افزایش قیمت
ي وابستگی به درآمدهای
نفت در بازارهای جهانی ،تمام آسیبها 
نفتی را فراموش کردند و آثار منفی ناشــی از وابستگی به نفت
در اقتصاد امتداد یافته است .تعیین قیمت نفت نهتنها یک عامل
ي مهم
خارج از کنترل ایران ،بلکه عاملی خارج از کنترل قدرتها 
و بزرگ اقتصادی و نفتی جهان مثل ایاالت متحده آمریکا ،روسیه
و عربستان است اما افزایش وابستگی به درآمدهای نفتی به واسطه
مدیریت نادرست اقتصادی یک مسئله داخلی و قابل کنترل است.
اکنون اقتصاد ایران درگیر بحرانی اســت که به نظر من فهم
نادرســتی از آن در اغلب مسئوالن کشور وجود دارد .به طور کلی
دچار یک سوءفهم از بحران در اقتصاد ایران هستیم .ایران در حال
حاضر در اولین رکود درونزای تاریخ اقتصادی به ســر ميبرد که
ي اقتصادی و نه
این رکود ،نه ناشی از تحریمها ،نه ناشی از بحرانها 
مربوط به نوسانات قیمت جهانی نفت خام است .بحران اقتصادی
امروز ایران به دلیل فروپاشی قدرت خرید توده مردم است .قدرت
خرید  60تا  70درصد از جامعه از سال  89تا  92از بین رفته است
و این یکی از بزرگترین سقوط آزادها در اقتصاد ایران است.
رکود فعلی در اقتصاد ایران به این دلیل بحران توصیف ميشود
که در تقابل با تورم قرار گرفته اســت .ایــران در اواخر دهه  30و
اوایل دهه  40به رکود مشابهی دچار شده بود که باعث شد در آن
ساله ا رشد اقتصادی کاهش یابد اما منفی نشود .رکود فعلی ناشی
از فروپاشی قدرت خرید مردم است و اگر تالش کنیم جلوی آن
را بگیریم تورم تشدید ميشود و اگر تورم را کنترل کنیم به رکود
دامن زدهایم .از این منظر در یک موقعیت بیهمتا در تاریخ ایران
به سر ميبریم .رکود تورمی هیچ سابقهای در تاریخ اقتصادی کشور
ثبت نکرده است و اگر امروز ماهیت آن را بهدرستی درک نکنیم،
قادر به حل و فصل آن نخواهیم بود.
یکی از مهمتریــن راهحله ا برای غلبه بر رکود تورمی اقتصاد
ایران افزایش حداقل دستمزد کارگران است و خوشبختانه از اواخر
ي برای بهبود قدرت خرید مردم و طبقات
سال گذشته تالشهاي 
فرودست جامعه شده است با وجود این ،حتی این اطمینان وجود
ندارد که در دولت کســی بهدرستی ماهیت و عمق بحران فعلی
اقتصاد ایران را درک کرده باشد .نوع برخورد مطبوعات ،رسانهها
و کارشناسان اقتصادی با بحران فعلی گویای این نیست که اهالی
رسانه عمق و ماهیت رکود تورمی را درک کرده باشند .من معتقدم
اگر درک درســتی از سوی دولتمردان در این مورد وجود داشت،
ي جاری در دولت یازدهم ميبودیم
باید شــاهد کنترل هزینهها 
درحالی که اینطور نیست .شرایط اقتصادی کشور در حال حاضر
به نحوی اســت که باید زنگ اضطــرار آن را به صدا دربیاوریم و
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ي جاری را فریز کنیم و به هر قیمتی که شــده ،غیر از
هزینهها 
حقوق و دستمزد کارمندان هیچ خرج دیگری برای دولت نتراشیم
و منابع حاصلشــده را برای بازپرداخت بدهی دولت به بانکه ا و
پیمانکارانهزینهکنیم.
در حال حاضر پرداخت حتی یک ریال به پیمانکاران به خروج
اقتصاد ایران از رکود کمک ميکند .به نظر ميرسد دولت ميتواند
با انضباط و سختگیری بیشتر در فرآیند پرداخت بدهیه ا و تامین
ي عمرانی ســرعت و تحرک بیشــتری ایجاد
ي پروژهها 
هزینهها 
ي جاری  10تا 15
کنــد .دولت ميتواند از محل کاهش هزینهها 
هزار میلیارد تومان ذخیره کند و این رقم را که معادل کل بودجه
عمرانی دولت در سال  91است برای بازپرداخت بدهیهايش هزینه
کند .اگر دولت یازدهم ماهیت و شــدت بحران را درک کرده بود،
جدیتر و اضطراریتر با شــرایط اقتصادی فعلی برخورد ميکرد.
ي سیاسی هم درک درستی
گذشته از دولت ،مطبوعات و جناحها 
ي آن ندارند و این را ميتوان از انتظاراتی
از رکود تورمی و راه حلها 
که بعد از توافق هستهای در فضای اقتصادی کشور مطرح کردند
فهمید اما مسئله دولت به عنوان متصدی اقتصاد کشور متفاوت
است.
اینکه دولت هنوز به مطبوعات یارانه ميدهد و یا ارز را تکنرخی
نکرده از دیگر مصادیق عدم درک بحران فعلی اقتصاد ایران از سوی
دولت اســت .دولت اگر متوجه بود که چقدر شرایط امروز اقتصاد
ي دولتی را که باعث رانت و توسعه
بحرانی است هرگز پرداختها 
فساد ميشود ادامه نمیداد .تسریع تکنرخی شدن ارز ميتوانست
در شرایط فعلی به حفظ درآمدهای ارزی دولت کمک کند و منابع
جدیدی را برای پرداخت بدهیه ا فراهم کند اما هنوز عملی نشده
و هرچه دیرتر انجام شود ،منابع ناشی از آن دیرتر به دست ميآید.
بــا اصالح  100تومان در قیمت ارز ميتوان جلوی رانتخواری را
ي پرداختی و یکدهم بودجه عمرانی
گرفت و به اندازه کل یارانهها 
کشور درآمد کسب کرد و به فروکش کردن رکود اختصاص داد.
ي متعددی از سوی دولت در
سمینارها ،جلسهه ا و همایشها 
سراسر کشور برگزار ميشود در حالی که دولت باید به جز پرداخت
حقوق و دستمزدها و افزایش آن ،به هیچ وجه خرج جدید برای
خودش نتراشد .عالوه بر این ،از جنبه روانی هم سختگیری دولت
به خودش ميتواند این پیام را به مردم برســاند که کمربندها را
ســفت کنید به این دلیل که اقتصاد ایــران در حال پرواز از باند
رکود تورمی است .القاي این مسئله و انتقال این پیام از نظر روانی
ي مثبتی برای دولت در پی داشت و به مردم
و سیاســی جنبهها 
ایران این پیام را ميرساند که اولویت اول این دولت ،حل مسائل
اقتصادی کشور اســت .من فکر ميکنم دولت یازدهم در القای
ي درست به مردم و تبلیغات نهتنها عملکرد مناسبی ندارد
پیامها 
بلکه به سیستم الزم برای انجام این کار هم مجهز نیست .حتی
چند روزنامه دولتی هم اگر برای صرفهجویی مالی بسته شوند بهتر
است چون در راستای تبلیغ و رساندن پیام دولت به مردم حرکت
نمیکنند .اگر دولت با چشم باز و صریح نسبت به مسائل اقتصادی
واکنش نشان دهد ،این ظرفیت در کشور وجود دارد که در مسیر
ي جاری
اصالحات اقتصادی قرار بگیریم و صرفهجویی در هزینهها 
ي درستی
از جمله برگزاری همایشه ا و مراسمه ا یکی از واکنشه ا 
است که دولت با انجام آن ميتواند در شرایط فعلی به خودش و
مردم کمک کند.

چین چگونه اقتصاد جهان را تسخیر کرد؟

اژدها وارد میشود
درحالی که رشد اقتصادی چین به پایینترین عدد طی سالهای گذشته رسیده
ولی همچنان این کشور دومین اقتصاد جهان باقی مانده و تاثیر تحوالتش تمام
بازارهای مالی را متاثر میکند

مناگـــر

چین
غول ادغام و اکتساب

شرکتهای چینی این روزها بازارهای جهانی را
به شیوه دیگری میکاوند

ترجمه :کاوهشجاعی
خبرنگار

منبع بیجینگ ریویو

ادغام و اکتساب
حاال جایگزین
روش قدیمی
شعبهزدن شده
است .شرکتهای
چینی حاال از این
راه دارند بازارهای
جهانی را به شیوه
دیگری میکاوند
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چندین ســال اســت که بحث افزایش شــدید ادغام و اکتساب
شرکتهای خارجی توسط چینیها توجه بینالمللی را به خود جلب
کرده است .اما موضعی که چینیها و غربیها نسبت به این رویکرد
ارائه میدهند تفاوت زیادی با هم دارد.
 یکی از این تفاوتها ،اختالف شدید آماری است که در خصوص
موارد و ارزش ادغام و اکتســابها وجود دارد .به عبارت دیگر ،منابع
چینی و منابع غربی ارقام کامال متفاوتی در این خصوص اعالم کردهاند.
مثال منابع چینی میگویند در سهماهه اول سال جاری میالدی،
 ۱۴۲مورد ادغام و اکتساب شرکتهای خارجی توسط چینیها انجام
شده و ارزش این معامالت بالغ بر  ۱۶.۵۶میلیارد دالر بوده است .این
رقمی است که توسط شن دانیانگ سخنگوی وزارت بازرگانی چین
اعالم شده است.
امــا منابع غربی در این خصوص نظــر دیگری دارند .تحلیلی که
موسســه تامســون رویترز ارائه داده ،حاکی از این اســت که ارزش
فعالیتهای ادغام و اکتساب چین در آنسوی مرزها در سهماهه اول
ســال جاری بالغ بر  ۹۵.۱میلیارد دالر بوده است ،یعنی  ۱۳۶درصد
افزایش ساالنه.
همچنین گزارشی که بلومبرگ در پایان ماه مارس منتشر کرد ،این
رقم را حتی باالتر برد و آن را بالغ بر  ۱۱۳میلیارد دالر دانست .چنین
رقمی ،از کل ارزش معامالت سال  ۲۰۱۴در این حوزه باالتر است.
اما نظر چینیها در این خصوص چیست؟ یانگ لیکیانگ قائممقام
مرکز تحقیقات سرمایهگذاری مستقیم خارجی چین که تحت نظر
دانشگاه بازرگانی و اقتصاد بینالملل کار میکند ،این تفاوت را ناشی از
تفاوت روشهای آماری بهکاررفته در تحقیق این منابع دانسته و آن را
عادی تلقی کرده است .با وجود این ،شکی نیست که حرکت چین در
حوزه ادغام و اکتساب امسال بهشدت سرعت گرفته است و این مسئله
در همان سهماهه اول سال مشخص بود.
یانگ که در این خصوص با نشــریه بازرگانی قرن بیستم (چاپ
گوانگژوی چین) مصاحبه کــرده ،همچنین گفته که چنین آماری
نشان میدهد شرکتهای چینی به مرحله جدیدی از جهانیشدن
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وارد شدهاند و ادغام و اکتساب حاال جایگزین روش قدیمی شعبهزدن
شده است .شرکتهای چینی حاال از این راه دارند بازارهای جهانی را
به شیوه دیگری میکاوند.
برخی مقامات چینی دیگر هم گفتهاند تفاوت شدید آمار و ارقام
ارائهشــده توسط منابع چینی و غربی میتواند ناشی از این باشد که
برخی معامالت ادغام و اکتســاب بعد از مرحله مذاکره هنوز تکمیل
نشدهاند ولی در گزارشهای منابع غربی لحاظ شدهاند.
یکی از ایــن پروژهها ،خرید حقوق بهرهبرداری سیســاله از دو
نیروگاه برق-آبی برزیلی است .شرکت چینی این معامله را به ارزش
 ۳.۷میلیارد دالر به سرانجام رسانده و بنا بر آمار موجود ،این معامله
یکی از بزرگترین ادغام و اکتسابهای چین در خارج از مرزهاست.
بنا بر اعالم وزارت بازرگانی چین ،شرکتهای چینی در سال ۲۰۱۵
تعداد  ۵۹۳مورد معامله ادغام و اکتساب در خارج از مرزهای این کشور
داشتند .میزان کل ارزش معامالت هم  ۴۰.۱میلیارد دالر بوده است.
یانــگ در توضیح علت افزایش موارد ادغام و اکتســاب میگوید
مشــکالتی مانند مازاد ظرفیت تولید و نیز تحوالت مختلف در بازار
سرمایه باعث شده که شرکتهای چینی به دنبال كندوكاو در بازارهای
جهانی باشــند .آنها میخواهند از این طریق ،با مشکل پایینبودن
تقاضای داخلی مقابله کنند و به همین دلیل است که ادغام و اکتساب
بهشدت مورد توجه قرار میگیرد.
در این میان ،گزارشی که توسط شرکت ا ِ ِوربرایت سیكیوریتیز (که
یک شرکت واســطهگری دولتی در چین است) منتشر شده ،نشان
میدهد شرکتهای چینی ترجیح میدهند آن دسته از شرکتهای
خارجی را که محصوالتشان را برای مصرفکنند ه متوسط و سطح باال
تولید میکنند در اختیار بگیرند .یک ترجیح دیگر آنها هم در اختیار
گرفتن شرکتها در صنایع رو به ظهور است.
بنــا بر گفته دینگ جیهوا قائممقام بخش تحقیق و مشــاوره در
آکادمی قرن جدید پکن که روی شرکتهای فراملیتی کار میکند،
شرکتهای چینی در فاصله سالهای  ۲۰۰۲تا  ۲۰۰۵به دنبال ادغام
و اکتساب شرکتهای تولید مکانیکی بودند ،در فاصله سالهای ۲۰۰۸

شرکتهای چینی نیاز دارند که تحقیقات گستردهای درباره ادغام و اکتسابهای برونمرزی انجام دهند ،چون وضع بازارهای
محلی دیگر بهشدت با بازار چین تفاوت دارد .مثال نظامهای حقوقی ،منطق کسب و کار و عرف آن ،نظامهای مالی و مالیاتی،
منابع انسانی و اتحادیههای کارگری بهشدت با آنچه در چین دیده میشود ،تفاوت دارند.

تا  ۲۰۱۰این روند به شرکتهای انرژی و منابع تغییر پیدا کرد و امروز
هم بیشترین روندی که مشاهده میشود ،ادغام و اکتساب شرکتهای
حوزه صنایع نوظهور و بخش خدمات است.
س سابق آکادمی چینی تجارت و همکاری اقتصادی
هو جیانگو رئی 
بینالمللــی (تحت نظارت وزارت بازرگانی چیــن) در این خصوص
میگوید رشــد انفجاری معامالت ادغام و اکتســاب یک علت مهم
دیگر هم دارد :نگرانی شرکتهای چینی از بیثباتبودن یوان .خرید
داراییهای خارجی از نظر این شــرکتها راهحلی اســت برای تنوع
بخشیدن به بخشی از ریسکهای مالی که ممکن است در انتظارشان
باشد.
اما شن معتقد است که سرعت و حجم معامالت ادغام و اکتساب
در خارج از مرزهای چین کامال طبیعی است .شرکتهای چینی هنوز
در مراحل اولیه چنین معامالتی قرار دارند .به رغم رشد شدید ارزش
معامالت ادغام و اکتساب در سال  ،۲۰۱۵شرکتهای چینی همچنان
تنها  ۶.۲درصد از کل معامالت ادغام و اکتســاب خارجی در دنیا را
تشکیلمیدهند.
J Jریسکهای احتمالی
اما همه این اوضاع هم گل و بلبل نیست .برخی شرکتهای چینی
از تجربه کافی و نیروی بسیار متخصص برای سیاستگذاری و حل
و فصل مشکالت ناشی از اختالف فرهنگی  -که در معامالت ادغام و
اکتساب خارجی بهوفور ظهور میکند -بیبهرهاند .آنها از این بابت در
بازارهای خارجی مشکل دارند و ریسک کارشان باال است.
س خدمات مشاوره معامالت ارنست و یانگ در بخش
سو لی رئی 
چین در این خصوص میگوید« :مشــکل بزرگ ســرمایهگذاری در
کشــورهای در حال توسعه این است که نرخ تبادل ارز دائم در حال
تغییر است و کانالهای مالی مناســبی هم وجود ندارد ».مشکالت
بزرگ برای ســرمایهگذاری در کشــورهای در حال توســعه عمال
چالشهایی هستند که براثر وجود قوانین و مقررات مختلف در این
کشورها به وجود میآیند .از جمله آنها میتوان به مسائل مربوط به
اتحادیههای کارگری و خدمات حقوقی اشاره کرد.
او میگوید ضروری است که ســرعت معامالت ادغام و اکتساب
تا حدی کنترل شــود ،زیرا شرکتهای چینی گاهی قادر به ارزیابی
ریســکهای موجود در چنین معامالتی نیســتند و علتش هم این
است که تازه وارد حوزه ادغام و اکتساب خارجی شدهاند .این مسئله
بهخصوص زمانی رخ میدهد که جدول زمانی فشردهای برای ادغام یا
اکتساب وجود داشته باشد.
جلب موافقت دولت محلی هم چالشــی بزرگ برای شرکتهایی
س شرکت
است که دنبال ادغام و اکتساب هستند .گابریل وونگ رئی 
مالــی چینی پرایسواترهــاوس كوپرز در این خصــوص میگوید:
«شــرکتهای چینی گاهی اطالعات کاملی در مورد معامله منتشر
نمیکنند و این باعث میشــود رســانههای محلی در مورد معامله
حساس شوند و دولت محلی را در این خصوص تحت فشار بگذارند».
شرکتهای چینی نیاز دارند که برای اجتناب از چنین مشکالتی،
تصمیمات اســتراتژیک واضحی بگیرنــد و در عرصه محلی فعالیت
بیشتری داشته باشند ،چه در سطح سیاسی و چه در سطح فرهنگی.
سو در این خصوص میگوید« :شرکتهای چینی باید پیش از ورود
به بحث ادغام و اکتســاب خارجی ،اهداف استراتژیک بسیار واضحی
برای خود تعیین کنند ،مثال دستیابی به تکنولوژی جدید و یا دستیابی

فعالیت شرکتهای چینی در حوزه ادغام و اکتساب برونمرزی(ژانویه تا مارس سال جاری)

تولیدی
 ۲۷پروژه
 ۱۹درصد

انتقالاطالعات،
نرمافزار و خدمات
آیتی
 ۲۲پروژه
 ۱۵.درصد 5

خدمات کسب و کار
 ۱۹پروژه
۱۳.درصد 4
سایرین
 ۷۴پروژه
۵۲.درصد 1

تعداد ۱۴۲ :پروژه

برحسبصنعت

هنگکنگ
 ۳۵پروژه
 ۲۴.6درصد

برحسبمنطقه

آمریکا
 ۳۰پروژه
۲۱.1درصد

سایرین
 ۷۷پروژه
  ۵۴.3درصد

کل ارزش معامالت ۱۶.۵۶ :میلیارد دالر

منبع :وزارت بازرگانی چین

به بازارهای جدید و گسترش آنها ».به اعتقاد او ،برای وضوح بیشتر در
این خصوص به تحقیقات گستردهای نیاز است.
شرکتهای چینی همچنین نیاز دارند که تحقیقات گستردهای
دربــاره ادغام و اکتســابهای برونمرزی انجــام دهند ،چون وضع
بازارهای محلی دیگر بهشدت با بازار چین تفاوت دارد .مثال نظامهای
حقوقی ،منطق کسب و کار و عرف آن ،نظامهای مالی و مالیاتی ،منابع
انسانی و اتحادیههای کارگری بهشدت با آنچه در چین دیده میشود،
تفاوت دارند .بنابراین ،شرکتهای چینی نمیتوانند به تجربه خود در
بازار داخلی بسنده کنند و آن را در بازار خارجی به کار بگیرند.
بــه گفته وونگ ،ســه نکته مهم وجــود دارد که باید از ســوی
شرکتهای چینی در معامالت ادغام و اکتساب برونمرزی بهشدت
مورد توجه قرار بگیرد.
اولین مورد ،مسئله منابع انسانی و به صورت مشخص ،نظامهای
تامین اجتماعی است .این نظامها در نقاط مختلف دنیا با چین تفاوت
زیادی دارند .همچنین ادغام با سیستمهای آیتی در نقاط مختلف
دنیا کار دشواری است.
وونگ میگوید« :تحقیقات گسترده درباره سیاستهای حفاظت از
محیط زیست نیز باید برای شرکتهای چینی اهمیت زیادی داشته
باشد .سیاستهای محیط زیســتی در کشورهای خارجی متفاوت
و ســختگیرانهتر از چین است .بنابراین ،شرکتهای چینی باید به
منظور حفظ استانداردهای محیط زیستی در معامالت ادغام و اکتساب
خارجی ،هزینهای بسیار بیشتر از معامالت داخلی را متحمل شوند».
این شرکتها همچنین باید در مذاکره و برقراری ارتباط با افراد و
گروههای ذینفع در شرکتهای مورد نظر ،فعالیت بیشتری داشته
باشند .شــرکتهای چینی معموال فقط با ســهامداران و خریداران
مذاکره دارند اما برقــراری دیالوگ با دولتهای محلی ،اتحادیههای
کارگری و دیگران هم اهمیت زیادی دارد زیرا باعث میشود برنامههای
توسعه منابع انسانی و هماهنگیهای الزم در این خصوص با سهولت
بیشتری انجام شود.

شرکتهای
چینی در فاصله
سالهای ۲۰۰۲
تا  ۲۰۰۵به دنبال
ادغام و اکتساب
شرکتهای تولید
مکانیکی بودند ،در
فاصله سالهای
 ۲۰۰۸تا ۲۰۱۰
به شرکتهای
انرژی و منابع
توجه نشان
دادند و امروز هم
شرکتهای حوزه
صنایعنوظهور
و بخش خدمات
مورد توجهاند
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رکوردشکنی اژدها

اصالحات قانونی کلید هجوم سرمایهگذاران به چین خارجی شد
سرمایهگذاری خارجی یکی از عوامل رشد اقتصادی و توسعه در هر
کشور محسوب میشود و به همین دلیل کشورهای مختلف دنیا برای
مونا مشهدی رجبی
جذب هرچه بیشتر سرمایههای خارجی تالش زیادی میکنند.
خبرنگار
طبق گزارش ســرمایهگذاری جهانی که توسط کنفرانس توسعه
و تجارت ســازمان ملل متحد -آنکتاد -منتشــر شد ،در سال ۲۰۱۵
میالدی چین بزرگترین جذبکننده سرمایههای خارجی در جهان
کیفیت زیرساختهای چین
را برابر با  ۶۵درصد اعالم
بود و از نظر جذب ســرمایههای خارجی از آمریکا پیشی گرفت .این
کرد که  ۱۵درصد بیشتر
در حالی اســت که ارزش اقتصاد چین کمتــر از نصف ارزش اقتصاد
از متوسط جهان است و از
آمریکا است و فرصتهای کسب سود و درآمدزایی در آمریکا بیش از
استاندارد یک کشور در حال
توسعه بیشتر است
دیگر کشورهای دنیا است .سرمایههای خارجی باعث افزایش کیفیت،
دانش و استاندارد در صنایع مختلف بهخصوص
کیفیت زیرساخته ا در چین
صنایع سنگین کشــور چین شد .تجربه چین
نشان داد که جهانیســازی و باز شدن فضای
درصد
شاخص
ســرمایهگذاری باعث افزایش ثروت و رشــد
 ۶۵درصد
کیفیت کلی زیرساختها
اقتصادی در کشورهای فقیر میشود.
 ۶۲درصد
کیفیت جادهها
به گزارش آنکتاد درسال  ۲۰۱۵میالدی نرخ
 ۷۹درصد
کیفیت خطوط ریلی
رشد سرمایهگذاری خارجی چین نسبت به سال
قبل از آن برابر با  ۶.۴درصد بود که نســبت به
 ۵۹درصد
کیفیت بنادر
ســال قبل از آن با رشد  ۲درصدی همراه بود.
 ۴۴درصد
کیفیت حمل و نقل هوایی
چین از منظر جذب ســرمایههای خارجی در
 ۴۹درصد
کیفیت عرضه الکتریسیته
فاصله ســالهای  ۲۰۱۵تــا  ۲۰۱۷میالدی،
 ۶۵درصد
کیفیت خطوط تلفن
در میان جذابترین مقاصــد دنیا قرار خواهد
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داشت و سیاستهایی برای تقویت جایگاه این کشور در میان مقاصد
سرمایهگذاری هم تدوین شده که بسیار موفق بوده است.
چین پرجمعیتترین کشور جهان است و دارای بازار مصرف بسیار
بزرگی اســت که به دلیل افزایش قدرت خرید مردم با سرعت باالیی
رشــد میکند .در ســال  ۲۰۰۸میالدی و بعد از بحران اقتصادی در
کشورهای صنعتی ،چین تنها کشــوری بود که با نرخ دورقمی رشد
کرد و این رشد سبب شد تا بازارش تحت تاثیر بحران مالی دنیا قرار
نگیرد .رشد اقتصادی چین در سالهای بحران سبب شد تا بسیاری
از کارخانههای تولیدی به چین منتقل شــوند تا هم از نیروی ارزان
چین استفاده کنند و هم به بازار بزرگ این کشور و کشورهای جنوب
شرق آسیا دسترسی بیشتری داشته باشند .این تغییر بزرگ در فضای
اقتصادی دنیا موجب شد تا از چین به عنوان موتور رشد اقتصاد دنیا
در ســالهای بحران نام ببرند .موتوری که دنیا را از ســقوطی بزرگ
نجات داد.
حال سوال اینجاســت که چگونه چین توانست این جایگاه را در
دنیا به دســت آورد؟ این کشــور که در دهه  ۱۹۸۰میالدی در زمره
اقتصادهــای فقیر دنیا بود و حتی تامین غذای مردم هم از معضالت
دولت بود چگونه توانست با این سرعت به دومین اقتصاد دنیا تبدیل
شــود و از منظر جذب سرمایههای خارجی گوی سبقت را از آمریکا
برباید؟
کارشناســان اقتصادی بر این باورند كه چین مزایای زیادی برای
فعاالن اقتصادی دارد و توانســته فرهنگ فعالیت اقتصادی و تولیدی

رشد باالی اقتصاد چین طی یک دهه اخیر و پیشبینی رشد مثبت بازار ،افزایش اندازه بازار ،تغییرات انتظاری مثبت در
بازار از عوامل کلیدی در جذب سرمایههای خارجی در این کشور هستند .چین از نظر اندازه بازار و فرصتهایی که
برای مصرف وجود دارد بازار ایدهآلی محسوب میشود.

را تغییر دهد .یکی از مزیتهای مهم اقتصادی در چین هزینه پایین
نیروی کار و هزینه پایین تولید است که سبب شده تا شمار زیادی از
شرکتهای صنعتی و تولیدی وارد بازار این کشور شوند .دولت چین
به منظور تقویت این روند از سیاستهای کنترل ارزش یوان ،اصالح
قوانین سرمایهگذاری خارجی و تقویت زیرساختها استفاده کرد که
کمک بزرگی در راه جذب سرمایههای خارجی بود .ایجاد ثبات نسبی
در اقتصاد و ممانعت از نوسان مداوم ارزش داراییها و نرخ تورم از دیگر
ابزارهای حمایتکننده از اقتصاد و سرمایهگذاری خارجی در کشور بود.
اما هنوز اقتصاد چین ضعفهایی هم دارد که اگر برطرف نشــود،
میتواند در مسیر رشد جذب سرمایههای خارجی اختالل ایجاد کند.
ضعفهایی از قبیل فقدان شــفافیت ،بیثباتی سیاسی ،سطح پایین
حمایت از سرمایههای انسانی و حقوق و داراییها ،فساد و سیاستهایی
که به قصد حمایت از اقتصاد داخلی تدوین و اجرا میشود و با اصول
اقتصاد آزاد و تجارت آزاد تفاوت دارد.

J Jچرا چین بزرگترین جذبکننده سرمایههای خارجی
شد؟
چرا کشــوری مانند چین توانســت به قطب جذب سرمایههای
خارجی در جهان تبدیل شود و چگونه مسیر اصالحات اقتصادی در
کشور پرجمعیت و پهناور چین به این سرعت طی شد؟
کنفرانس توســعه و تجارت ســازمان ملل متحد در گزارش اخیر
خود نوشت :اولین هدف برای سرمایهگذاری در یک بازار جدید فروش
محصوالت بهدســتآمده از آن ســرمایهگذاری در بازار میزبان است.
بنابراین در کشوری که بازار بزرگی دارد و مردم قدرت خرید باالتری
دارند ،ســرمایهگذاران خارجی با رغبت بیشتری وارد میشوند .رشد
باالی اقتصاد چین طی یک دهه اخیر و پیشبینی رشد مثبت بازار،
افزایــش اندازه بازار ،تغییرات انتظاری مثبت در بازار از عوامل کلیدی
در جذب ســرمایههای خارجی در این کشــور هستند .چین از نظر
انــدازه بازار و فرصتهایی که برای مصرف وجــود دارد بازار ایدهآلی
محسوب میشود .چین پرجمعیتترین کشور دنیا است و در نتیجه
رشــد اقتصادی ســالهای اخیر ،قدرت خرید مردم در این کشور در
حال افزایش است.
نمودار :1جذب سرمایهگذاری خارجی (میلیارد دالر)

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

J Jبزرگترین سرمایهگذاران خارجی در چین چه
کشورهایی هستند؟
آسیاییها اصلیترین سرمایهگذاران خارجی در کشور چین هستند.
در سال گذشته هنگکنگ بیشترین ورود سرمایههای خارجی را به
کشور چین داشت .در این سال  ۷۳.۴درصد از سرمایهگذاری خارجی
چین توسط کشور هنگکنگ انجام شد و سنگاپور در رتبه دوم قرار
داشت .سنگاپور در این سال تنها  ۵.۵درصد از سرمایهگذاری خارجی
چین را به خود اختصاص داد .ســه کشور آمریکا و آلمان و فرانسه در
مجموع  ۴.۱درصد از ســرمایهگذاری مستقیم خارجی در چین را به
خود اختصاص دادند و با وجود تالش برای استفاده از فضای اقتصادی
چین و رشــد قدرت خرید مردم در این کشور ،سهم کمی از این بازار
داشتند .در سال  ۲۰۱۵میالدی تایوان  ۳.۵درصد از کل سرمایهگذاری
مستقیم خارجی در چین را به خود اختصاص داده بود و کره جنوبی
با سهم  ۳.۲درصدی از کل سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جایگاه
چهارم قرار داشت.
حال سوال اینجاست که کدام صنایع بیشترین سهم از سرمایههای
خارجــی را جذب کردنــد؟ به گزارش وزارت اقتصاد چین در ســال
گذشته بیشــترین جذب ســرمایههای خارجی در صنایع تولیدی
انجام شد .صنایع تولیدی چین در سال  ۲۰۱۵میالدی  ۴۳.۲درصد
از ســرمایههای خارجی را مورد اســتفاده قرار دادند .چین اقتصادی
صادراتمحور دارد و در ســال گذشته میلیاردها دالر از بودجه خود
را برای توسعه بخش تولید که زیربنای صادرات است هزینه کرد .این
کشور برای تکمیل منابع مالی الزم از سرمایههای خارجی کمک گرفت
ولی زیرساخت الزم برای ورود تکنولوژیهای تازه به بخش تولید را هم
فراهم کــرد تا راندمان فعالیت تولیدی را ارتقا دهد و فرآیند تولید را
تسریع و بهینه کند.
بعد از تولید ،بخش امالک بیشترین سهم از سرمایههای خارجی
را جذب کرد .در ســال  ۲۰۱۵میالدی  ۲۰.۹درصد از ســرمای هه ای
خارجی در بخش امالک جذب شــد که نسبت به سال قبل از آن با
رشد  ۳درصدی همراه بوده است .بخش خدمات تجاری و استیجاری
در ســال  ۲۰۱۵میالدی  ۶.۲درصد از کل سرمایههای خارجی را به
خود اختصاص داد .ســهم پایین این بخش نشان میدهد تجارت در
اولویت آخر سرمایهگذاران در چین است زیرا هنوز فرهنگ مصرفی در
میان مردم چین رواج پیدا نکرده است و هنوز شمار زیادی از مردم در

این کشور با دستمزدهای بسیار پایین مشغول به کار هستند که توان
مصرف را از آنها گرفته است.
حال که اقتصاد چین توانســته است به رشد و رونق نسبی برسد،
دولت طرحهای تازهای برای سرمایهگذاران ارائه کرده است .این طرحها
دقیقا در جهت تامین نیازهای داخلی و سیاستهای دولتی است .اندرو
وایت تحلیلگر بانک آر.بی.ســی میگوید :اقتصاد چین در حال رشد
است و هماکنون مشــکل اصلی این کشور پهناور آلودگی هوا است.
چین نیاز دارد این مشکل را حل کند زیرا باعث به خطر افتادن سالمت
شــمار زیادی از مردم و حتی مهاجرت نســل جوان شده است .حل
این مشکل است که به چین کمک میکند تا از یک اقتصاد در حال
توسعه به یک اقتصاد صنعتی با نیروی متخصص و باانگیزه تبدیل شود.
چین برای حل کردن این مشکل هم به سرمایههای خارجی و هم به
تکنولوژیهای روز دنیا نیاز دارد .به همین دلیل دولت قوانینی وضع
کرد که به موجب آن سرمایهگذاران خارجی میتوانند در بخش تولید
انرژیهــای پاک ،هایتک ،تولید تجهیزات و مواد اولیه جدید ،بخش
بازیافت و حمایت از محیط زیست سرمایهگذاری کنند .سرمایهگذارانی
که در این حوزهها وارد شوند انگیزههای مالی زیادتری دریافت میکنند
و از پرداخت مالیات در دورههای طوالنیتری معاف هستند.

فقدان شفافیت،
بیثباتی
سیاسی،سطح
پایینحمایت
از سرمایههای
انسانی و حقوق و
داراییها ،فساد و
سیاستهاییکه
به قصد حمایت از
اقتصاد داخلی در
چین تدوین و اجرا
میشود و با اصول
اقتصاد آزاد و
تجارت آزاد تفاوت
دارد در روند جذب
سرمایهها اختالل
ایجاد میکند
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صنایعی که بیشترین سرمایهگذاری را جذب کردند
درصد به کل سرمایهگذاری در سال ۲۰۱۵

صنایع
تولید

۴۳.۲

امالک

۲۰.۹

خدمات بازرگانی

۶.۲

خردهفروشی و عمد هفروشی

۵.۷

حمل و نقل ،انبارداری ،مخابرات

۲

چین برای تکمیل منابع مالی
الزم از سرمایههای خارجی
کمک گرفت ولی زیرساخت
الزم برای ورود تکنولوژیهای
تازه به بخش تولید را هم
فراهم کرد تا راندمان
فعالیت تولیدی را ارتقا دهد
و فرآیند تولید را تسریع و
بهینه کند.

دومین دلیل مهم جذب سرمایههای خارجی در چین حجم باالی
ذخایر طبیعی و انرژی اســت .چین یکی از بزرگترین مالکان منابع
انرژی و معادن زغالسنگ در دنیا است و از بزرگترین تولیدکنندگان
نفت ،بنزین و زغالسنگ محسوب میشود.
جمعیت زیاد و عدم مصرف بهینه انرژی در این کشور سبب شد تا
چین برای تامین نیاز داخلی مجبور به واردات نفت و بنزین باشد و این
واردات فشار زیادی به بودجه چین وارد کرده است .چین بزرگترین
صنعت زغالسنگ دنیا را دارد و میزان عرضه زغالسنگ در این کشور
بیش از میزان تقاضای آن است .از طرف دیگر سهم زمینهای زراعی
و کشاورزی به کل زمینهای موجود در چین  ۵۶درصد است که این
سهم باال چین را برای تبدیل شدن به قطبی بزرگ در تولید محصوالت
کشاورزی ایدهآل کرده است .بنابراین وجود فرصتهای رشد صنایع

چین صدر نشین دنیای تجارت
در سال  ۲۰۱۵میالدی چین بزرگترین بازار خودروی دنیا بود و از نظر تولید خودرو هم در جایگاه
اول دنیا قرار داشت .این کشور رتبه بزرگترین صادر کننده را به خود اختصاص داده بود و بیشترین
ســهم از هزینههای سفرهای تجاری به چین تعلق داشت .در ســال  ۲۰۱۵میالدی سهم چین در
صادرات دنیا به  ۱۳.۸درصد رسید در حالیکه این کشور در سال  ۲۰۱۴میالدی  ۱۲.۳درصد از کل
صادرات دنیا را به خود اختصاص داده بود .از سال  ۱۹۶۸میالدی تا کنون هیچ کشوری سهمی این
اندازه بزرگ در بازار صادراتی دنیا نداشته است .البته در صورتی که چین طرح افزایش ارزش یوان در
برابر دالر را اجرایی کند و به تعهدات جهانی خود در زمینه افزایش دســتمزد کارگران پایبند بماند،
این پتانسیل باالی ین برای رقابت با دیگر کشورهای بزرگ صادرکننده از بین برود .طبق برآوردهای
ســازمانهای بینالمللی ارزش واقعی یوان در برابر دالر  ۲۰درصد بیشتر از ارزش کنونی آن است و
هزینه نیروی کار در این کشــور باید  ۱۲درصد افزایش پیدا کند .در صورت تحقق این برآوردها در
آیندهای نه چندان دور اقتصاد این کشور هم دیگر قدرتی برای رقابت در عرصه بینالمللی ندارد .چین
از ابزارهای مختلفی برای افزایش صادرات استفاده کرد که از جمله آنها میتوان حذف تعرفههای تجاری
اشاره کرد .سیاستی که توسط کاندیداهای ریاستجمهوری اخیر امریکا بسیار تقبیح شده است و حتی
دونالد ترامپ شانس جمهوری خواه ریاست جمهوری اعالم کرده است که باید روی کاالهای وارداتی
از چین تعرفههای  ۴۵درصدی وضع شود تا جبران سیاستهای حمایتی چین شود .در سال ۲۰۱۵
میالدی ارزش صادراتی کشور چین برابر با  ۲.۲۸هزار میلیارد دالر امریکا بود و اصلیترین کاالهای
صادراتی این کشور ماشین آالت الکترونیکی و صنعتی ،منسوجات ،آهن و فوالد ،تجهیزات پزشکی و
بینایی سنجی بود .بزرگترین شریک صادراتی کشور چین ،ایاالت متحده امریکا است .دومین شریک
صادراتی چین ،کشــور هنگ کنگ است و ژاپن ،کره جنوبی در جایگاه سوم و چهارم قرار دارند .در
این سال هزینه چین برای وارد کردن انواع تجهیزات و کاالهای مورد نیاز این کشور برابر با  ۱.۶۸هزار
میلیارد دالر امریکا بود و نفت و مواد معدنی و فراوردههای نفتی اولین و اصلیترین هزینههای وارداتی
چین بودند .اصلیترین شرکای وارداتی چین ،کشورهای کره جنوبی و ژاپن و امریکا و تایوان بودند.
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تولیدی و کشاورزی سبب شد تا چین به یکی از مهمترین قطبهای
جذب سرمایههای خارجی تبدیل شــود .سومین عامل مهم جذب
سرمایههای خارجی نیروی کار فراوان ،ماهر و کمهزینه در چین است
که باعث شده هزینه نیروی کار در فرآیند تولید کم شود.
مسئله اینجاست که شمار کشورهای پرجمعیت و وسیع در دنیا
کم نیســت ولی هیچیک نتوانستهاند در فاصله کوتاهی خیل عظیم
ســرمایهگذاران خارجی را به خود جذب کنند .دلیل این موفقیت را
چگونه میتوان توضیح داد؟ مجمع جهانی اقتصاد در گزارش ساالنه
خود در این زمینه نوشــت :تبدیل یک پتانسیل بالقوه به بالفعل نیاز
به برنامهریزی دقیق و اصولی دارد .زمانی که رشد و توسعه اقتصادی
به اولویت یک کشور تبدیل شود زیرساختهای قانونی و حمایتی هم
در جهت تحقق این هدف ایجاد میشود و میتواند رونق را به ارمغان
بیاورد.
این پتانسیلهای بالقوه اقتصادی و جمعیتی زمانی زمینه را برای
افزایش جذب سرمایههای خارجی فراهم کرد که زیرساختهای کشور
توسعه یافت و دولت قوانینی برای حمایت از سرمایهگذاری اجرا کرد.
طی یک دهه گذشته دولت چین سرمایهگذا ریهای زیادی در توسعه
زیرساختهای فیزیکی ،مالی و تکنولوژیکی انجام داد که در نتیجه این
سرمایهگذا ریها توانست به استانداردهای جهانی نزدیک شود.
بانک جهانی در گزارش سال گذشته کیفیت زیرساختهای چین
را برابر با  ۶۵درصد اعالم کرد که  ۱۵درصد بیشــتر از متوسط جهان
است و از استاندارد یک کشور در حال توسعه بیشتر است .بیشترین
سطح کیفیت به کیفیت زیرساختهای خطوط ریلی در چین تعلق
دارد .در سال گذشته شاخص کیفیت خطوط ریلی در این کشور برابر
با  ۷۹درصد بود و چین را در سطح کشورهای صنعتی و توسعهیافته
قرار داد .در این مطالعه کیفیت زیرساختها بین صفر تا صددرصد در
نظر گرفته شده است.
دومین مســئلهای که میتواند سرمایهگذاران را به سرمایهگذاری
تشویق کند ،ایجاد فضایی باز و قابل اعتماد برای تجارت است .چین
برای باز کردن فضای تجاری اقدام به کاهش تعرفههای گمرکی و ایجاد
انگیزه بین سرمایهگذاران برای ورود به بازار کرد.
در جریــان دوره اصالحات دولت چین تعرفههای گمرکی و دیگر
محدودیتهای تجاری را کاهش داد و در سال  ۲۰۰۱میالدی تنها ۴۰
درصد از واردات تحت تاثیر تعرفههای گمرکی بود .درجریان این روند
اصالحاتی دولت چین تعرفههای وارداتی را از  ۴۲.۹درصد در ســال
 ۱۹۹۲به  ۱۷.۶درصد در ســال  ۱۹۹۷تقلیل داد و با ادامه این روند
کاهشی ،سطح تعرفهها در سال  ۲۰۱۰به  ۴.۲درصد رسید .این مسئله
سبب شد تا کاالهای تولیدشده در چین قدرت رقابت باالتری در بازار
جهانی داشته باشد.
زمانی که چین به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمد ،موافقت
کرد که قوانین ســختگیرانهتری نسبت به دیگر کشورهای در حال
توسعه اجرا کند تا روند بازسازی نظام تجاری و اقتصادیاش تسریع
شود .در نتیجه همین ســختگیریها تجارت که معادل  ۱۰درصد
تولید ناخالص داخلی چین بود بــه بالغ بر  ۶۴درصد تولید ناخالص
داخلی رسید .در سال  ۲۰۰۵سازمان تجارت جهانی از چین به عنوان
بزرگترین کشور دنیا که فضای اقتصادی و تجاری باز دارد یاد کرد و
نکته مثبت این بود که تغییر ظرف ده سال ایجاد شد.
از دیگر تغییراتی که دولت در زمینه سیاستهای تجاری اعمال کرد
ایــن بود که تولیدکنندگانی که محصول خود را برای صادرات عرضه

در سال  ۲۰۱۵میالدی چین بزرگترین جذبکننده سرمایههای خارجی در جهان بود و از نظر جذب سرمایههای خارجی از آمریکا
پیشی گرفت .این در حالی است که ارزش اقتصاد چین کمتر از نصف ارزش اقتصاد آمریکا است و فرصتهای کسب سود و
درآمدزایی در آمریکا بیش از دیگر کشورهای دنیا است.

میکنند نیازی به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ندارند .از طرف دیگر
از سال  ۲۰۰۲تاکنون دولت با مداخله در بازار ارز زمینه را برای پایین
نگه داشــتن ارزش یوان در برابر دالر آمریکا فراهم کرد .این سیاست
سبب شد تا کاالهای چینی در بازارهای صادراتی قدرت رقابت باالتری
داشته باشند .همچنین صنایع دیگر کشورهای آسیایی وارد بازار چین
شدند و این مسئله توان تولید و صادرات چین را بیشتر کرد .به هر حال
این سیاستها زمینه را برای افزایش مازاد تجاری چین فراهم کرد و
سبب شد تا آمریکاییها از سیاستهای حمایتی چین به عنوان عامل
اصلی از بین رفتن فرصتهای شغلی در آمریکا یاد کنند.
J Jاصالحات قانونی و حمایتهای دولتی
مهمتریــن عاملی که باعث افزایش جذب ســرمایههای خارجی
در چین شــد ،تغییر قوانیــن بهخصوص قوانین مالیاتــی و قوانین
حمایتکننده از ســرمایهگذاران خارجی است .کاهش نرخ مالیات بر
درآمد شرکتها ،افزایش سطح حمایتهای قانونی از سرمایهگذاران
خارجی ،امکان انتقال داراییها و ســود شرکت از چین طی یک روند
قانونی به کشور مبدأ و در نهایت ایجاد مناطق آزاد تجاری و اقتصادی
که از قوانین مناطق آزاد تبعیت میکند و به شرکتهای خارجی این
امکان را میدهد تا با سرعت بیشتری فعالیت خود را آغاز کنند و در
گیر قید و بندهای قانونی کشور چین نشوند همگی سبب شد تا چین
بتواند زمینه را برای رشد سرمایههای خارجی فراهم کند.
اصلیترین حمایتهای قانونی دولت از سرمایهگذاران خارجی را
میتوان به سه دسته مجزا تقسیم کرد.
اول ،انواع کمکهای مالی :سرمایهگذاران خارجی میتوانند کاهش
نرخ مالیات بر فعالیت شرکت را تجربه کنند .معافیت از پرداخت مالیات
بر سود شــرکت در طی دورههایی از فعالیت و دیگر مزایای مالیاتی از
دیگر مصادیق حمایتهای مالیاتی دولت است .از طرف دیگر ماهش
نرخ مالیات بر درآمد سرمایهگذاران خارجی در بخشهایی که بیشتر نیاز
به سرمایههای خارجی دارد ،کاهش هزینههای استفاده از زمین و منابع
طبیعی ،کاهش هزینههای گمرکی تجاری و افزایش هزینههای حمایتی
از استارتآپها نیز سبب رشد سرمایهگذاری در این زمینه شده است.
دوم ،دولت چین بخشهایی را به عنوان بخشهایی که نیاز به
سرمایههای خارجی دارند معرفی کرده است و روند سرمایهگذاری
و قوانین حمایتکننده از ســرمایهگذاران خارجی در این زمینهها
توسعهیافتهتر است .دولت اعالم کرد ســرمایهگذاران خارجی در
شه ای درآم دزا
یه ای پیشرفته ،انرژیه ای پاک و بخ 
بخش تکنولوژ 
در حوزه صادرات با سهولت بیشتری میتوانند وارد شوند و قوانین
ســرمایهگذاری در بخشهای آالینده مانند صنعت زغالسنگ یا
منابع فسیلی ســختگیرانهتر است .دولت چین در نظر دارد برای
حل کردن مشکل آلودگی هوا در این کشور از اصالح زیرساختها
استفاده کند.
ســوم ،ایجاد مناطق آزاد :دولت چین مناطق آزاد زیادی را ایجاد
کرده اســت و در هر یک از این مناطق آزاد برای جذب گروه خاصی
از سرمایهگذاران خارجی ،قوانین مالیاتی متفاوتی را وضع کرده است.
هماکنون چین  ۵منطقه ویژه اقتصادی دارد و  ۱۴شــهر بندری هم
احداث کرده است .مناطق ویژه اقتصادی بخشهایی از کشور هستند
که توسعهیافته نیستند و نیاز به سرمایه خارجی برای توسعه اقتصادی
و ایجاد زیرساخت دارند .اما شهرهای بندری که اغلب در مسیر توسعه
قرار داشــتند با استفاده از سرمایههای خارجی زیرساختهای بسیار

قدرتمندی پیدا کردند.
مطالعات نشان میدهد اصلیترین عامل جذب سرمایههای خارجی
ایجــاد مناطق آزاد تجاری و اقتصادی بوده اســت .هال اســتیونس
یکی از تحلیلگران اقتصادی در این زمینه مینویسد :چین همیشه
کشور پرجمعیتی بوده است و همیشه نیروی کار ارزان داشته است.
از زمانی که قوانین در جهت جذب ســرمایههای خارجی و حمایت
آنها از سرمایهگذاران و منابع مالی و انسانی تغییر کرد ،زیرساختهای
اقتصادی و فیزیکی اصالح شــد ،نیروی کار مهارتهای جدید کسب
کردند ،نرخ رشد اقتصادی و قدرت خرید مردم افزایش یافت و چین
از یک اقتصاد کممصرف به یک اقتصاد در مسیر توسعه تبدیل شد و
سرمایهگذاران خارجی وارد این کشور شدند .هماکنون سرمایهگذاری
در چین سودآوری زیادی دارد و همین سودآوری سبب شده است تا
رقابت برای ورود به بازار این کشور هر روز بیشتر شود.
J Jهدف بعدی چیست؟
چین دومین اقتصاد دنیا است و از نظر
کشور
ارزش تولید ناخالص داخلی بعد آمریکا در
جایگاه دوم دنیا قرار دارد ولی سرانه تولید
گکنگ
هن 
ناخالص داخلی در این کشور  ۳۱درصد
سنگاپور
متوسط سرانه تولید ناخالص داخلی در
تایوان
جهان اســت .بانک جهانی سرانه تولید
کره جنوبی
ناخالص داخلی چین در ســال  ۱۹۶۰را
برابر با  ۸۷۳.۲۴دالر آمریکا اعالم کرده
ژاپن
است ولی در سال  ۲۰۱۴به  ۳۸۶۵دالر
آمریکا
رسید که باالترین سطح در طول تاریخ
آلمان
است .البته در ســال  ۱۹۶۲این کشور
فرانسه
کمتریــن میزان ســرانه تولید ناخالص
داخلی را داشــت که برابر با  ۸۳.۳۳دالر
بود و در تاریخ اقتصادی چین از این ســال به عنوان تاریکترین سال
اقتصاد یاد میشود.
روند جذب ســرمایههای خارجی ،توســعه اقتصادی ،اصالحات
زیرساختی و اقتصادی در این کشور تا آنجا ادامه پیدا میکند که چین
بتواند سرانه تولید ناخالص داخلی خود را به سطح کشورهای صنعتی
برساند .در آن صورت است که مردم چین قدرت خریدی مشابه دیگر
کشورها خواهند داشت و رونق در بخشهای مختلف اقتصاد و صنعت
و تولید و خدمات مشاهده میشود.

اصلیترین عامل جذب
سرمایههای خارجی ایجاد
مناطق آزاد تجاری و اقتصادی
بوده است اصالحات
قانونی ،افزایش حمایت
از سرمایهگذاران و ارائه
انگیزههای مالیاتی سبب شد
تا سودآوری سرمایهگذاری
در چین رشد کند

بزرگترین سرمایهگذاران خارجی در چین در سال ۲۰۱۵
درصد به کل سرمایهگذاری
۷۳.۴
۵.۵
۳.۵
۳.۲
۲.۵
۲
۱.۲
۰.۹
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مناگـــر
 ١٠چالشی که دنیا با آن دست به گریبان است

تروریسم؛ خطرناکترین چالش دنیا در سال 2016

رهبران اتاق فکر شورای روابط خارجی آمریکا مسائلی را که جهان در سال  2016با آنها دست و پنجه نرم کرده
را رتبه بندی کردهاند .نتایج به این شرح است.
م
منبع تای 

1

مبارزهباتروریسمبینالمللی

بحران تروریسم در سال  2015در رتبه سوم قرار داشت اما با افزایش
حمالت تروریستی و تعداد قربانیان حوادث تروریستی این بحران در
ی جهانی قرار گرفته است .آمارها نشان میدهد
صدر جدول چالشها 
قربانیان حمالت تروریستی در ســال  80 ،2014درصد نسبت به سال  2013افزایش
ی اقتصادی تروریسم چیزی بالغ بر  52.9میلیارد دالر برآورد شده
داشته است .هزینهها 
است و در نهایت تاکنون  31هزار جنگجوی خارجی برای مبارزه با تروریسم وارد سوریه
و عراق شدهاند.
ی مبارزه با تروریسم فراملی
اولویتها 

2

ی خشونتآمیز بین ایاالت و
یها 
پیشگیری و مهار درگیر 
کشورها

این چالش در رتبهبندی مشــابه در سال  2015اولین بحران معرفی
ی موجود میان 6
شده بود .یکی از مصادیق بارز این چالش درگیریها 
مدعی در جنوب دریای چین است 5.3 .بیلیون دالر از تجارت کل جهان ساالنه از جنوب
ی صورتگرفته در اوکراین هم بیش از یک میلیون نفر
دریای چین میگذرد .درگیریها 
را در این کشور بیخانمان کرد و در نهایت بیش از  42کشور برای حل و فصل بحران در
افغانستان به این کشور نیروی نظامی فرستادهاند.
ی خشونتآمیز بین ایاالت و کشورها
اولویتها برای پیشگیری درگیریها 

ی تروریستی فعال
»»شناسایی گروهها 
»» مبارزه با تأمین مالی تروریسم
ی پیشگیری از تروریسم
»»حمایت از تالشها 
»»مبارزه با تروریسم با احترام به حقوق بشر

»» جلوگیری از تجاوز نیروهای بیگانه به قلمروی دیگری
»»حفاظت از حریم مرزها
»» حفظ مشروعیت در استفاده از نیروهای خارجی در قلمروی سایرین
»»حل و فصل مسالمتآمیز اختالفات ارضی

J Jپیشینه
تلفات جانی ناشی از تروریسم کماکان در حال افزایش است .میزان تلفات بین سالها 
ی
 80 ، 2014- 2013درصد افزایش یافت و ســیر صعودی خود را همچنان حفظ کرده
است .بیش از  75درصد مرگ و میرهای ناشی از تروریسم در پنج کشور افغانستان ،عراق،
نیجریه ،پاکستان و سوریه رخ داده و بیش از نیمی از حمالت تروریستی توسط گروههای
بوکوحرام و داعش صورت گرفته است .اگرچه تهاجم زمینی نیروهای عراقی و حمالت
هوایی ائتالفی به رهبری ایاالت متحده توانسته بخشهایی از اراضی تحت تصرف داعش
را بازپس بگیرد اما داعش کماکان در سراسر دنیا مشغول فعالیت و جذب نیرو است .در
دسامبر سال  2015تعداد جنگجویان تروریست خارجی در عراق و سوریه به  31هزار نفر
رسید در حالی که این رقم در موقعیت مشابه سال گذشته  25هزار نفر بوده است .آمارها
نشان میدهد میزان تلفات حمالت تروریستی داعش در فرانسه بیشترین میزان تلفات
بعد از جنگ جهانی دوم به شمار میرود.

J Jپیشینه
پیشــرفت در مذاکرات حل مناقشه اوکراین که تا دسامبر ســال  2015بیش از  9هزار نفر را
بیخانمان کرد ،در همان سال متوقف شد .با وجود پذیرش توافقنامه صلح مینسک در فوریه ،2015
هردو طرف بارها این توافقنامه را نقض کردند .روسیه بارها به اعزام سرباز و اسلحه به شرق اوکراین
متهم شد ،اتهامی که مســکو آن را بهدفعات تکذیب کرد .درگیری در اوکراین روابط بین روسیه
وغرب را تیره و تار کرده است .در نوامبر سال گذشته پس از خرابکاری در خطوط برق بین اوکراین
و کریمه  108میلیون نفر روزها را در تاریکی مطلق سپری کردند و همین اتفاق بنبست جدیدی
میان روســیه و اوکراین ایجاد کرد .اگرچه اختالفات در دریای جنوبی چین هنوز به جنگ ایالتی
تبدیل نشده است ،اما چین با سرعت مشغول ایجاد جزایر مصنوعی برای اثبات حاکمیت خود بر این
ی ژاپن و ایاالت متحده را برای قرار دادن دریای چین در دستورکار اجالس
دریاست .چین تالشها 
آسهآن نقش بر آب کرد .در ماه اکتبر یک ناوشکن نیروی دریایی ایاالت متحده وارد محدوده ارضی
چین شد و چین اعالم کرد این اقدام یک چالش مستقیم و تهدید برای قلمروی این کشور است.
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ی داخلی
یها 
پیشگیری و حل و فصل درگیر 

دومین چالش در سال  ،2015با یک پله سقوط امسال در جایگاه سوم
قرار گرفته است .بیش از  50کشور متعهد به پاسداری از صلح بر طبق
قوانین سازمان ملل هستند .با این حال آمارها نشان میدهد بیش از
ی داخلی آواره شدهاند .بیش از  125هزار نفر از پرسنل
 60میلیون نفر به دلیل درگیریها 
سازمان ملل در راستای برقراری صلح در کشورها در سراسر دنیا مشغول فعالیت هستند و
در نهایت طبق آمارها هزینه جنگ در سوریه در سال  2014چیزی در حدود  42درصد
از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است.

4

مدیریتسیستماقتصادجهانی

این چالش امسال هم در رتبه چهارم قرار گرفته است .صندوق بینالمللی پول
به دنبال افزایش ظریفیت وامدهی اســت آن هم چیزی در حدود  2برابر رقم
سال گذشته .قرار است این میزان از  329میلیارد دالر به  659میلیارد دالر در
سال  2016افزایش یابد .نرخ بهره بانکی در ایاالت متحده  0.25درصد افزایش یافته است .قیمت
نفت در سال  47 ،2015درصد افت کرده و در نهایت یونان به عنوان کشوری که با سختترین بحران
مالی در دنیا مواجه است در طی سه سال آینده  95میلیارد دالر کمک مالی دریافت خواهد کرد.
یاقتصادجهانی
اولویتها 

ی اقتصاد کالن و نرخ ارز
»»هماهنگی سیاستها 
»»تنظیم موسسات مالی ،سرمایه بانک و نقدینگی
»»ایجاد هماهنگی میان موسسات مالی بینالمللی

ی خشونتآمیز داخلی
اولویتها در حل و فصل درگیریها 

ی داخلی در مقیاس بزرگ و فجایع جمعی
»» جلوگیری از خشونتها 
»»میانجیگری
»»انجام عملیات موثر صلح
»» برقراری ثبات در کشورهای جنگزده

J Jپیشینه
جنگ داخلی سوریه پس از پنج سال 250 ،هزار کشته بر جای گذاشته و رقم تلفات در
سال  55 ،2015هزار نفر اعالم شده است .یکی از تبعات این درگیری سرازیر شدن خیل
عظیمی از پناهجویان سوری به اروپا بوده است .سال گذشته بیش از  500هزار پناهجوی
سوری وارد اروپا شدند که این رقم جدا از آمار پناهجویان افغان ،اریترهای و عراقی است.
کشورهای همسایه سوریه نیز تعداد زیادی از پناهجویان را پذیرفتهاند .در این میان لبنان
یک میلیون سوری را میزبانی میکند که این رقم چیزی حدود  25درصد از جمعیت کل
لبنان است .در سطح جهانی ،بیش از  60میلیون نفر در سال  2015بیخانمان شدهاند که
بیشترین دلیل این بی خانمانی جنگ و خشونت اعالم شده است.
بســیاری از این درگیریهــا زمینه را برای ظهور و فعالیت گروههای تروریســتی و
افراطگرایــان فراهم کرده اســت .با این حال وضعیت هیچکجای جهان مانند ســوریه
ناامیدکننده نیست .مذاکرات صلح همچنان بدون پیشرفت در جریان است و طرفین بیش
از پیش به نتایج این مذاکرات بدبیناند.

J Jپیشینه
صندوق بینالمللی پول رشد اقتصاد جهانی را در سال  3.1 ،2015درصد تخمین زده است که
نسبت به رشد  3.3درصدی سال  ،2014کاهش داشته است .سال گذشته اقتصاد آمریکا روند سالم
و رو به رشدی داشته است و دیگر اقتصادهای پیشرفته در دنیا مانند منطقه یورو و ژاپن هم در مسیر
بهبود قدم نهادند .اگرچه دورنمای اتحادیه اروپا هنوز مبهم است چراکه دو اتفاق بزرگ در انتظار این
اتحادیه است ،خروج یونان و احتماال بریتانیا از این اتحادیه ،آینده آن را دستخوش تغییر و تحوالت
بسیاری خواهد کرد .به استثنای هند ،اقتصاد کشورهای در حال توسعه رشد کمتری را نسبت به
همتایان پیشرفته خود تجربه کرد .چین شاهد رکودی تاریخی در سال  2015بود و کاهش شدید
یوان در برابر دالر آمریکا اولین جرقهها را در مورد عدم توانایی چین برای رهبری اقتصاد جهان به
وجود آورد .برزیل و روســیه هم سال  2015را با اقتصادی انقباضی تجربه کردند .میانگین قیمت
نفت فروشــی کشورهای نفتخیز خاورمیانه در ژانویه سال جاری میالدی  30دالر بوده است .این
ی سال  115 ،2014دالر بود .پیشبینی صندوق
در حالی است که میانگین قیمت نفت در میانهها 
ی  2013و
بینالمللی پول بر این است که قیمت نفت در آیندهای میانمدت دیگر به سطح سالها 
 2014بازنخواهد گشت و بر همین اساس توصیه این نهاد بینالمللی به کشورهای نفتخیز خاورمیانه
ی اقتصادی غیرنفتی است.
ی جاری و دولتی و افزایش منابع درآمدی خود از بخشها 
کاهش هزینهها 
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کند کردن روند تغییر آب و هوای جهان و منطبق شدن با آن

این چالش هم مانند سال گذشته پنجمین چالشی است که دنیا با آن
دست به گریبان است .کشورهای جهان توافق کردهاند که دمای هوا
در سال جاری بیش از  2.7درجه گرمتر نشود ،البته اگر تمامی کشورها
به این توافق متعهد باقی بمانند .همچنین کشورهای جهان متعهد شدهاند که حدود 100
میلیارد دالر برای داشتن زمینی سبزتر تا سال  2020سرمایهگذاری کنند.
اولویتها برای کنترل تغییر آب و هوا

ی آب و هوا
»»مهار انتشار گازهای گلخانهای و آالیندهها 
»»حفاظت زمین در برابر رسوب کربن
ی جایگزین
»»حمایت از انرژیها 
ی انطباق
»» ترویج استراتژیها 

6

ی اتمی
حها 
جلوگیری از گسترش سال 

این چالش هم کماکان در رتبه پیشین خود باقی مانده است .یکی از مهمترین
اتفاقات اتمی دنیا توافق ایران و گروه  5+1بود که بر اساس آن ایران موظف شد
ذخایر ارانیوم غنیشدهاش را تا  98درصد کاهش دهد .تمامی کشورهای دنیا
ی هستهای استفاده میشود در اختیار دارند .چهار
حداقل یک کیلوگرم از موادی را که برای سالحها 
ی هستهای
کشور خارج از تعهد انپیتی ،سالح هستهای در اختیار دارند و در نهایت تعداد سالحها 
از  16300در سال  2015به  15800در سال  2016کاهش یافته است.
ی اتمی
اولویتها برای جلوگیری از گسترش سالحها 

ی هسته ای
»»جلوگیری از دستیابی به سالحها 
»»تقویت چارچوب قانونی و هنجاری
»»تامین امنیت و ایمنی هستهای
ی هستهای
»»پیشرفت در زمینه خلعسالحها 

J Jپیشینه
توافقنامــه پاریــس در تاریخ  12دســامبر ســال  2015با شــركت  196كشــور جهــان و در
چارچــوب كنوانســیون تغییــر اقلیم ســازمان ملل متحــد با هــدف جلوگیــری از افزایش دمای
زمیــن بیــش از  2درجه ســانتیگراد در قرن جــاری و تــاش در جهت محدودیــت افزایش دما
بــه زیر  1.5درجه ســانتیگراد نســبت به ســطح آن پیش از صنعتی شــدن ،تهیه و تدوین شــد.
طبق آمارسازمان ملل ،مراسم امضای توافقنامه تغییرات آب و هوایی پاریس كه در مجمع عمومی سازمان
ملل به امضای رهبران عالی  171كشور جهان رسید ،ركورد جدیدی در تاریخ امضای یك توافقنامه توسط
بیشترین شمار كشورها در یك روز به ثبت رساند .محور و جنبههای مهم این توافق بینالمللی به این
شرح است :هدف بلندمدت توافق پاریس این است كه دمای كره زمین تا پایان قرن به جای دو درجه،
 1.5درجه سانتیگراد افزایش یابد .میانگین دمای زمین پیشاپیش  1درجه نسبت به دوران پیشاصنعتی،
افزایش یافته است .مهمترین بحث در این زمینه این است كه زیست كره در  100سال اخیر با شتاب در
روند گرمایش زمین به دلیل انقالب صنعتی و توسعه صنایع بهویژه در كشورهای پیشرفته ،روبهرو شده
است .دانشمندان محیط زیست پیشتر پیشبینی كرده بودند كه اگر كشورهای صنعتی تولید گازهای
گلخانهای را كه مهمترین محصول صنایع و علت اصلی گرم شدن زمین است ،كاهش ندهند ،دمای كره
زمین تا پایان قرن  2درجه باالتر خواهد رفت كه منجر به نابودی ذخایر یخ در قطبین ،ایجاد سیالبها و
تغییرات آب و هوایی شدید ،طوفانهای مرگبار و حوادث زیستمحیطی بسیاری خواهد شد كه سرانجام
آن ،مهاجرت میلیونها نفر از مناطق ناامن به مناطق امن جهان از نظر زیستمحیطی است كه مشكالت
زیاد اجتماعی ،اقتصادی و حتی جنگهای احتمالی را بر كشورها تحمیل خواهد كرد .همچنین قرار است
در زمانی پس از سال  ،2050میزان انتشار آالیندههای جوی توسط بشر ،به اندازهای برسد كه جنگلها و
اقیانوسهای كره زمین ،قادر به جذب آن باشند .كشورهای جهان همچنین در نشست پاریس پذیرفتند
كه برای دســتیابی به هدف بلندمدت پیمان پاریس ،هر پنج ســال هدفهای مربوط به كاهش حجم
آالیندگی صنایع خود را بازنگری و اصالح كنند .بیش از  180كشــور جهان هدفهای نخستین دوره
كاهش آالیندگی خود را كه باید تا سال  2020محقق شود ،ارائه كردهاند.

J Jپیشینه
توافق هســتهای ایران و  5+1مهمترین واقعه هستهای جهان در سال  2015بود .رایزنیها و
تالشهای دیپلماتیک سلسلهوار دولت جمهوری اسالمی ایران و گروه  5+1برای به دست آوردن
یک توافق جامع در خصوص چگونگی ادامه برنامه هستهای ایران باالخره نتیجهبخش شد و در
نهایت در پی تفاهم هســتهای لوزان ،در روز سهشــنبه  ۲۳تیر  ۱۳۹۴توافق برنامه جامع اقدام
مشترک در وین اتریش بین ایران ،اتحادیه اروپا و گروه ( 5+1پنج عضو ثابت شورای امنیت ملل
متحد شامل چین ،فرانسه ،روسیه ،بریتانیا ،ایاالت متحده و آلمان) منعقد شد.
مطابق توافق ایران و گروه  5+1كه نوامبر  ۲۰۱۳در ژنو سوئیس به دست آمد ،ایران با تعلیق
غنیسازی  ۲۰درصدی موافقت کرد .غنیسازی تا سقف  ۵درصدی در این توافق مورد پذیرش
ایران و گروه  5+1قرار گرفت .شــش قدرت جهانی میخواهند تعلیق غنیســازی اورانیوم ۲۰
درصدی همچنان برای مدتی که گفته شده بیشتر از  ۱۰سال است ادامه داشته باشد و ایران هم
میگوید که سوخت مورد نیاز رآکتور تحقیقاتی تهران را که اورانیوم  ۲۰درصدی احتیاج دارد،
پیش از این به طور کافی تولید کرده است اما تعلیق طوالنیمدت را نمیپذیرد .بر اساس توافق
ژنو ،ایران موافقت کرد که ذخیره اورانیوم  ۲۰درصد غنیشده خود را به میزان  ۵درصدی رقیق
کند .کاهش ذخیره اورانیوم  ۵درصدی از جمله موضوعاتی اســت که در حال حاضر درباره آن
یشود.
مذاکره م 
ی هستهای کره شمالی هم تهدیدی جدی برای جامعه بینالمللی به
در این بین فعالیتها 
شمار میرود .سازمان ملل سال گذشته هشدار داد که آژانس توانسته مشخص کند کره شمالی
ی هستهای خود را گسترش داده و با سرعت قابل توجهی در حال انجام آن است .کره
فعالیتها 
شمالی در سال  2005خود را به عنوان یک قدرت هستهای معرفی کرد و در سالهای ،2006
 2009و  2013به ترتیب دست به انجام سه آزمایش هستهای زد .این کشور از آن زمان به بعد
دسترسی و نظارت بازرسان آژانس هستهای را به تاسیسات هستهای خود محدود کرده است.
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پیشبرد و توسعه

8

مدیریتنظامسایبری

این چالش از اهمیت بیشتری نسبت به سال گذشته برخوردار است و
از رتبه دهم به رتبه هفتم اهمیت رسیده است .برای اولین بار ،کمتر از
 10درصد مردم دنیا در فقر شدید زندگی میکنند .بیش از  500شهر
در دنیا وجود دارد که جمعیتی بالغ بر یک میلیون نفر دارد که  100تای آنها در چین
اســت .آمارها نشان میدهد  7میلیارد نفر از جمعیت  7.4میلیاردی دنیا از تلفن همراه
ی توسعه
استفاده میکنند و در نهایت بر اساس برآوردها بودجه الزم برای تحقق طرحها 
انسانی در دنیا باید بالغ بر  4.5بیلیون دالر باشد.

این چالش در ســال  2015در جایگاه هفتم رتبهبندی شــده بود.
آمارهای سال  2016نشان میدهد که همانند سال گذشته در حدود
 3.2میلیارد نفر در سراســر دنیا به اینترنت دسترســی دارند .تعداد
نفراتی که در سال  2015به اینترنت دسترسی داشتند  8برابر تعداد نفرات در سال 2000
بوده است .تعداد افرادی که در کشورهای در حال توسعه به اینترنت دسترسی دارند دو
برابر بیشتر از کشــورهای توسعهیافته است و در نهایت بالغ بر  4میلیارد دستگاه برای
استفاده از دنیای مجازی در سراسر جهان به اینترنت متصل شده است.

یتوسعهجهانی
اولویتها 

یمدیریتسایبری
اولویتها 

ی توسعه پایدار
»»حمایت از شیوهها 
»»کاهش فقر و آسیبپذیری
»»پیشرفت حکومتداری خوب
»»کاهش فاصله برابری جنسیتی

»»مذاکره درمورد هنجارهای حاکمیت اینترنت
»» قوانین در حال توسعه برای رفتار دولت در فضای مجازی
»»متعادلکننده امنیت و آزادی در فضای مجازی
»»پیشگیری و پاسخ به جرایم اینترنتی

J Jپیشینه
برنامه اکوسوک تاکنون نقشی در هماهنگی و تهیه رهنمود برای برنامه توسعه پس
از سال  2015ایفا نکرده و در عوض فرآیندهای این برنامه بهطور عمده توسط مجمع
عمومی و دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی آن هماهنگ شده است.
همچنین هیئت بلندپایه سیاســی برای برنامه توسعه پس از  ،2015که گفتمانی
جهانی را با مجموعه عامتری از نقشآفرینان دربر میگیرد و «شبکه راهکارهای توسعه
پایدار» که شــرکتها در آن نقش رهبری را ایفا میکنند در موضوع اهداف توســعه
فعالیت دارند.
در سطح بینالدولی ،مجمع عمومی سازمان ملل این بحث را از طریق کارگروه آزاد
اهداف توسعه پایدار ،در برنامه توسعه پایدار مورد توافق در کنفرانس ریو  2012ادغام
کرده است.
در ریو  ،20+ســران حکومتها و دولتها نقش کلیدی اکوسوک را در دستیابی به
ترکیبی متوازن از ســه وجه توسعه پایدار و ارتقای کارکرد شورا بهعنوان بنیادی برای
توسعه پایدار به رسمیت شناختند.
نشستهای ساالنه وزرای هیئت بلندپایه سیاسی برای برنامه توسعه پس از ،2015
تحت نظارت اکوسوک برگزار میشود و در عین حال نشستهای این هیئت در سطح
سران کشورها هر چهار سال یک بار در مجمع عمومی سازمان ملل برگزار میشود.
این چارچوب به دلیل مشــارکت نماینــدگان عالیرتبه دولتهــا در مذاکرات،
رویتپذیری در پیگیری اهداف توسعه پایدار و برنامه آتی توسعه پس از  2015را افزایش
خواهد داد .همچنین مکانیزمی جدید برای هماهنگی میان مجمع عمومی سازمان ملل
و شورای اقتصادی و اجتماعی خواهد بود.

J Jپیشینه
 61درصد ترافیک اینترنتی جهان را در یک ســال گذشته تصاویر ویدئویی به خود اختصاص
دادند و این نوع داد ه چندرسانهای باعث شد چند زتابایت اطالعات در جهان جابهجا شود .پایان سال
 2015میالدی تعداد کاربران اینترنتی جهان  3.36میلیارد نفر محاســبه شد که  48.4درصد در
آسیا 21.8 ،درصد در امریکا 19 ،درصد در اروپا 9.8 ،درصد در آفریقا ،و  0.9درصد هم در اقیانوسیه
قرار داشــتند .همچنین در این سال حدود  75درصد کاربران اینترنتی جهان معادل  2.4میلیارد
نفر در  20کشور جهان ساکن بودند و  25درصد باقیمانده از کاربران اینترنتی جهان معادل 0.9
میلیارد نفر در  178کشور پراکنده شدند .بر این اساس گفته شد به طور میانگین در هریک از این
کشورها کمتر از یک درصد مردم به صورت مستمر در اینترنت حضور داشتند .کشور چین با 642
میلیون نفر  22درصد جمعیت اینترنتی جهان را در این ســال شامل شد که این رقم از مجموع
کاربران اینترنتی سه کشور بعدی یعنی امریکا ،هند و ژاپن بیشتر بود .در بین  20کشور برتر جهان
با بیشترین تعداد کاربران اینترنتی ،هند با  19درصد پایینترین ضریب نفوذ را داشت و در مقابل
امریکا ،آلمان ،فرانسه ،بریتانیا و کانادا با بیش از  80درصد باالترین ضریب نفوذ اینترنت را داشتند.
چین یکی از کشورهایی اســت که برای کاربرانش در دسترسی به اینترنت آزاد ،محدودیتهای
فراوانی ایجاد کرده است .محدودیتهایی که در مواردی تبدیل به الگو برای کشورهایی شده که قصد
دارند فیلترینگ را گسترش دهند .این کشور با هدف تشدید محدودیت طی سال گذشته اقدام به
تقویت سیستم فایروال خود به عنوان دیوار بزرگی از سانسور کرده است .این کشور در گزارش سال
 2015خانه آزادی ( )freedomhouse.orgدر بین  65کشور مقام سوم را به خود اختصاص داده
است .این نشاندهنده میزان محدودیتی است که دولت چین برای دسترسی کاربرانش به اینترنت
آزاد ایجاد کرده است .چین در سال  2015یکی از بزرگترین دشمنان آزادی اینترنت در
جهان شناخته شد.
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ترویجبهداشتجهانی

با حفظ جایگاه ســال گذشته ،تا پایان سال 11 ،2015هزار و  300نفر بر اثر
ابتال به بیماری ابوال جان خود را از دســت دادنــد .ابتال به ویروس اچآیوی
ی ناشناخته
نسبت به سال  35 ،2000درصد کاهش یافته است .بیماریها 
مناطق گرمسیری ،بیش از  1میلیارد نفر را در دنیا در معرض خطر قرار داده است و در نهایت در
ی قابل پیشگیری نجات یافتند.
سال  2015بیش از  5.9میلیون کودک از مرگ ناشی از بیماریها 
یبهداشتجهانی
اولویتها 

10

گسترشتجارتجهانی

سال گذشته در رتبه هشــتم جدول چالشها قرار گرفته بود .از 21
دسامبر ســال  2015تا به حال  277توافقنامه تجاری منطقهای به
ی مشترک اروپا و آمریکا
امضا رسیده است .تجارت و سرمایهگذاریها 
بیش از  40درصد تجارت دنیا را در اختیار دارد و در نهایت تا سال  2015دنیا در سه سال
متوالی رشد تجاری کمتر از  3درصد را تجربه کرده است.
اولویت بازارهای جهانی

ی همهگیر حاد
»» مدیریت بیماریها 
ی عفونی
»»توجه به بیماریها 
»»توجه به بیماریهای غیرواگیر
»»حمایت از نهادهای بهداشت جهانی

»»حذف موانع تجاری و ترویج همگرایی نظارتی
»»تسهیل تجارت و تامین مالی
»» ادغام اقتصادهای در حال توسعه با بازارهای جهانی
»»حمایت از انجمن مذاکره برای تجارت جهانی

J Jپیشینه
موضوعات مورد بحث در سازمان بهداشت جهانی در سال  2015عبارت بوداند از تغییرات
اقلیمی و مبارزه با بیماریهایی مانند ایدز و هپاتیت بی و زوال عقلی .سازمان بهداشت جهانی
ی زیادی در میان مردم ایجاد کرده بود،
اعالم کرد که بیماری ابوال که در سال  2014نگرانیها 
در کشور افریقایی لیبریا تقریبا ریشهکن شده است .پیش از این 4700 ،تن از شهروندان لیبریا،
پس از ابتال به ویروس ابوال ،جان باخته بودند .نسلی عاری از ایدز و هپاتیت بی .کوبا نخستین
کشوری بود که اعالم کرد انتقال ایدز و سیفلیس را از مادر به نوزاد متوقف کرد .ساالنه 1/4میلیون
زن مبتال به ایدز باردار میشوند که اگر تحت درمان قرار نگیرند بهاحتمال  14تا  45درصد طی
مراحل بارداری یا زایمان و شیردهی بیماری را به نوزاد خود منتقل میکنند .با دادن داروهای
ک درصد میرسد .چین نیز با اعمال یک برنامه
ضد رتروویروس به مادر و نوزاد این خطر به ی 
گسترده واکسیناسیون در  25سال گذشته توانسته است هپاتیت بی را تقریبا کامل از بین ببرد و
خطر ابتال به سرطان کبد و سیروز را کاهش دهد .درحالحاضر90 ،میلیون نفر در چین مبتال به
نوع مزمن هپاتیت بی و 10میلیون مبتال به هپاتیت سی هستند .زوال عقلی رو به افزایش است.
نزدیک به 50میلیون نفر در جهان به زوال عقلی مبتال هستند که نزدیک  60درصد از آنها در
کشورهای کمدرآمد یا با درآمد متوسط زندگی میکنند .دکتر چان ،دبیرکل سازمان بهداشت
جهانی ،در اولین «کنفرانس کنش جهانی علیه زوال عقلی» گفت« :موج زوال عقلی پیش روی ما
قرار دارد .ما باید برای تحقیقاتی که به درمان این بیماری منجر شود ،بیشتر سرمایهگذاری کنیم،
اما درضمن افزایش کیفیت زندگی افرادی که با این ضایعه سر میکنند و حمایت از مراقبان آنها
را هم نباید از یاد ببریم ».مهمترین خبر اما برگزاری کنفرانس تغییرات اقلیمی در پاریس بود
که توجه همه جهانیان را به خود جلب کرد .بنابر اعالم سازمان ،ساالنه حدود 7میلیون نفر براثر
آلودگی هوا جان خود را از دست میدهند و تغییرات اقلیمی باعث افزایش تلفات بیماریهایی
مانند ماالریا ،اسهال ،گرمازدگی و سوءتغذیه خواهد شد .در این کنفرانس سازمان نمودارهایی را
برای نمایش تاثیر تغییرات اقلیمی بر سالمت بشر ارائه داد.

J Jپیشینه
بررسیها نشان میدهد در سال گذشته میالدی نرخ تورم جهانی ،به دنبال کاهش قیمت نفت
کاهش یافته و تجارت جهانی هم چندان وضعیت مناسبی نداشته است .نرخ تورم جهانی در سطوح
پایین به ثبات رسیده است .کاهش قیمتها در بازار کاال بهخصوص کاهش قیمت نفت ،بیشترین اثر را
روی نرخ تورم داشته است .نرخ تورم ساالن ه کشورهای توسعهیافته از ماه اوت  2015بدون تغییر مانده
و در نرخ یک درصد به ثبات رسیده است .در فصل سوم سال ،نرخ تورم ماهانه در حوزه اروپا همچنان
روند کاهشی داشت و در ماه سپتامبر به منفی یک درصد رسید .نرخ تورم در میان اقتصادهای نوظهور،
روندهای متفاوتی داشته است و تداوم روند کند فعالیتهای اقتصادی در چین موجب کاهش نرخ تورم
در این کشور شده است .این درحالی است که در روسیه و برزیل نرخ تورم افزایش یافته است و افزایش
نرخ تورم در اقتصادهای روســیه و برزیل ناشــی از کاهش ارزش نرخ برابری ارز در آنهاست .بررسی
قیمتها در بازار آتی نفت نشان میدهد که قیمتها در این بازار همچنان در سطح پایین خواهد بود
بنابراین انتظار میرود که نرخ تورم جهان نیز در ماههای آینده همچنان در سطوح پایین باقی بماند.
اما پیشبینی میشود که نرخ تورم در سال  2017افزایش یابد که این پیشبینی ناشی از انتظارات در
مورد ادام ه روند بهبود اقتصادهای توسعهیافته و افزایش قیمت نفت در سال آتی است .تجارت جهانی
در نیمه نخست سال  2015عملکرد ضعیفی داشت ،همچنان که دیدیم حجم تجارت جهانی در نیمه
اول سال گذشته میالدی کاهش یافت .دلیل اصلی کاهش حجم تجارت جهانی ،کاهش تجارت در
اقتصادهای نوظهور است .اما در برخی از اقتصادهای توسعهیافته نیز روند حجم تجارت دارای نوسانات
زیادی در نیمه اول سال بوده است .افزایش نرخ بهره آمریکا ،فشار بدهیهای خارجی را در اقتصادهای
نوظهور افزایش خواهد داد .انتظارات بازار مؤید آن بود که حتی احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا در
ادام ه سال ،موجب بدتر شدن وضعیت مالی در بسیاری از اقتصادهای نوظهور شود .درواقع احتمال
افزایش نرخ بهره در آمریکا ،فشارهای نزولی شدیدی را بر نرخ برابری ارزها در برابر دالر در اقتصادهای
نوظهور وارد کرد و کاهش ارزش پول داخلی این کشورها ،ارزش بدهیهای خارجی آنها را افزایش داده
و موجب افزایش آن در ترازنامه و محدودیت تأمین مالی شده است.

میزان رضایت جمعی از مبارزه علیه تروریسم

میزان رضایت جمعی از مبارزه علیه تروریسم
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زیر تیغ تورم
ضدتورم چگونه روسیه را گرفتار میکند؟
گ
منبع بلومبر 

مدتی اســت که اقتصاد روســیه دچار
دردســرهای مختلفی شــده اســت.
ترجمه :کاوهشجاعی
طوالنیتریــن رکــود این اقتصــاد در
خبرنگار
دو دهــه اخیر فعال بهشــدت تقاضای
مصرفکنندگان را پایین آورده و بر اساس آمار ،رشد قیمتها در روسیه
برای هفتمین ماه متوالی ُکند شده است .گلدمن ساکز پیشبینی کرده
تورم ساالنه روسیه که حاال  ۷.۳درصد است ،در سهماهه سوم سال جاری
به كمتر از  ۶درصد برسد و در پایان سال حتی به  ۴.۵درصد هم تقلیل
پیدا کند .این در حالی است که در ماه مارس سال گذشته ،تورم در روسیه
 ۱۶.۹درصد بود .چنین تغییراتی باعث شده بانک آمریکا هشدار بدهد که
روسیه در خطر ضدتورم شدیدی قرار دارد.
این در حالی اســت که وضعیت رشــد تورم روسیه ظرف یک دهه
گذشته ســرعت معقولی داشته اســت .حاال اما مصرفکننده روس در
وضعیت سختی قرار دارد چون اقتصاد این کشور دارد برای دومین سال
پیاپی کوچک میشود.
والدیمیر پوتین برای اولین بار در ســال  ۲۰۰۰در روسیه به قدرت
رسید و از آن زمان تا سال  ،۲۰۱۴سطح فقر در این کشور رو به کاهش
بوده است .اما در دو سال اخیر و با کاهش قیمت نفت ،این وضعیت تغییر
کرده اســت .حاال عده زیادی از مردم روســیه دوباره دارند فقر را تجربه
میکنند و میزان افزایش دســتمزدها هم ناچیز است .در نتیجه ،میزان
کاالهایی که در این کشور خریداری میشود به طرز قابل توجهی پایین
آمده است .در ماه فوریه ،مواد غذایی بیش از نیمی از کل خردهفروشیها
در روسیه را تشکیل دادند .بنا بر نتایج یک تحقیق ،چنین رقمی در هشت
سال اخیر بیسابقه بوده است.
محققان در توضیح وضعیت مردم عادی روسیه  -یعنی مصرفکننده
و خریدار تیپیکال در این کشــور -از یک نام خانوادگی معمول در میان
روسها اســتفاده میکنند :ایوانف .تحقیق اخیر اسبربانک روسیه درباره
ایوانفها نشان داده که  ۷۶درصد از آنها در حال حاضر خودشان را حساس
به قیمتها قلمداد میکنند و به قیمتها توجه زیادی نشان میدهند۶۰ .
درصد از ایوانفها حتی تالش دارند با ردیابی حراجهای عمدهفروشی روی
کاالهای اساسی ،در مخارجشان صرفهجویی کنند.
س یوروســت (بزرگترین فروشنده گوشیهای
الکساندر ملیس رئی 
تلفن در روسیه) در این خصوص میگوید« :نبرد بر سر قیمتها االن در
بخش خردهفروشی جریان دارد ،اما این نبرد شباهتی به گذشته ندارد».
تا قبل از این وضعیت ،فروشنده ممکن بود قیمتها را در فاصلهای کوتاه
پایین بیاورد؛ اما حاال این وضع باید در تمام ســال برقرار باشد .به گفته
ملیس« ،این وضع مختص چند ماه نخواهد بود ،بلکه چند سال همین
وضع برقرار خواهد بود تا اینکه اقتصاد روسیه احیا شود».
عواملــی مانند افزایش بیــکاری در میان جوانان هــم این وضع را
وخیمتر کرده است .بنا بر تحقیق مورگان استنلی ،خانوارهایی که درباره

آینده نگراناند ،ترجیح میدهند هــر پولی که دارند در بانک بگذارند و
حتیاالمکان خرجش نکنند.
در ســال  ،۲۰۰۸میزان پسانداز درآمد خانوارهای روس  ۵.۴درصد
بود اما به گزارش اداره فدرال آمار روســیه ،در ســال گذشت ه این رقم به
 ۱۴.۱درصد رسید.
بانک آمریکا حاال میگوید احتمالش هست که ضدتورم در روسیه در
سطح باالیی رخ بدهد .اما بانک مرکزی روسیه در این مورد نظرات دیگری
دارد .کیسنیا یودایوا قائممقام بانک روسیه میگوید حداقل در بازه زمانی
کوتاه تا متوسط ،روسیه در خطر ضدتورم قرار ندارد.
افزایش شدید قیمتها زمانی به بخش مهمی از زندگی مردم روسیه
تبدیل شــده بود .در اوایل دهه  ۱۹۹۰تــورم حتی به  ۲۵۰۰درصد هم
رسیده بود .اما نظرسنجیهایی که اخیرا انجام شده نشان میدهد میزان
توجه به این مســئله پایین آمده است .تنها  ۵درصد از شرکتکنندگان
در نظرسنجی مرکز نظرســنجی عمومی روسیه معتقد بودند که تورم
مصرفکننده ،بزرگترین چالش پیش روی این کشور در ماه مارس بوده
است .اما از نظر سایر شرکتکنندگان ،این مسئله در جایگاه نهم اهمیت
قرار دارد و مسائلی مانند خدمات بهداشتی و سیاست خارجی نسبت به
آن اهمیت باالتری دارند.
کاهش رشد تورم و باالماندن ارزش روبل به طرز شگفتانگیزی باعث
شده که برخی بخشهای اقتصاد روسیه ضربه نخورند اما این مسئله در
کل قضیه تفاوتی ایجاد نمیکند .کاهش قیمت نفت دارد به صنایع عمده
روسیه ضربه میزند ،کاهش شدید خردهفروشی باز هم رخ خواهد داد و
بیکاری در روســیه نیز وضعی بدتر از پیشبینیهای قبلی را به نمایش
گذاشته است.
الدار واخیتف  -اقتصاددان مستقر در لندن که برای بیانپی پاریباس
کار میکند ،معتقد است وضعیت اقتصاد روسیه ناشی از چیزی فراتر از
کاهش قیمت نفت بوده است .به گفته او ،هنوز راه زیادی تا احیای وضعیت
مصرفکنندگان باقی مانده است ،زیرا در سالهای اوج اقتصاد ،وامهای
پرهزینه زیادی گرفته شده و بدهی زیادی از بابت آنها باال آمده و همین
مسئله باعث میشود که حداقل تا سال  ۲۰۱۷جایی برای امیدواری به
بهبود وضعیت وجود نداشته باشد.
تغییرات ترکیب جمعیتی روســیه نیز تاثیر خــود را روی این وضع
گذاشته است .جمعیت نیروی کار روسیه در سال  ۲۰۰۶در اوج بود و از
آن زمان رو به کاهش گذاشته و به اندازه  5میلیون نفر کاهش یافته است
و این وضع ادامه هم خواهد داشت.
اقتصاددانان بانک آمریکا در ایــن خصوص میگویند کاهش مداوم
جمعیت نیروی کار روســیه ،یکی از فاکتورهای مهم در روند درازمدت
بروز ضدتورم در روسیه است .به نوشته آنها ،نبود نیروی کار و رشد بیکاری
در عین حال به صورت کلی به بروز مشکل در تقاضای مصرفکنندگان
روسیه نیز میانجامد.

الدار واخیتف  -اقتصاددان
مستقر در لندن که برای
بیانپی پاریباس کار میکند،
معتقد است وضعیت اقتصاد
روسیه ناشی از چیزی فراتر
از کاهش قیمت نفت بوده
است .به گفته او ،هنوز
راه زیادی تا احیای وضعیت
مصرفکنندگان باقی مانده
است

این روزها عده
زیادی از مردم
روسیه دوباره
دارند فقر را تجربه
میکنند و میزان
افزایش دستمزدها
هم ناچیز است.
در نتیجه ،میزان
کاالهایی که در این
کشور خریداری
میشود به طرز
قابلتوجهیپایین
آمده است
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مناگـــر

همکار من یک روبوت است

نگاهی به خودكارشدن کارخانهها و آینده بازار کار جهانی که در خطر قرار گرفته است
بن بالند
خبرنگار مقیم فایننشال تایمز در
جنوب چین

ترجمه کاوه شجاعی
منبع فایننشال تایم ز

اکثرمقاماتچینی
تردیدی ندارند
که روبوتها
کلیدحلمشکل
کمبود نیروی
کارچینهستند
و میتوانند به
تولیدمحصوالت
چینیباکیفیت
بهتر و در بازارهای
رقابتیتر
بینجامند

132

کارخانه اینگوســینک در اســتان جنوبی گواندونگ چین اصال شــبیه
کارخانههای آیندهمحوری که در فیلمها میبینید نیست .تابلوی ورودی رنگ
و رو رفته است .داخل کارخانه غبار فلزی عظیمی در هوا جریان دارد (که در
جریان پولیش سینکهای ظرفشویی استیل بلند میشود) و کف هم سفید
و براق نیست.
اســتان گواندونگ موتور رشد صنعت تولیدی چین است و سال گذشته
 ۶۱۵میلیارد دالر صادرات داشت .در این منطقه از چین ،دستمزد استاندارد
کارگران ماهانه  ۶۰۰دالر اســت .اما مدیران این کارخانه -که ســینکهای
ظرفشویی برای اروپا و آمریکا میسازد -باید دو برابر این مقدار به کارگران
بدهند چون شــرایط کار در کارخانه نامساعد است .به همین خاطر بود که
چهار سال پیش ،آنها تصمیم گرفتند ماشینهایی بخرند که بهتدریج جایگزین
نیروی کار انسانی شود.
حــاال  ۹روبوت دارند کار تماموقــت  ۱۴۰کارگر را در این کارخانه انجام
میدهند .بازوی روبوتیک ،ســینکها را از یک طــرف برمیدارد ،آن را جال
میدهد و سپس آن را روی یک ترولی که به شکل خودکار حرکت میکند
میگذارد .سینک سپس برای آخرین کنترلها به سمت یک دوربین متصل
به کامپیوتر حرکت میکند.
این شــرکت چینی که روزانه  ۱۵۰۰سینک ظرفشویی صادر میکند،
تاکنون بیش از سه میلیون دالر روی روبوتها سرمایهگذاری کرده است.
س این کارخانه در این خصوص میگوید« :این
چن کانگهن قائممقام رئی 
دستگاهها ارزانتر ،دقیقتر و قابل اطمینانتر از انسانها هستند .تجربه ما که
فعال این را نشان داده است .بنابراین ،امیدواریم در آینده تعداد بیشتری از آنها
را جایگزین نیروی انسانی کنیم».
در طول کمربند تولیدی که استانهای سواحل جنوبی چین را فراگرفته،
هزاران کارخانه مشابه این کارخانه وجود دارند که در جریان انقالب روبوتیک
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تحت حمایت دولت چین دارند به خودکارسازی (اتوماسیون) صنعتی روی
یآورند.
م 
از سال  ۲۰۱۳تاکنون چین هر سال روبوتهای صنعتی بیشتری را نسبت
به هر کشور دیگری از دنیا خریداری کرده و حتی غولهای پیشرفتهای مثل
آلمان ،ژاپن و کره جنوبی را در این زمینه پشــت ســر گذاشته .به گزارش
فدراسیون بینالمللی روبوتیکز تا پایان سال جاری ،چین حتی موفق خواهد
شد ژاپن را درعرصه بهکارگیری روبوتهای صنعتی پشت سر بگذارد .گودرون
لیتزنبرگر دبیر کل فدراسیون بینالمللی روبوتیکز که مقرش در آلمان است،
سرعت حرکت چین در این راستا را بیسابقه خوانده است.
اما تا تحول واقعی تکنولوژیک بر اثر روبوتها راه درازی برای چین باقی
مانده اســت .چین در ازای هر  10هزار کارگر تولیدی ،تنها  ۳۶روبوت دارد.
این رقم در آلمان  ،۲۹۲در ژاپن  ۳۱۴و در کره جنوبی  ۴۷۸روبوت اســت.
اما همین سرعت هم دارد چهره صنعت تولیدی جهانی را تغییر میدهد .در
این روند ،پرسشهای دیگری هم مطرح است :آیا اقتصادهای نوظهور هنوز
امیدوارند که مسیر سنتی رسیدن به رفاه  -یعنی راهی که جهان توسعهیافته
از زمان انقالب صنعتی انگلیس طی کرده است -را بپیمایند؟ یا اینکه روبوتها
قادر خواهند بود راهی را که باعث بیرونآمدن میلیونها انســان از فقر شد
تسهیلکنند؟
J Jمشکالت و راهحلهای چین
هزینه ســنگینی که چین برای خرید روبوتهای صنعتی متحمل شده
است ،ریشه در یک مشکل اقتصادی مهم دارد .از دهه  ۱۹۸۰میالدی به بعد
 یعنی از وقتی چین درها را به روی تجارت جهانی باز کرد -نیروی کار ارزانچین باعث شــده که این کشور به بزرگترین صادرکننده کاالهای تولیدی
تبدیل شود .رشد اقتصادی در عین حال صدها میلیون چینی را از فقر بیرون
آورد و بهخصوص مناطق روستایی را بهشدت دگرگون کرد؛ زیرا کارگران از
روســتاها به شهرها مهاجرت کردند و زندگیشان وارد مرحله جدیدی شد.
اما طبقه متوسط رو به رشــد و نیز جمعیت مسن حاال باعث شده که بازار
دستمزدها دیگر رقابتی نباشد و هزینه بیشتری از بابت دستمزد نیروی کار
پیش روی صنایع قرار بگیرد .این وضع تا حدی ناشی از سیاست تکفرزندی
در چین بوده که البته از سال  ۲۰۱۵به صورت رسمی کنار گذاشته شد .انتظار
میرود جمعیت گروه سنی کاری چین که سال گذشته یک میلیارد نفر بود،
در سال  ۲۰۳۰میالدی به  ۹۶۰میلیون نفر و در سال  ۲۰۵۰میالدی به ۸۰۰
میلیون نفر تقلیل پیدا کند.
مسئله روبوتهای صنعتی اهمیت دیگری هم دارد .در کنار باالرفتن هزینه
نیروی کار ،به نظر میرســد کارفرماهای چینی در حوزه صنعت با مشکل
دیگری نیز مواجهاند .آنها میگویند نیروهای کار جوان امروزی دوست ندارند
مثل پدر و مادرهایشان در خط تولید کارخانهها کار کنند .آنها انتظار باالتری
از مشاغل خود دارند و با این ترتیب ،نیاز به روبوتهای کارگر در چین باز هم
یشود.
حتر م 
واض 
در سالهای اخیر ،برنامهریزان چینی به استفاده از روبوتها و خودکارسازی
به عنوان راهی برای پر کردن خأل نیروی کار در این کشور استناد کردهاند .آنها

«صنعتیزداییشدن زودرس» وضعیتی است که در آن ،اقتصادهای نوظهور شاهد کوچکشدن بخش
تولیدی خود میشوند ،آن هم مدتها پیش از آنکه کشور به سطح درآمدی قابل مقایسه با جهان
توسعهیافته رسیده باشد

وعده یارانههای سخاوتمندانه برای سرمایهگذاری در روبوتهای صنعتی را به
شرکتهای مختلف چینی دادهاند و امیدوارند این شرکتها ،هم در کار خود
از روبوت استفاده کنند و هم بهتدریج روبوت بسازند.
در ســال  ۲۰۱۴میالدی شــی جینپینگ رئیسجمهور چین خواهان
«انقالب روبوتی» در این کشــور شد و آن را تحولدهنده چین و دنیا نامید.
او گفت« :کشــور ما بزرگترین بازار روبوتها در جهان خواهد شــد .اما آیا
تکنولوژی و طرفیت تولیدی برای رقابت در این حوزه کفایت میکند؟ ما از
یک ســو نیاز به بهروزرسانی روبوتهایمان داریم و از سوی دیگر باید بازار را
در اختیار خود بگیریم».
حرکت در حوزه روبوتیک  -نهتنها در چین بلکه در سراسر دنیا -به دلیل
سقوط قیمت روبوتهای صنعتی و افزایش قابلیتهای آنها سرعت بیشتری
نیز گرفته اســت .گروه مشاوره بوستن که در حوزه مشاوره مدیریت فعالیت
میکند ،پیشبینی کرده که قیمت روبوتهای صنعتی و نرمافزار آنها در یک
دهه آینده به میزان  ۲۰درصد کاهش نشان بدهد .همزمان احتماال هر سال
قابلیت و عملکرد آنها به میزان  5درصد بهبود پیدا خواهد کرد.
در ایــن میان ،تصویر تیپیکال کارخانههای چینی هنوز هم خیلی جاها
قابل مشاهده است :دهها هزار نفر در صفوف طوالنی روی چرخهای خیاطی
خم شدهاند یا اجزای یک محصول را سر هم میکنند .اما این حالت از تولید
دارد با سرعت جایش را به یک تصویر پیچیدهتر میدهد :خطوط تولیدی که
بخشــی از آنها اتومات شده و تنها در برخی نقاط کلیدی ،نیروی کار انسانی
مستقر شده است.
J Jروبوتسازی هم در کار است
در این میان ،چین دارد روبوتســازی خودش را هم پیش میبرد .در ماه
سپتامبر سال گذشته میالدی ،یک تولیدکننده ماشینآالت صنعت پالستیک
با نام نینگبو تكماشــن از طریق یکی از شــرکتهای زیرشاخهاش با نام
ایدئودار خط تولید روبوتهایی را راه انداخت که بین  20تا  30درصد ارزا نتر
از روبوتهای تولیدشده توسط شرکتهایی مانند کاواساکی (ژاپن) یا کوکا
(آلمان)هستند.
کارخانه ایدئودار در فوشان چین واقع است و فضایش بیش از آنکه شبیه
کارخانههای معمول چینی باشد ،به شــرکتهای آیتی در سیلیکونولی
شبیه است .ژانگ هونگلی مدیر فنی  ۳۵ساله این شرکت میگوید« :رقبای
جهانی ما در ساخت روبوت بسیار خوب عمل میکنند اما هزینههایشان خیلی
باالست و در زمینه درک نیازهای مشتریان محلی نیز خوب عمل نمیکنند».
ژانگ میگوید ایدئودار قصد دارد امسال  ۳۵۰روبوت خاص برای استفاده
ک بسازد و آنها را با قیمتی بین  ۱۴هزار تا  ۱۸هزار
در کارخانههای پالستی 
دالر بفروشد .ظرفیت تولید این روبوتها در مدت سه سال به سههزار روبوت
در سال خواهد رسید.
این تالش برای افزایش ظرفیت تولید روبوتهای چینی در حالی صورت
میگیرد که تولیدکنندگان چینی سال گذشته  ۲۴۰هزار روبوت صنعتی را از
نقاط مختلف جهان خریدند و هنوز هم ترجیح میدهند از برندهای خارجی
روبوت بخرند .فدراسیون بینالمللی روبوتیکز در این خصوص اعالم کرده که
سرعت توسعه بخش روبوتسازی چین باال است و دولت هم در حال حمایت
از آن اســت و بنابراین ،تولیدکنندگان چینی نیز احتماال رویه خود را عوض
خواهند کرد و خرید روبوت چینی افزایش پیدا خواهد کرد.
استان گواندونگ چین وعده داده که در فاصله سالهای  ۲۰۱۵تا ۲۰۱۷
میالدی حدود  8میلیارد دالر در خودکارســازی ســرمایهگذاری کند .اکثر
مقامات چینی تردیدی ندارند که روبوتها کلید حل مشکل کمبود نیروی
کار چین هســتند و میتوانند به تولید محصوالت چینی با کیفیت بهتر و

در بازارهای رقابتیتر بینجامند .آنها به صورت تلویحی
میگویند شرکتهای بزرگ چینی که به این مسئله
بیتوجه باشــند در آینده قادر نخواهند بود بقای خود
را تضمین کنند.
J Jبقیه دنیا چهکار میکند؟
حمایت دولتی از روبوتهــای ارزانتر و بهرهورتر
صنعتی ،خبر خوشی برای کارخانهداران چینی است؛
همان کسانی که باید با مشکالت اقتصاد جهانی و نیز
کاهش تقاضای داخلی در چین دست و پنجه نرم کنند.
اما مزایای انقالب روبوتی شــامل تمام دنیا نمیشود.
کشــورهای در حال توسعه  -از هند و اندونزی گرفته
تــا مصر و اتیوپی -همواره امیــدوار بودهاند که الگوی
موفق چین ،ژاپن ،کره جنوبی و تایوان را دنبال کنند.
یعنی ترغیــب به ایجاد فرصتهای شــغلی جدید و
رشــد اقتصادی از طریق منتقلکردن کارگران بخش
کشاورزی به کارخانههای کمهزینه و تولید محصوالت صادراتی.
امــا ظهور روبوتها و ماشــینآالت خــودکار به این معنی اســت که
صنعتیسازی به ایجاد فرصتهای شغلی كمتری برای نسلهای آینده منجر
خواهد شد .تحقیقی كه از سوی بانك سرمایهگذاری سیتی آمریكا و دانشگاه
آكسفورد با عنوان «آینده آن چیزی نیست كه قبال بود» منتشر شده به همین
مسئله میپردازد :کشورهای در حال توسعه که رشد جمعیتشان هم باالست،
در چنین شرایطی نمیتوانند از این الگو پیروی کنند .درواقع در موارد زیادی،
تاثیر تحوالت تکنولوژیک دقیقا آن چیزی نیست که پیشتر تصور میشد.
محققان حاضر در این پژوهش چنین استدالل میکنند که هزینههای
افزایش نیروی کار در چین ،روزنه امیدی برای چین هستند زیرا باعث
رو به
ِ
سرعتگرفتن پیشرفت تکنولوژیک برای این کشور شدهاند .این درست شبیه
وضعیتی است که در قرن هجدهم برای بریتانیا رخ داد :افزایش دستمزدها که
به مشوقی برای اولین انقالب صنعتی جهان انجامید.
در عین حال ،یوهانا چوا اقتصاددان سیتی که مستقر در هنگکنگ است
میگوید اقتصادهای از قافله عقبمانده در آســیا و آفریقا حاال با چالشی در
برابر ماشــینها هم روبهرو هســتند .آنها باید پیش از آنکه زیر دست و پای
ارتش روبوتی کشورهایی مانند چین له شوند ،فرصتهای شغلی کافی تولیدی
ایجاد کنند.
تــام لمبونگ وزیر تجارت اندونزی که  ۴۵ســاله اســت و به حمایت از
آزادســازی اقتصاد و اصالحات اقتصادی در کشــورش -بزرگترین اقتصاد
منطقه جنوب شرق آسیا -شهرت دارد ،از خطراتی که در این راستا در کمین
کشورش است باخبر است .او میگوید« :خیلیها متوجه نیستند که در دنیا
داریم جهش بزرگی را در روبوتیک تجربه میکنیم .ما نیاز داریم که از خطر
انقــاب صنعتی جدید و تاثیر آن روی خود آگاه باشــیم .به جای این کار،
نخبگان سیاسی و تجاری در کشورهای در حال توسعه مشغول بحث راجع
به مســائلی هستند که عمال در همان قرن بیستم و حتی قرن نوزدهم حل
و فصل شدهاند».
کشورهایی مانند اندونزی دارند از وضعیتی رنج میبرند که دانی رودریک
اقتصاددان دانشــگاه هــاروارد آن را «صنعتیزداییشــدن زودرس» نامیده
است .این وضعیتی است که در آن ،اقتصادهای نوظهور شاهد کوچکشدن
بخش تولیدی خود میشــوند ،آن هم مدتها پیش از آنکه کشور به سطح
درآمدی قابل مقایسه با جهان توسعهیافته رسیده باشد .مثال اندونزی به رغم
رشــد اقتصادی سریع در پانزده سال گذشته ،شاهد آن بود که سهم صنایع

ژانگ پنگ ،معاون مدیر اقتصاد
و فن آوری شرکت
Shunde, Foshan

در اقتصاد
کشوری مثل
هند ،اصال
منطقینیست
که در حال حاضر
خودکارسازی
صورت بگیرد زیرا
در آن صورت،
قیمت کاالها باال
خواهد رفت
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راهنمای مختصر روبوتهای صنعتی

مناگـــر

J Jروبوت صنعتی چیست؟

بسیاری از کارهای اتوماتیک در کارخانهها توسط
بازوهای روبوتیکی انجام میشود که برای انجام کارهای
تکراری و گاهی خطرناک برنامهریزی شدهاند .شمار
فزایندهای از کارخانهها همچنین در حال خرید باربرهای
خودران هستند که شامل برخی کامیونهای چنگکی
(باربردار) هم میشوند .اکثر روبوتهای صنعتی با
فاصله نسبت به همکاران انسانشان کار میکنند و
حتی گاهی به دالیل امنیتی درون فضای محدود و
قفسمانند قرار میگیرند .اما نوع جدیدی از روبوتهای
انسانواره (هومانوئید) در راه است که برای کار کردن
در کنار انسانها طراحی شدهاند .مثال روبوت بکستر
 ۲۵هزار دالری که برای کارهای ساده مثل بستهبندی و
بارگذاشتن طراحی شده ،صفحهای متحرک دارد که اگر
مشکلی در کار پیش بیاید ،اخم نشان میدهد!

J Jآنها چه کاری را خوب انجام میدهند؟

سهچهارم کل روبوتهای صنعتی در چهار بخش
کار میکنند :کامپیوترها و کاالهای الکترونیک،
لوازم خانگی و اجزایش ،تجهیزات حمل و نقل ،و
ماشینآالت .دلیلش احتماال این است که خودکارسازی
در این صنایع توجیه مالی دارد و دلیل دیگرش هم این
است که ماهیت تکنولوژیهای موجود ،محدود است.
روبوتهای صنعتی معموال در یک محل ثابت هستند و
میتوانند کارهای یکسان را با وسایل ثابتشده انجام
بدهند یا آنها را با سرعتی قابل پیشبینی حرکت دهند.
روبوتها میتوانند سریعتر از انسانها و با درجهای
بیشتر از دقت و سازگاری کار کنند و طبعا به استراحت
و ساعت ناهار هم نیاز ندارند.

J Jآنها چه کاری را خوب انجام نمیدهند؟

به غیر از برخی روبوتهای «هوشمند» خاص ،اکثر این
ماشینها باید از قبل برای انجام هر کاری روی خط
تولید برنامهریزی شوند .دقت هم میتواند چالشی
پیش روی آنها باشد .مثال روبوتها در مستقر کردن
اجزای الکترونیک یک صفحه مدار مسطح مشکلی
نخواهند داشت .اما مثال برای سرهم کردن باتری
خودرو که اجزای کوچک زیادی در زاویههای غیرعادی
دارد ،دچار مشکل میشوند .بسیاری از کارهای
نیازمند به کارگر  -مثل دوختن لباس و ساختن کفش-
تاکنون سطح محدودی از خودکارسازی را تجربه
کردهاند .اما این هم دارد تغییر میکند :مثال آدیداس
بهزودی یک کارخانه کفشسازی را در آلمان افتتاح
خواهد کرد که بخش زیادی از کارها در آن توسط
روبوتها انجام میگیرد.

دوره زمانی بازگشت سرمایه

زمان الزم برای بازگشت سرمایه شرکتی که روی روبوتها سرمایهگذاری کرده است

سال
۲۰۱۰

۲۰۱۳

۲۰۱۶

تولیدی از دوران اوجشــان در ســال  ۲۰۰۲میالدی رو به کاهش گذاشتند.
تحلیلگران معتقدند این وضعیت تا حدی ناشی از ناکامی در سرمایهگذاری
در زیرساختها و نیز سیاست غیررقابتی در بخش تجارت و سرمایهگذاری
بوده است.
رودریک معتقد است کشــوری مانند اندونزی هرگز قادر نخواهد بود با
ســرعتی که چین یا کره جنوبی تجربهاش کردهاند ،رشد کند« :به صورت
ســنتی ،تولید به مهارتهــای اندکی نیاز دارد و افــراد زیادی را به خدمت
میگیرد .به دلیل ظهور خودکارســازی ،مهارتهایی که برای کار الزم است
به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده است و افراد کمتری برای کار کردن
در کارخانهها به کار گرفته میشــوند .این نیروی کار مازاد حاال باید چهکار
کند؟ آنها به کارآفرین یا متخصص آیتی تبدیل نمیشــوند .حتی اگر مثال
در رستورانها به خدمت گرفته شــوند ،درآمدی پایینتر از کار در کارخانه
نصیبشان خواهد شد».
بنا بر اســتدالل رودریک ،گسترش روبوتها عمال رشد سریع اقتصادی
را برای کشــورهای در حال توسعه دشوار خواهد کرد .این خبر بدی برای 2
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قیمتمتوسط
روبوت

تعدادکارگرانیکه
روبوتجایشانرا
گرفته

دستمزدساالنه
کارگران
(به هزار رنمینبی)

۴۶۳

۳

۳۱

۳۳۲

۳

۶۰

(به هزار رنمینبی)

۴۰۰

۳

۴۶

مدتزمان
بازگشت
(سال)

۵.۳
۲.۵
۱.۵

میلیون جوانی است که هرساله به بازار نیروی کار این کشور اضافه میشوند.
اندونزی کشــوری با  ۲۵۵میلیون نفر جمعیت اســت که  40درصد آنها با
درآمدی کمتر از سه دالر در روز زندگی میکنند.
ماهامی یک جوان  ۲۲ســاله است که در یکی از جزایر صنعتی اندونزی
به نام باتام دنبال کار میگردد .هفت ماه اســت که جستوجوی او برای کار
ادامه دارد اما این جزیره صنعتی که تنها چند کیلومتر با سنگاپور و اقتصاد
شکوفایش فاصله دارد ،ظاهرا قادر به ایجاد فرصتهای شغلی برای نیروهای
کار جوان نیست .او جزو جمعیتی از نیروی کار اندونزی است که دارد همان
«صنعتیزداییشدن زودرس» را تجربه میکند.
J Jآنها که زودتر از موعد صنعتیزدایی شدند
ماهامی و حــدود  ۷۰۰اندونزیایی دیگر جوانانی در اوایل دهه بیســت
زندگیشان هستند که همگی در منطقه صنعتی باتامیندو در جزیره باتام هر
روز دنبال کار میگردند .در ماه فوریه یک کارخانه در این منطقه که مالکش
ژاپنی است اعالم کرد به هشتاد نیرو نیاز دارد .سه هزار نفر به شکل حضوری

تراکم روبوتی

تعداد روبوتهایی که در عرصه تولید در ازای هر  10هزار نیروی کار انسانی مشغول به کارند
کرهجنوبی
ژاپن
آلمان
سوئد
آمریکا
فرانسه
انگلیس
اندونزی
چین
برزیل
روسیه
هند
ایران

آنجا آمدند که درخواست کار بدهند .جمعیت آن قدر زیاد بود که کارخانهداران
ابتدا تصور کردند اعتصاب کارگران اتفاق افتاده است!
منطقه صنعتی باتامیندو یک پروژه مشترک بین سرمایهگذاران سنگاپوری
و اندونزیایی بود که در ســال  ۱۹۹۰میالدی و با جمایت روسای جمهور دو
کشور  -لی کوان یو و سوهارتو -آغاز به کار کرد .قرار بود این منطقه الگوی
استراتژی صنعتیسازی اندونزی باشد اما در عوض به نمادی از تمام معضالت
آن تبدیل شد.
در ســالهای اخیر ،به طور متوسط ســاالنه پنج کارخانه از این منطقه
صنعتی خارج شدهاند و فعالیت خود را به کشورهای دیگر منتقل کردهاند .در
سال  ۲۰۰۰حدود هشتاد هزار نفر در کارخانههای این منطقه مشغول به کار
بودند اما این رقم حاال تقریبا نصف شده و به  ۴۶هزار نفر تقلیل یافته است.
حتی دستمزدی هم که اینجا به کارگران پرداخت میشود ،بین یکسوم تا
یکدوم دستمزدی است که در استان گواندونگ چین به کارگران پرداخت
میشــود .لمبونگ فارغالتحصیل هاروارد است که پیش از رسیدن به پست
وزارت تجارت اندونزی در ماه آگوست ،شرکت خودش را در سنگاپور داشت .او
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میگوید دولت مصمم است که دو معضل اساسی در وضعیت اقتصاد اندونزی
را حل و فصل کند :مشکل ضعف زیرساختها و مشکل وجود قوانین مختلف.
اما عدهای چنین استدالل میکنند که برای انجام اصالحات در اندونزی دیر
شده است .در دوران صنعتیسازی سریع چین ،این کشور سرمایهگذاریهای
گستردهای در ساخت بزرگراهها ،خطوط آهن و بنادر مدرن انجام داد زیرا آنها
را برای حمایت از بخش تولیدی چین ضروری تلقی میکرد .اما به گفته موک
سوی واه  -مدیر باتامیندو -اندونزی چنین وضعی نداشته و زیرساختهایش
از دهه  ۱۹۷۰میالدی به بعد تغییر چندانی نکرده است.
از ســوی دیگر ،اندونزی در بخش قوانین و مقررات هم مشکالت زیادی
دارد و قوانین دست و پاگیر مانع بزرگی در راه پیشرفت اقتصادی آن هستند.
مثال اخیرا محموله بزرگ و قانونی یک کارخانه کاغذســازی در گمرک بندر
باتام متوقف شــد و توجیه آن هم اســتناد به قانونی بود که خواهان توقف
صادرات چوب از منابع غیرقانونی شــده است! مشکالتی از این دست باعث
شده دردسرهای پیشرفت در باتام بیشتر و بیشتر شوند.
استفن رول آلمانی که در باتام کارخانه دستگاههای قهوهساز نستله را اداره
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مناگـــر
میکند ،در جریان خیزش صنعتی چین در دهه  ۱۹۹۰در چین کار میکرد
و حــاال در اندونزی کار و زندگی میکنــد .او میگوید اندونزی دارد فرصتی
طالیی برای رقابت در عرصه جهانی را از دست میدهد« :وقتی با شرکتهای
چندملیتی سر و کار دارید ،زمان همان پول است .اگر جادهها و زیرساختهای
خوب در کار نباشد ،نمیتوانید موفق شوید».

چن کونگان ،قائم مقام مدیر
در Ying Ao

کافی شاپ E-Deodar
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J Jخوشبینها چه میگویند؟
در اینکه کشــورهای در حال توســعه با چالشهای جدیدی مواجه
شدهاند ،شکی نیست .اما عدهای از صاحبنظران خیلی هم به اوضاع بدبین
نیستند .سطح دستمزدها در کشورهایی مانند هند و اندونزی همچنان
پایینتر از چین است و جمعیت آنها هم نسبتا جوان است .تحلیلگران
میگویند احتمال آن وجود دارد که این کشــورها بتوانند صنایع وابسته
به نیروی کار  -مثل البســه -را جذب کننــد زیرا این صنایع در معرض
خودکارسازی (اتوماسیون) گسترده قرار ندارند.
اندرســون چو تحلیلگــر صنایع روبوتیک در بانک ســرمایهگذاری
اچاسبیســی در هنگکنگ در این خصوص میگوید« :هرچه چین در
زنجیره صنعتی باال برود ،ظرفیت بیشــتری را برای کشــورهای جنوب
شرق آسیا و هند خالی میکند و در اختیار آنها میگذارد ».هال سرکین
متخصص تولید در گروه مشــاوره بوستن هم معتقد است که در اقتصاد
کشوری مثل هند ،اصال منطقی نیست که در حال حاضر خودکارسازی
صورت بگیرد زیرا در آن صــورت ،قیمت کاالها باال خواهد رفت .این در
حالی اســت که هند یک میلیارد نیروی کار در اختیار دارد که میتوانند
کاالی ارزان تولید کنند .او جزو آن دسته از تحلیلگران خوشبینی است
که معتقدند در میانمدت ،خودکارسازی میتواند موقعیتهای کسب و کار
جدید برای اقتصادهای نوظهور فراهم کند و دقیقا از همان جایی که به آنها
ضربه زده ،موقعیتهای شغلی جدید هم برایشان تولید کند.
اما کارل فری کارشناس اشــتغال و تکنولوژی در دانشگاه آکسفورد
هشدار میدهد که بدون آموزش بهتر و مهارتهای بیشتر ،کشورهای در
حال توسعه قادر نخواهند بود از پیشرفتها در عرصه تولید بهرهای بگیرند.
او میگوید« :تکنولوژی دارد به شکل فزایندهای مهارتمحور میشود.
بسیاری از این کشورها نیروی کار ماهری ندارند و بنابراین نمیتوانند از این
تکنولوژیها استفاده کنند ».خود چین هم از تبعات منفی خودکارسازی
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در امان نمانده است .بیش از  ۴۰درصد از جمعیت  ۱.۴میلیارد نفری چین
هنوز در مناطق روستایی زندگی میکنند و خیلیهایشان با فقر دست و
پنجه نرم میکنند .سهم آنها از معجزه اقتصادی شهری چین بسیار اندک
بوده است.
اما دولت میگوید مزایای گسترش خودکارسازی بیشتر از مضرات آن
 از جمله از دسترفتن فرصتهای شغلی -خواهد بود .استراتژی صنعتیکه سال گذشته توسط پکن اعالم شد  -و با عنوان «ساخت چین »۲۰۲۵
شناختهمیشود-تنهابرایبهبودقابلیتتکنولوژیکیکارخانههایشنیست
بلکه میتواند توسعه برندهای چینی را در سطح بینالمللی نیز تقویت کند.
چو  -تحلیلگر -میگوید در حالی که شرکتهای چینی برای افزایش
صادرات خود و مقابله با تاثیر ُکنــدی اقتصاد در داخل تالش میکنند،
احتمالش بیشتر است که روی کیفیت محصوالتشان بیشتر تمرکز کنند:
«بخشــی از آن توسعه ،عمال پروســه تولید بهتر  -از جمله بهکارگیری
روبوتها -را شامل خواهد شد».
هر ســاله مدت زمانی که برای بازگشــت سرمایه شــرکت از بابت
ســرمایهگذاریاش در روبوتها الزم است کوتاهتر میشود و این مسئله،
جذابیت اســتفاده از روبوتها را برای شرکتهای چینی کوچک هم باال
میبرد .مثال بنا بر محاسبات تحلیلگران سیتی ،زمان الزم برای بازگشت
سرمایه گذاشتهشــده روی روبوت جوشکار در صنعت اتومبیل چین در
فاصله ســالهای  ۲۰۱۰تا  ۲۰۱۵از  7.1ســال به  3.5سال کاهش پیدا
کرد .پیشبینی میشود این مدتزمان تا سال  ۲۰۱۷به  ۱.۳سال کاهش
پیدا کند .اما خودکارسازی تنها به معنی مستقر کردن بازوهای روبوتیک
موثر در خط تولید نیست .لی گان مدیر شركت شانگپین هوم كالكشن
كه وسایل سفارشی خانه را طبق نظر مشتریان میسازد معتقد است كه
بیشترین استفاده از روبوتها میتواند با ادغام توانایی آنها و منطبق كردن
آن با خواستهها و سفارشهای مشتریان از طریق سیستمهای اتوماتیك
صورت بگیرد.
او با اســتفاده از روبوتها موفق شده بهرهوری کارخانهای را که در سال
 ۲۰۱۴در فوشــان چین افتتاح کرد به میــزان  ۴۰درصد باالتر از کارخانه
قبلیاش برساند .این در حالی است که تعداد نیروی انسانی در کارخانه جدید
 ۲۰درصد کمتر از کارخانه قدیم است.
گروه مشــاوره بوســتن پیشبینی کرده که درصد کارهایی که توسط
روبوتهای پیشرفته انجام میگیرد از  8درصد امروزی به  ۲۶درصد در پایان
این دهه میالدی برسد .چین ،آلمان ،ژاپن و کره جنوبی حدود  80درصد از
کل خریدهای روبوتها در سطح جهان را تشکیل میدهند .سیرکین در مورد
مزیت روبوتها میگوید« :انســانها حتی اگر خیلی هم خوب عمل کنند،
بهرهوری خود را در بهترین حالت هر ده ســال یک بــار باال خواهند برد».
اما پیشبینی او این اســت که محققان قادر باشند کاری کنند که بهرهوری
روبوتها هر چهار سال یک بار افزایش پیدا کند .بررسی این مسئله در طول
زمان ،اهمیت آن را نشان خواهد داد.
در حالی که چین و سایر کشورهای صنعتی در حال ساخت و استفاده
از روبوتهای بهتر هستند ،کارآیی روبوتها هم به طرز جالبی افزایش
نشان داده است .مثال سیرکین میگوید قصابی که همواره به عنوان کاری
با مهارت انســانی شناخته میشده ،حاال با دقت میتواند توسط روبوت
انجام شــود .وقتی روبوت این کار را انجام میدهد ،میزان گوشت قابل
اســتفاده بهدستآمده بین  ۳تا  ۴درصد بیشتر از آنچه که انسان انجام
میدهد خواهد بود .او در پایان خیلی رک میگوید« :کارهایی هست که
انسانها آنها را بهتر از روبوتها انجام میدهند .اما تعداد این کارها دارد
کمتر و کمتر میشود».

رویکرد آیندهگرا به تحوالت نیروی کار انسانی

خودکارسازی مشاغل چه تاثیری بر نیروی کار میگذارد؟
شاید وقتش رسیده باشد که بعضی از آنهایی که خیلی به شغلشان مینازند
کمی به خودشان بیایند .مدت زیادی است که کارکنان در بخشهای تولیدی
و بانکداری و برخی حوزههای دیگر از احتمال قرارگرفتن روبوتها در سیستم
کاریشان و حتی کنار رفتن کامل نیروی کار انسانی آگاهاند .آنها میدانند که
هر کاری دیر یا زود به صورت کامل یا نیمهکامل توسط ماشینآالت و نرمافزارها
قابل انجام خواهد بود .اما واقعیت این اســت که پیشــرفت سریع تکنولوژی
بهخصوص در حوزه هوش مصنوعی نشانهای است از اینکه استفاده از نیروی کار
انسانی در هر حوزهای که تصورش را بکنید در آینده نزدیک ممکن است متوقف
شــود .یکی از جالبترین تحوالت در این حوزه که در همین ماه مارس اتفاق
افتاد ،این بود :برنامه آلفاگو که توسط گوگل دیپمایند طراحی شده ،موفق شد
در جریان بازی گو (یک بازی متعلق به دوران چین باستان) لی سی-دال (استاد
ارشد بازی) را شکست دهد .این بازی مدتها به عنوان جام مقدس تحقیقات
در حوزه هوش مصنوعی تلقی میشد.
آنچه که رخ داد درواقع این بود :یک سیســتم کامپیوتری که خودش این
بازی را به خودش یاد داده بود توانســت یک هوش کامال پیشــرفته انسانی را
شکست بدهد .بعد از این اتفاق حیرتانگیز ،دولت کره جنوبی بالفاصله اعالم
کرد بودجهای بالغ بر  ۸۵۵میلیون دالر برای گسترش تحقیقات در حوزه هوش
مصنوعی اختصاص خواهد داد .کارشناســان و صاحبنظران حاال میگویند
آلفاگو در جریان این بازی درواقع از خودش خالقیت و هوشــی سرشــار را به
نمایش گذاشت .این سطح از هوش و خالقیت را میتوان در هر حوزه دیگری
 از حســابداری گرفته تا مسائل حقوقی و خدمات درمانی -به کار گرفت .آنحوزههایی که همواره به عنوان حوزه عمل و نفوذ هوش سرشــار انسانی تلقی
میشــد ،در ســالهای آینده از هوش مصنوعی نیز بهره خواهد برد و درواقع
پتانسیلهای جدید و زیادی به آنها اضافه خواهد شد.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تعجبی ندارد اگر اکثر شغلهایی که انسانها
ت انجامشان حقوق میگیرند ،بهزودی توســط روبوتها انجام شوند .گرد
باب 
لئونهارد  -نویسنده و صاحبنظر رویکرد آیندهگرایی -در این خصوص میگوید:
«کلمهای هســت که باید با تمام قدرت از آن فرار کنید وگرنه جایی در آینده
نخواهید داشت :روتین (کار با روال همیشگی) .اگر شغلتان مبتنی بر انجام کاری
روتین است  -حاال در حوزهای که میخواهد باشد -بدانید که در آینده خبری
از این شغل نخواهد بود و روبوتها آن را انجام خواهند داد».
روهیت تلوار یک صاحبنظر دیگر در حوزه آیندهگرایی میگوید شــک و
تردیدهای زیادی درباره اینکه برخی شــغلها را تا چه حد میتوان اتوماتیزه
کرد وجود دارد .خیلیها معتقدند که برخی شــغلها را نمیتوان با نرمافزار و
ماشینآالت و برنامهریزی پیش برد و حداکثر اتفاقی که ممکن است بیفتد این
است که بخشی از این شغلها به صورت ماشینی انجام شوند.
اما به گفته تلوار ،پرسشها در این خصوص در آینده تغییر خواهند کرد .االن
همه میپرسند «مگر میشود کاری را که وکیل انجام میدهد به روبوت سپرد؟»
اما ســوالی که در آینده پرسیده خواهد شد این خواهد بود« :چهکار کنیم که
روش کار وکالت را تغییر دهیم؟»
این پرســش بیش از هر چیز ،حقوقبگیران را به این فکر میاندازد که آیا
پیشرفتهای تکنولوژیک باعث ایجاد فرصتهای شغلی میشوند یا اینکه آنها

را از بین میبرند؟ پیشبینی لئونهارد این است که فرصتهای شغلی زیادی در
صنایع بزرگ از دست بروند و این باعث تحوالت فرهنگی و اجتماعی گستردهای
شود .او همچنین پیشبینی میکند که ساعات کاری کاهش پیدا کند ،درآمدها
مشابه با یکدیگر شوند و حتی مالیات بر اتوماسیون (خودکاری) به وجود بیاید.
پیشبینی تلوار این اســت که شغلهای بیشتر و بیشتری به حالت نیمهوقت
دربیایند .با وجود این ،مثالهای تاریخی زیادی هست که نشان میدهد نگرانی
ن شــدن ماشین به جای انسان در دورانهای مختلفی
و هراس درباره جایگزی 
وجود داشته و در نهایت هم باعث نابودی فرصتهای شغلی برای نیروی انسانی
نشده است.
طرفداران این دیدگاه میگویند همزمان با از دسترفتن برخی فرصتهای
شغلی بر اثر اتوماسیون ،شغلهای جدیدی در جوامع به وجود میآیند که به
نیروی کار انسانی نیاز دارند و این روند دائم رو به جلو میرود.
یکی از نمونههای معروف در این خصوص ،ماشینیشــدن کشــاورزی در
ایاالت متحده آمریکا اســت .در ســال  ، ۱۸۷۰پنجاه درصد از کل نیروی کار
انسانی آمریکا در حوزه کشاورزی مشغول به کار بودند ولی در حال حاضر این
رقم كمتر از دو درصد اســت .همچنین دوران بیکاری دائمی در آمریکا براثر
ماشینیشدن کشاورزی به وجود نیامده است.
صاحبنظرانی که دیدگاه خوشبینانهتــری در این خصوص دارند ،بحث
ایجاد فرصتهای جدید را با جدیت دنبال میکنند .به اعتقاد آنها ،پیشرفتهای
تکنولوژیک جدید همواره باعث باز شدن بخشهایی جدید در صنعت میشوند.
استدالل آنها هم این است که بسیاری از مشاغلی که امروزه نیروی کار انسانی
در آنها به خدمت گرفته میشود ،تا همین چند دهه پیش اصال وجود نداشتند.
پیشبینی میشود  ۶۵درصد از بچههایی که امروزه وارد دوره ابتدایی میشوند،

استین اوردال
اقتصاددان

گ
منبع بلومبر 

به کار گرفتن
کنترلماشینی
روی کارهایی
که ابعاد بزرگی
دارند ،به این معنی
است که ناگهان
مثال ۵۰۰شغل
از دست میرود و
به همین خاطر،
پیمانکارانتمایلی
به سرمایهگذاری در
آنها نشان نمیدهند
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مناگـــر
در آینده وارد مشــاغلی شــوند که در حال حاضر اصال وجود ندارند .اما حتی
طرفداران این دیدگاه هم تاکید دارند که باید تغییر و تحوالت را بهدقت زیر نظر
داشت و مراحل گذار را برای آنها در نظر گرفت تا بازار کار نیروی انسانی دچار
شوک وحشتناکی نشود.
لئونهارد پیشبینی میکند که شــغلهای یقهســفید با کار روتین حتما
اتوماتیزه و ماشینیزه شــوند .در چنین شرایطی ،نیروی کار انسانی فرصت و
پتانسیل آن را پیدا خواهد کرد که روی عملکردهای فکری ،خالقانه و پیچیدهای
متمرکز شــود که ماشــینها احتماال قدرت انجامش را ندارند .با این اوصاف،
احتماال پزشکان و برخی گروههای شغلی دیگر میتوانند نفسی بهراحتی بکشند.

کارخانه ربات ،E-Deodar
گوانگدونگ
این شرکت ،رباتهایی تولید
میکند که  30درصد ارزانتر
از رقبایش است

پیشرفتسریع
تکنولوژی به
اینمعناست
که شرکتها
میتوانند نیروی
کار مورد نیاز خود
را به شکل بهتری
سازماندهیکنند
و بیشتر روی
نیروهای کار آزاد
و کارکنان پارهوقت
متمرکزشوند
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J Jماشینهای کاری در خاورمیانه
در کشــورهای خاورمیانه هم بحث استفاده از روبوتها به جای استفاده از
ث استفاده از خودروهای
نیروی کار انسانی مورد توجه قرار دارد .مثال در دوبی بح 
بدون راننده تا سال  ،۲۰۳۰مطرح شده است .همچنین بحث استفاده از پرینت
سهبعدی در کشــورهای مختلف خاورمیانه مطرح است .رانیا رستم مسئول
بخش نوآوری در جنرالالکتریک خاورمیانه در این خصوص میگوید« :پرینت
ســهبعدی امکانات اقتصادی تولید را بهشدت افزایش میدهد و به رشد پایدار
واقعی برای اقتصادهای منطقه کمک زیادی میکند ».کاهش هزینه ،افزایش
ســرعت تولید و تبدیل سریع محصول به کاالیی قابل عرضه در بازار از جمله
مزایای پرینت سهبعدی هستند.
تلوار معتقد اســت که با پیشــرفت تکنولوژی و افزایش طول عمر انسان،
بخشهای غیرنفتی موجود  -مثل گردشــگری ،خدمات درمانی و آموزش-
تقویت میشوند زیرا وقتی کارها توســط روبوتها انجام شود ،انسانها وقت
بیشتری برای یادگیری و سفر در اختیار خواهند داشت .در عین حال ،یکی از
مهمترین مسائلی که پیش روی انسان قرار خواهد داشت این است که درباره
دولتهای آینده و خدمات آنها نوآوری و تجدیدنظر کند.
پیشرفت سریع تکنولوژی همچنین به این معناست که شرکتها میتوانند
نیروی کار مورد نیاز خود را به شکل بهتری سازماندهی کنند .کسب و کارها نیز
بیشتر روی نیروهای کار آزاد (فریلنس) و کارکنان پارهوقت متمرکز خواهند
شد .در چنین شرایطی ،تعداد نیروی کار ثابت آنها پایین خواهد آمد و به همین
ترتیب ،آنها هزینههای كمتری را نیز متحمل خواهند شد.
عاصف جاوید مدیر بخش تكنولوژی خاورمیانه در «اسنچر» در این خصوص
میگوید« :احتمالش وجود دارد كه در ده سال آینده سازمانهای بیشتری را
ببینیم كه غیر از سطح “سی” (یا همان مدیران ردهباال) نیروی كار ثابت ندارند
و كامال برمبنای ایده نیروی كار شناور شكل گرفتهاند».
او معتقد است که ترکیب گروههای ساخت فیلم ،الگویی ایدهآل برای نیروی
کار آینده است :گروهی از متخصصان که در طول مدت اجرای یک پروژه گرد
هم میآیند و بعد پراکنده میشوند و سراغ پروژههای دیگری میروند .این رویه
میتواند مزایای مشخصی برای منطقه خاورمیانه داشته باشد که یکی از آنها
افزایش فرصتهای شــغلی برای زنان خواهد بود .به گفته جیمی مک اولیف
مدیر سازمان غیرانتفاعی آموزش برای اشتغال ،این شرایط به نفع زنانی است که
قصد دارند کار کنند اما به دلیل ساعات کاری طوالنی و غیرشناور ،عدم امکان
انجام کار از راه دور و یا لزوم طیکردن مسافتهای طوالنی در هرروز ،از ورود به
بخشهای خاصی از بازار کار بازماندهاند.
اما بهرهبردن از این رویه و بهکارگیری نیروهای شــناور هنوز در خاورمیانه
جا نیفتاده است .مدیران سایت «نَبِش» که پیشگام یافتن شغلهای فریلنس
(آزاد) در منطقه خاورمیانه بوده اســت ،میگویند شرکتها وقتی برای اولین
بار ایده برونسپاری یا بهکارگیری نیروهای شناور را میشنوند ،از آن استقبال
میکنند .اما در نهایت در بهخدمتگرفتن نیرو وسواس زیادی به خرج میدهند
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زیرا با معضل عدم اعتماد به این نیروها روبهرو هســتند .در کشورهای غربی،
شرکتها به صورت آنالین نیرو جذب میکنند اما در خاورمیانه ،اکثر شرکتها
میخواهند ابتدا با شخص مورد نظر مالقاتی داشته باشند و بعد در مورد سپردن
کاری هرچند کوچک و محدود به او تصمیم بگیرند .لولو خازن از سایت نبش
در این خصوص میگوید« :در مورد جذب نیرو ،خاورمیانه هنوز یک بازار کامال
ســنتی محسوب میشود؛ اما مزایای اســتفاده از نیروهای کار آزاد  -از جمله
هزینه پایینتر و انعطافپذیری بیشتر -آنقدر حیاتی هستند که توجه به جذب
نیرو به این صورت را باال ببرند ».یک مزیت دیگر نیروهای فریلنس این است
که ایدههای جدید و دیدگاههای کامال تازه را وارد کار میکنند و این مســئله
بهخصوص در بخش صنعت اهمیت زیادی دارد.
سایت نبش بهتدریج الگوی خود را بهبود بخشیده و آن را به دستچینکردن
نیروهــای کاری معتبر برای انجام کارهای مشــخص تبدیل کــرده تا روند
بهخدمتگرفتن نیرو ،آسانتر و سریعتر شود.
عاصف جاوید در این خصوص میگوید کســب و کارها برای اینکه اهداف
خود را به شکلی موفقیتآمیز تامین کنند ،باید انعطافپذیری و همکاری با سایر
نهادها را جدی بگیرند .او معتقد است که کسب و کارهای حوزه خلیج فارس
نیاز دارند برای بهرهگیری از این وضعیت جدید ،سریعتر دیدگاه خود را عوض
کنند .اما جای خوشبینی زیادی هم در این حوزه وجود دارد زیرا بســیاری از
سیاستگذاران در منطقه بهشدت روی استفاده از تکنولوژی و روشهای جدید
استفاده از نیروهای کار متمرکز شدهاند.
اما در بســیاری از حوزههای دیگر ،احتمــال آن میرود که تکنولوژی
خودکارسازی با سرعت کمتری جا بیفتد .علتش ارزانبودن نیروی کار در
برخی از کشورهای خاورمیانه اســت .مثال در پروژههای ساخت و ساز در
کشورهای حوزه خلیج فارس ،کارگران زیادی با دستمزد پایین کار میکنند.
در امارات متحده عربی ،دســتمزد ساعتی کارگر معمولی  ۵دالر است اما
کارگر با همین کار در استرالیا ساعتی  ۳۰دالر حقوق میگیرد .بنابراین در
این صنعت چندان انگیزه و مشوقی برای بهکارگیری روشهای تکنولوژیک
بیشتر وجود ندارد .جان تیلور مدیرعامل شرکت سایتك که در کشورهای
حوزه خلیج فارس فعالیت میکند و فروشنده تکنولوژی پیشرفته ساخت
و ساز (مثل دســتگاههای اتومات حفاری) است در این خصوص میگوید
تکنولوژی در بازار طرفدار دارد اما پیمانکاران محلی در پذیرش این قضیه
ُکند عمل میکنند .در حوزه ماشینآالت اتومات ساخت و ساز ،خاورمیانه و
کشورهای حوزه خلیج فارس بهشدت ُکند عمل کردهاند .به گفته تیلور ،مثال
این تکنولوژی در  ۵۰درصد پروژههای ساخت و ساز در آمریکای شمالی و
 ۷۰درصد این پروژهها در استرالیا به کار گرفته میشود اما میزان بهکارگیری
آن در پروژههای کشــورهای حوزه خلیج فارس تنها یک درصد است .به
کار گرفتن کنترل ماشــینی روی کارهایی که ابعــاد بزرگی دارند ،به این
معنی است که ناگهان مثال  ۵۰۰شغل از دست میرود و به همین خاطر،
پیمانکاران تمایلی به سرمایهگذاری در آنها نشان نمیدهند و علت اصلیاش
هم همان دیدگاه غالب مبنی بر «ارزانبودن نیروی کار انسانی» است .این
در حالی است که در بسیاری از موارد ،آنچه عمال رخ میدهد این است که
تکنولوژی میتواند زمان انجام پروژهها را کوتاه کند و هزینههای آن را کاهش
دهد .این بیتوجهی به روشهای افزایش بهرهوری از نظر تیلور قابل قبول
نیست .اما این بحث فقط مختص به بخش ساخت و ساز نیست .حتی در
بخشهایی مثل پذیرایی و مهمانداری و تولید هم میتوان آن را مشاهده
کرد و این در حالی است که در چنان بخشهایی ،وابستگی کارفرما به نیروی
کار ارزان بهشدت باال است .شرکتها به باال بردن مهارت نیروی کار یا خرید
تجهیزات در جهت افزایش بهرهوری توجه نشان نمیدهند و این باعث گران
ماندن کاالها و خدمات میشود.

وقتی کارها توسط روبوتها انجام شود ،انسانها وقت بیشتری برای یادگیری و سفر در اختیار
خواهند داشت و البته فرصت پیدا میکنند که درباره دولتهای آینده و خدمات آنها نوآوری و
تجدیدنظرکنند.

J Jمعضل کار باکالس
در اقتصادهای حوزه خلیج فارس ،مســئله کاهش قیمت نفت و در عین
حال لزوم زمینهســازی برای ورود نیروهای کار جوان به بازار کار به دو مسئله
مهم و حیاتی در برنامهریزیها تبدیل شــدهاند .رادنیکا پونشی مدیر اجرایی
تلنت انترپرایز که مدتها به عنوان مدیر بخشهای منابع انسانی در کشورهای
مختلف حوزه خلیج فارس کار کرده ،شش ماه اخیر را دورانی پرتحرک توصیف
میکند و میگوید قیمت ارزان نفت باعث اعمال فشار روی بودجههای دولتی
شده و خیلیها را به خود آورده است .سیاستگذاران حاال با فشار افزایش درآمد
مالی خود مواجهاند که تنها با بازشــدن بیشتر اقتصادها و بازارهای کار در این
کشورها امکان تحققش وجود دارد .اما فشار مضاعفی هم روی آنها وارد میآید
زیرا نیروی جوان در این کشــورها خواهان پیوستن به بازار کار هستند و باید
موقعیتهای شغلی مناسبی هم برای آنها ایجاد شود .در عین حال ،نمیتوان از
استفاده از تکنولوژی و ماشینآالت برای بهرهوری بیشتر غافل ماند.
برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس حاال به دنبال اعمال سیاستهایی
هستند که بتواند بازار کار را رقابتیتر کند .مثال در بحرین قانونی تصویب شده
کــه آوردن نیروی کار خارجی را محدود میکنــد و به دنبال تقویت بازار کار
محلی برای فارغالتحصیالن داخلی است .هدف از این قانون این بوده که منطق
جدیدی برای برنامهریزی کســب و کارها مورد توجه قرار بگیرد :از یک ســو،
اســتفاده از تکنولوژی مطرح باشد و از سوی دیگر ،به خدمتگرفتن نیروهای
بومی مورد توجه قرار بگیرد.
کارن یانگ محقق موسسه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در واشینگتن
در این خصوص میگوید« :ارزانی قیمت نفت باعث شــده که برای اولین بار،
بحث استفاده آزمایشی از رویکردهای مختلف برای تقویت بازار کار مورد توجه
قرار بگیرد .این مسئله در گذشته و با حضور قدرتمند نفت مورد توجه نبود».
عربستان سعودی یکی از کشورهایی است که با وجود بزرگبودن اقتصادش،
کمترین میزان مشــارکت نیروی کار را در اقتصاد دارد .بنا بر تحقیق شرکت
مشاوره مککینزی ،این کشــور باید تا سال  ۲۰۳۰میالدی حدود  ۶میلیون
فرصت شغلی جدید برای شهروندانش به وجود بیاورد .این در حالی است که
بنا بر تحقیق موسسه سرمایهگذاری جادوا در سال  ،۲۰۱۵عربستان  ۴۱۷هزار
فرصت شغلی جدید ایجاد کرد که  ۸۸درصد از آنها را نیروی کار خارجی انجام
میدهند .این نشان میدهد که چالش پیش روی عربستان سعودی آن هم با
توجه به پایینبودن قیمت نفت چقدر اساسی است.
در برخی کشورهای دیگر حوزه خلیج فارس ،این چالش کوچکتر است اما
همچنان اهمیت زیادی دارد .در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا ،رویه این است
که تحوالت تکنولوژیک در بازار کار در شرایطی رخ میدهد که نرخ زاد و ولد
رو به کاهش است .درواقع اکثر افراد متعلق به نسل انفجار جمعیت وارد مرحله
بازنشستگی خواهند شد و نیاز به ایجاد فرصتهای شغلی زیاد در این کشورها
کمتر خواهد شد .این در حالی است که در بسیاری از کشورهای خاورمیانه ،نرخ
زاد و ولد باالست و نیروی کار جوان زیادی فراهم است .این میتواند یک دارایی
باارزش برای این کشورها باشد .نیروی جوان در این کشورها اکثرا عالقهمند به
تکنولوژی هستند و در شکلهای مختلف از آن استفاده میکنند .در عین حال،
تمایل به سرمایهگذاری در بخشهای پردازش اطالعات و آموزش تکنولوژیک
هم باالســت .اما نــکات منفی و بازدارنده نیز در این خصوص کم نیســت و
چالشهای بزرگی را بهخصوص در بحث اشــتغال در بخش خصوصی ایجاد
میکند .یکی از این چالشها دیدگاهی اســت که در میان جوانان کشورهای
حوزه خلیج فارس و خانوادههای آنها در مورد مشاغل وجود دارد .تصور عمومی
آنها این است که کار در بخش دولتی پرستیژ بیشتری دارد ،دردسرش كمتر
است و از لحاظ مالی و سایر جنبهها نسبت به بخش خصوصی اولویت دارد .از
ســوی دیگر ،اکثر فارغالتحصیالن فکر میکنند شروع کار از یک پست پایین

باعث ســرافکندگی و تابو است .درواقع آنها همگی دنبال نقشهای مدیریتی
هستند .مکاولیف در این خصوص میگوید« :شروع کار در بخش خصوصی
در پستهای ســطح پایینتر میتواند نقش عمدهای در توسعه و بهبود روند
شغلی جوانان ایجاد کند و مقاومت آنها را در برابر پیوستن به مشاغل مختلف
از بین ببرد .این مسئله با توجه به ارزانی قیمت نفت و تبعات آن ،برای دولتها
و شرکتهای کشــورهای حوزه خلیج فارس اهمیت زیادی پیدا خواهد کرد
و نظامهای بهخدمتگیری نیروی کار در این راســتا دستخوش تغییر خواهد
شد ».راندا بحسون از «پیدبلیوسی» خاورمیانه در این خصوص میگوید« :بین
تقاضای شرکتهای بخش خصوصی و مهارتها و تواناییهای موجود در نیروی
کار خاورمیانه ،شکاف عمیقی وجود دارد .یکی از مهمترین چالشهایی که در
این خصوص وجود داشته ،عدم تطابق نظام آموزشی کشورها و نیز نظامهای
تربیت نیروی آنها با تقاضاهای پیچیده بازار کار شرکتهای بزرگ بینالمللی
است».
البته بخشــی از مشکل شاید به کارفرماها هم برگردد .آنها ارتباط درستی
با بخش آموزش ندارند .اما واقعیت این است که بخش خصوصی نیاز دارد که
با مهارتآموزان بهخصوص در بخش صنعت ارتباطی درازمدت داشــته باشد.
تمایل بیش از اندازه نیروی کار جوان به رســیدن به پستهای مدیریتی هم
مشکلی است که دارد به بخش مهارتآموزی تخصصی و بهخصوص فنی ضربه
میزند .واقعیت این است که متخصصبودن در زمینههای مختلف بیش از هر
چیز دیگری آیندهساز است و روی بازار کار تاثیری مثبت میگذارد.
دیوید جونز اقتصاددان بازار کار و موســس تلنت انترپرایز در این خصوص
میگوید« :بنا بر تحقیقات ما کشــورهای حوزه خلیج فارس چنان هزینهای
صرف برنامههای رهبری و مدیریت میکنند که در هیچ جای دیگر دنیا صرف
نمیشــود .اما اگر پروژههای خودکارسازی در آینده در بخشهای مختلف به
اجرا دربیاید ،اینهمه آموزش مدیریتی دیگر کاربرد زیادی نخواهد داشت .در
آینده ،ماهیت مدیریت و رهبری تغییر خواهد کرد .مثال مدیری که امروزه به
روشهای معهود به کارمندان زیردســت خود انگیزه میدهد ،شاید در آینده
ناوگانی از پرندههای هدایتپذیر از راه دور (پهپاد) را در اختیار داشته باشد و قرار
باشد با این ناوگان ،اهداف شرکت را به سرانجام برساند .در آن صورت ،نیازی به
انگیزهدادن به نیروی کار وجود ندارد .آن مدیر صرفا باید درست فکر کند و قادر
باشد به شکلی بسیار تکنوکراتیکتر از امروز عمل کند».
در عین حال نکات دیگری هم باید مورد توجه باشــد .مثال
تجربهکردن محیط کار میتواند برای فارغالتحصیالن تازهنفس
اهمیت زیادی داشته باشد .دورههای اینترنشیپ (کارآموزی) در
برخی کشورها دیگر به دست فراموشی سپرده شده است ،زیرا همه نسبت
به کار بدون دســتمزد حساس هستند .اما واقعیت این است که دورههایی
چندماهــه از چنین کارآموزیهایی بهترین فرصت را در اختیار نیروی کار
جوان و نیز کارفرماها قرار میدهد تا یکدیگر را ارزیابی کنند.
برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس در عین حال در سالهای اخیر
به استخدام نیروهای بومی توجه بیشتری نشــان دادهاند و آن را ضروری
میدانند .آنها معتقدند نبود نیروهای متخصص بومی باعث میشود رویکردهای
توسعه کشــوری و منطقهای در سطح باقی بمانند و آنچه که واقعا مورد نیاز
است ،در نهایت تامین نشود .بحث ارتباط بخش خصوصی و دولتی در جذب
نیرو هم نکته بااهمیت دیگری است .با افزایش عالقهمندی نیروی کار جوان به
کار در بخش خصوصی و کسب تجربه الزم ،اعتماد بخش دولتی به جذب این
نیروها نیز باال خواهد رفت .جوانی که تجربه کارآموزی و کار در بخش خصوصی
را دارد ،راحتتر جذب بخش عمومی خواهد شد و این مسئله میتواند بخشی
از فشارهای موجود در بازار کار را نیز کم کند .مسئله تنها تغییر دیدگاه نسبت
به تابوهای شغلی است.

ترکیب گروههای
ساختفیلم،
الگویی ایدهآل
برای نیروی
کار آینده است:
گروهی از
متخصصان که در
طول مدت اجرای
یک پروژه گرد
هم میآیند و بعد
پراکنده میشوند
و سراغ پروژههای
دیگری میروند

پیشبینی میشود ۶۵
درصد از بچههایی که امروزه
وارد دوره ابتدایی میشوند،
در آینده وارد مشاغلی شوند
که در حال حاضر اصال وجود
ندارند
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مناگـــر
گزارش ویژه :این سوسیالیست اشتباه میکند

راز موفقیت سوئد سوسیالیسم نیست!

برنی سندرز درست میگوید ،جهان باید بیشتر شبیه سوئد شود
اما نه به شیوهای که مد نظر اوست

یوهان نوربرگ
نویسنده و مورخ سوئدی.
نویسنده کتاب جنجالی «در
دفاع از کاپیتالیسم جهانی»
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برنی سندرز معتقد اســت که آمریکا باید به سوئد و دیگر کشورهای اسکاندیناوی نگاه کند تا «یاد
بگیرد آنها برای طبقه کارگر خود چه کردهاند ».سناتور اهل ورمونت بارها در طول مبارزات انتخاباتیاش
برای نامزدی حزب دموکرات دراینباره حرف زده ،طوری که مارک روبیو ،رقیب سابق جمهوریخواهش
ی است ،البته برای
جایی گفته بود« :من فکر میکنم برنی ســندرز نامزد خوبی برای ریاستجمهور 
ســوئد!» به عنوان شهروند سوئد باید بگویم که سندرز درســت میگوید :آمریکا از الگو قرار دادن
کشورهای اسکاندیناوی در حوزههای اجتماعی و اقتصادی سود خواهد برد .اما سندرز باید حواسش
باشــد که آرزوی چه را میکند .او تصورات اشتباه فراوانی درباره «سوسیالیسم سوئدی» دارد .مثال
سندرز خواستار «سیاستهای بازرگانیای است که برای خانوادههای طبقه کارگر در آمریکا و نهفقط
ع از تولیدات داخلی و ایجاد
مدیرعامالن شرکتهای بزرگ چندملیتی سودآور باشد» .منظور سندرز دفا 
مانع بر سر تجارت آزاد بینالمللی است .اما سوئد اصال مدافع چنین سیاستهایی نیست .در عوض
سوسیالدموکراتهای سوئدی مدافع آزادسازی بازرگانی یا trade liberalizationهستند که باعث
شده شرکتهای عظیم انحصارگرا مجبور به رقابت با خارجیها شوند.
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ظاهرا میتوانید مردم اسکاندیناوی را از اسکاندیناوی خارج کنید ،اما نمیتوانید روح اسکاندیناوی را از این مردم بیرون بیاورید.
یک پیشزمینه فرهنگی اینجا وجود دارد که دالیل موفقیت ما را توضیح میدهد و ریشه آن به قبل از دوران تجارت آزاد اواخر
قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم برمیگردد.

فراموش نکنیم وقتی باراک اوباما در سال  ۲۰۱۳از سوئد دیدار کرد،
سه اتحادیه کارگری اصلی سوئد نامهای برایش نوشتند و خواستار دیدار
با او شــدند .هدف آنها از این دیــدار چه بود؟ رئیس بزرگترین اتحادیه
کارگری سوســیالدموکرات سوئد از رئیسجمهوری آمریکا برای تعهد
ناکافی به بازرگانی آزاد و گردش آزاد کاال انتقاد کرد!
این واقعیت به مذاق سوسیالیستهای آمریکایی خوش نمیآید اما بهتر
است به دالیل درست از شما نفرت داشت ه باشند تا اینکه به دالیل غلط
عاشقتان باشند .شبیه شدن به سوئد مدرن یعنی کاهش مقرارت و تنظیم
حداقلی بازار از طرف دولت ،تجارت آزاد ،بازنشستگی نیمهخصوصیشده،
نبود مالیات مسکن ،نبود مالیات بر ارث و مالیات شرکتی بسیار کمتر از
ایاالت متحده .برنی عزیز! ببخشید که حبابت را ترکاندم.
البته سندرز کامال درباره سوئد اشتباه نمیکند .سوئد و دیگر کشورهای
اسکاندیناوی تجربه دولت خیلی بزرگ و ایدههای نیمهسوسیالیستی را
داشتهاند .فقط یک مشکل وجود دارد :این تجربه دقیقا با تنها دوره افول
اقتصاد منطقه در  ۱۰۰سال گذشته همزمان بوده است.
تصویر سندرز از اسکاندیناوی مثل باقی سیاستهایش است :در دهه
 ۱۹۷۰گیر کرده .تا آن دهه ،سوئد و دانمارک سریعتر از هر کشور اروپایی
دیگر رشد میکردند و از اکثر کشورهای دنیا ثروتمندتر بودند .سیاست
اصلی اقتصادی آنها تا آن موقع محدود کردن دولت و پذیرفتن بازار آزاد
بــود .در جریان دوره طوالنی عدم دخالت دولت در اقتصاد بین  ۱۸۵۰تا
 ،۱۹۵۰درآمد ســرانه سوئدیها هشت برابر شد و جمعیت آنها دو برابر.
مرگ و میر نوزادان از  ۱۵درصد به  ۲درصد رسید و سن امید به زندگی
 ۲۸سال رشد کرد .و همه اینها قبل از آن بود که دولت رفاه وجود خارجی
داشته باشد.
تا  ۱۹۵۰در دانمارک و ســوئد مجموع مالیاتها به عنوان درصدی
از تولید ناخالص داخلی نهفقط کمتر از باقی کشورهای اروپایی بود ،که
پایینتر از آمریکا هم بود ۲۰ :و  ۱۹درصد در دانمارک و سوئد در مقایسه
با  ۲۴درصد در آمریکا.
J Jتجربه سوسیالیسم در سوئد
اینجا بود که ما سوئدیها ،که تشنگیمان را برطرف کرده بودیم ،فکر
کردیم که میتوانیم به چاه پشت کنیم .ما شروع به تنظیم بازار کردیم و
مقررات ساختیم .ما مالیاتها را افزایش دادیم و بخش عمومی را بزرگ
کردیم .سوئد سیاستهای سوسیالدموکرات را فراتر از همسایگانش برد
و در نتیجه اقتصادش سنگینتر زمین خورد .سیاستهای نخستوزیرانی
چــون تاگه ارالنگر و اوالف پالمه تولید ملی و اخالقیات کاری مشــهور
ســوئدی را تباه کرد .در  ،۱۹۷۰سوئد  ۲۵درصد ثروتمندتر از میانگین
کشــورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه بود 20 .سال بعد،
بقیه تقریبا به ما رسیده بودند .زمانی سوئد چهارمین کشور ثروتمند دنیا
بود ،اما در این زمان رتبه چهاردهم را داشت.
این برای کارآفرینی و استخدام هم فاجعهآمیز بود .در جریان این دوره،
اگر به صورت خالص حساب کنیم ،حتی یک شغل هم در بخش خصوصی
به وجود نیامد ،با وجود آنکه جمعیت رشد کرد .در سال  ۲۰۰۰فقط یکی
گ سوئد بعد از  ۱۹۷۰تاسیس شده بود.
از  ۵۰شرکت بزر 
بعدها باس رینگهلم ،وزیر دارایی سوسیالدموکرات سوئد اعتراف کرد
«اگر سوئد همان نرخ رشد میانگین سازمان همکاری اقتصادی و توسعه
یا  OECDرا از  ۱۹۷۰حفظ کرده بود ،منابع مشــترک ما میتوانســت
خیلی بیشتر از چیزی باشد که حاال هست یعنی  ۲۴۰۰دالر به ازای هر
خانواده در هر ماه».

در جریان این شــبهانقالب کوتاه سوسیالیستی ،هراس تعداد زیادی
از روشــنفکران سوئدی این بود که کشورشان به کابوسی اور ِولی تبدیل
شود .سوســیالدموکراتها با ایده بهشــدت غیرمحبوب عمومیکردن
کسبوکارهای خصوصی بازی میکردند و پارلمان قانونی را تصویب کرده
بود که بر اساس آن هر دادوستد اقتصادی که با هدف پایین آوردن مالیات
شخص باشد غیرقانونی اســت حتی اگر خود آن دادوستد قانونی باشد.
اینگوار کامپارد ،موسس  IKEAو تعداد زیادی از کارآفرینان سوئدی ،به
همراه تعداد زیادی از ستارههای ورزشی ،در همین دوران کشور را ترک
کردند .ویلهم موبرگ ،مشهورترین نویسنده سوئدی آن موقع نوشت که
دولت از کنترل خارج شــده و «ما داریم وارد راه سومی بین دموکراسی
و دیکتاتوری میشــویم که هرکســی در آن ناامید و ناخشنود است».
مشهورترین فیلمساز ما ،اینگمار برگمان همان روزها موقع تمرین تئاتر به
اتهام فرار از مالیات توسط پلیس بازداشت شد .این اتفاق برگمان را افسرده
کرد و او چند ماه بعد کشور را ترک کرد.
مشهورترین نویسنده کتاب کودکان در سوئد ،آسترید لیندگرن ،که
مجبور شده بود بیش از  ۱۰۰درصد مالیات بردرآمد نهایی بدهد ،مقالهای
تلخ و هجوآمیز درباره مواجهه ماموران سنگدل مالیاتی با یک جادوگر پیر
مهربان نوشت« :او فکر کرده بود که به حقوق همه در کشوری دموکراتیک
احترام گذاشته میشــود .مردم نباید مجازات شوند و مورد تعقیب قرار
بگیرند چون به شیوهای صادقانه پول درآوردهاند».
شل اوالف فلت ،وزیر دارایی سوسیالدموکرات بین سالهای ۱۹۸۳
تا  ۱۹۹۰در کتاب سال  ۱۹۹۲خود اعتراف کرد که بخشی از برنامههای
دولتی «غیرپایدار» ،بعضی از سیاســتها «مضحک» و سیستم مالیاتی
«لگامگســیخته» بود .این سیاستها بعد از دوران ناپایدار رونق ناشی از
بدهی و تورم اواخر دهه  ،۱۹۸۰فروریخت.
این سیاســتهای غیرپایدار و لگامگسیخته هرچه کردند به طبقه
ی نمایندگیشان است کمک نکردند .دستمزد
کارگری که سندرز مدع 
واقعی در ســوئد بین سالهای  ۱۹۷۵تا  ۹۵حدود  ۵درصد سقوط کرد.
درست است که نرخ دستمزد به طور رسمی باال رفته بود ،اما تورم شدید
جلوی استفاده از آن را میگرفت.
J Jفاصلهگیری از سوسیالیسم
اما در اوایل دهه  ،۱۹۹۰سوئد شروع به فاصلهگیری از کژراهه اقتصاد
سندرزی کرد .تعداد زیادی از قوانین و مسائل دستوپاگیر حذف شدند،
خصوصیســازی شــدت گرفت ،مالیاتها کاهش پیدا کردند و بخش
عمومی روی تامینکنندگان خصوصی باز شد .در دو دهه بعدی ،دستمزد
واقعی تقریبا  ۷۰درصد رشد کرد.
تمام کشــورهای صنعتــی در ایــن دوره در درجــات مختلفی به
خصوصیســازی روی آوردند اما کشورهای اســکاندیناوی بدون شک
پرچمدار بودند .بین سالهای  ۱۹۷۵تا  ۲۰۰۵وضعیت سوئد در شاخص
جهانی آزادی اقتصادی موسسه فریزر بهشدت بهبود پیدا کرد و  ۲.۳نمره
باال رفت (از مجموع  ۱۰نمره) .آزادی اقتصادی در دانمارک در این دوره
 ۱.۷نمره رشد کرد .این را مقایسه کنید با بهبود  ۰.۹نمرهای آلمان و ۰.۵
نمرهای آمریکا با وجود رونالد ریگان .فایننشالتایمز به همین خاطر نوشت:
«سوئد اروپا را در اصالحات رهبری میکند».
به عبارت دیگر ،هیچ رازی درباره موفقیت کشورهای اسکاندیناوری
وجود ندارد ،هیچ معمای پیچیدهای قرار نیســت توضیح داده شود .این
کشــورها همانطوری عمل کردند که هر اقتصاددان حامی بازار آزادی
انتظار دارد .آنها زمانی که بازارشان آزادتر بود از باقی اقتصادهای صنعتی
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در جریان
شبهانقالب کوتاه
سوسیالیستی
در دهههای ۷۰
و  ۸۰میالدی،
تعداد زیادی
از کارآفرینان
و هنرمندان از
جملهاینگوار
کامپارد ،موسس
 IKEAو اینگمار
برگمان ،کارگردان
تاثیرگذار سوئدی
از کشور مهاجرت
کردند.

دنیا رشد بیشتری داشتند و وقتی سوسیالیسم را تجربه کردند وارد رکود
شــدند .حاال که آنها دوباره شروع به اصالح اقتصاد کردهاند ،دوباره بهتر
از بقیه عمل میکنند .واشنگتنپست در سال  ۲۰۱۱اعالم کرد« :سوئد
ستاره احیای اقتصادی است ».میراث دوران سوسیالیسم اسکاندیناوی
هنوز کامال محو نشده :مخارج دولتی همچنان زیاد است و مالیاتها هم
باالست (دستکم در مقایسه با آمریکا) اما حاال ما به حد میانگین اروپایی
برگشتهایم .دولت همچنان برای شهروندان مراقبتهای بهداشتی ،مراقبت
از کودکان ،کالج مجانی ،و کمک برای مرخصیهای اســتعالجی فراهم
میکند .البته ما سوئدیها همچنان بر این سیست م رفاهی و نحوه کارکرد
آن اختالف نظر داریم اما دستکم خوشحالیم که آنها در دوران اوجشان
جامعهمان را به نابودی نکشاندند.
چرا این شکل از سوسیالیسم به ما صدمه زیادی نمیزند و رشدمان
را نابود نمیکند؟
یک دلیل این است که ما بخشهای منفی آن را با اقتصادی بازتر از
بقیه خنثی میکنیم .در ردهبندی بنیاد فریزر ،سوئد و دانمارک به لحاظ
اقتصادی آزادتر از ایاالت متحده هستند بهخصوص وقتی پای ساختارهای
حقوقــی ،حقوق مالکیت ،ارزهــای احتیاطی ،تجــارت آزاد ،نظارت بر
کســبوکارها و نظارت بر بازارهای مالی وسط است .ما قوانین پیچیده
مربوط به پروانه کار را نداریم که جلوی رقابت را در آمریکا میگیرند.
J Jمالیاتگیری از فقرا
ما در طول دهههای اخیر خرج سنگین دولت رفاه را از جیب دادهایم
اما این به تولید ما صدمه زیادی نزد ه اســت .چرا؟ چون دولت سوئد به
جای مالیاتگیری از ثروتمندان ،از فقرا و طبقه متوسط بهشدت مالیات
میگیرد! برخالف پولدارها ،فقرا و مردم طبقه متوسط موقعی که مجبورند
مالیات سنگینی پرداخت کنند نمیتوانند از کشور فرار کنند.
سوسیالدموکراتها میدانستند که نمیتوانند بودجه چنین دولت
سخاوتمندی را با مالیاتگیری از پولدارها و کسبوکارهای بزرگسرمایه
جمع کنند :چون تعداد آنها خیلی باال نیست و اقتصاد کشور به آنها وابسته
اســت .پس بودجه اصلی دولتهای سوئد و دانمارک از طریق سیستم
مالیاتهای کاهشی ارزش افزوده  ۲۵درصد فروش تامین میشود :تنها
مالیاتــی که فقیر و غنی به یک میزان پرداخت میکنند .از طرف دیگر،
مالیات شرکتی در سوئد و دانمارک به ترتیب  ۲۲و  ۲۳.۵درصد است در
مقایسه با نرخ  ۳۵درصدی آمریکا.
در واقع ثروتمندان در سوئد از مزایای اقتصادی فراوانی بهره میگیرند
که به افراد طبقات پایینتر ارائه نشده است .سوئد همیشه بخششهای
مالیاتی دســتودلبازانهای برای هزینههای ســرمایهای در نظر گرفته
است .حتی مقررات مربوط به کارگران اصوال به کمپانیهای بزرگ سود
میرساند .سوئد برای جلب توجه متخصصان با تحصیالت باال از
خارج از کشــور ،سیستم «مالیات متخصص» را ارائه کرده که
طی دورهای سه ساله  ۲۵درصد درآمد آنها را از مالیات معاف
میکند .وزیر دارایی سوســیالدموکراتها در سال ۲۰۰۰
موقع اعالم معافیت ویژه برای افرادی که ســهام بزرگ
شرکتهای حاضر در بازار بورس را دارند گفت« :مسلما
این غیرعادالنه است ،اما ما راه بهتری نداریم».
برخالف سندرز ،سوسیالیستهای
اســکاندیناوی به این نتیجه
رســیدهاند که یا میتوانیم
دولت بزرگ داشته باشیم یا
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میتوانیم بگذاریــم پولدارها خرج اقتصاد را بدهند .اما این دوتا همزمان
امکانناپذیراست.
J Jاین سوئدیهای خوب
سندرز درســت میگوید وقتی میگوید کشــورهای اسکاندیناوی
جوامعی نسبتا برابر و بهقاعده هســتند و استانداردهای زندگی در آنها
باالست .طبق تجربه شخصیام ،کشورهای اسکاندیناوی جاهای خوبی
برای زندگی هستند.
اما آیا باید مثل بقیه این را به حســاب دولت رفاه بگذاریم؟ میلتون
فریدمن ،اقتصاددان برنده جایزه نوبل در پاسخ به خبرنگاری که گفته بود
در سوئد فقر وجود ندارد ،جواب مشهوری داد« :بامزه است چون در میان
سوئدیهای مقیم آمریکا هم فقیر نداریم!»
این البته اغراق است اما آمار جمله هوشمندانه میلتون را تایید میکند.
طبق بررسیهای یک محقق سوئدی ،درآمد اسکاندیناویتبارهای آمریکا
 ۲۰درصد باالتر از میانگین مردم آمریکاست و میزان فقر در این جامعه
یتبارهای
نصف میانگین آمریکاست .جمعیت  ۱۱میلیونی اسکاندیناو 
ساکن آمریکا توانستهاند جوامعی با سطح باالی استاندارد زندگی بسازند،
حتی با وجود کاپیتالیسم بیدروپیکر و بیرحم آمریکایی.
ظاهرا میتوانید مردم اسکاندیناوی را از اسکاندیناوی خارج کنید ،اما
نمیتوانید روح اسکاندیناوی را از این مردم بیرون بیاورید .یک پیشزمینه
فرهنگی اینجا وجود دارد که دالیل موفقیت ما را توضیح میدهد و ریشه
آن به قبل از دوران تجارت آزاد اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیســتم
برمیگردد .در این کشــورها فرهنگ اعتماد اجتماعی ،نبود نسبی فساد
و اخالق کاری لوتری ریشــه دارد .این ممکن است بازتابی باشد از تاریخ
طوالنی ثبات داخلی ،ســطح پایین فئودالیسم در دوران قرون وسطی و
ســنت قوی بازرگانی .دو اقتصاددان اهل اســکاندیناوی آندرس برگ و
کریستین بیورنسکف که میزان اطمینان میان مردم را به عنوان میراثی
تاریخی بررســی کردهاند به این نتیجه رسیدهاند كه نوادگان آنهایی که
حتی  ۱۰۰سال قبل از دولت رفاه از اسکاندیناوی کوچ کردهاند همچنان
بهشدت افرادی قابل اطمینان هستند .آنها نتیجه گرفتهاند که اطمینان
به دیگران و انسجام اجتماعی باعث تقویت دولت رفاه میشود چراکه در
چنین جوامعی راحتتر میتوانید قدرت را به سیاســتمداران بسپارید و
پولتان را خرج غریبهها کنید ،چون اعتقاد دارید که آنها آدمهای محترمی
هستند که هیچوقت به سیستم کلک نمیزنند.
مردم اسکاندیناوی همیشه نسبت به افراد دچار فساد مالی  -هرچند
اندک  -نگاه خیلی منفی داشتهاند .به هر حال سوئد کشوری است که در
آن کاندیدای پیشرو برای نخستوزیری در  ۱۹۹۵مجبور به استعفا شد
چراکه مشخص شد از کارت اعتباری دولتیاش برای چند خرید کوچک
خصوصی هزینه کرده ،با وجود آنکه هر ماه خودش بدهی کارت اعتباری
را داده است!
وقتی در یک نظرســنجی بینالمللی در سالهای  ۱۹۹۱و  ۱۹۹۸از
مردم دنیا پرسیدند «تحت چه شرایطی شخص میتواند مزایای دولتی
را قبول کند وقتی که مشمول آن نیست؟» این مردم اسکاندیناوی بودند
که با جواب «هیچوقت» در صدر قرار گرفتند .آمریکاییها در این فهرست
شانزدهم بودند ،حتی پایینتر از ایتالیاییها.
J Jبازرگانی ،فرهنگ و تداوم
اما فرهنگ سرنوشت نیست .ارزشهای اسکاندیناوی روزگاری با کمک
مشوقهای اقتصادی و حمایت سازمانی شکل گرفتهاند و اگر این حمایت

در واقع ثروتمندان در سوئد از مزایای اقتصادی فراوانی بهره
میگیرند که به افراد طبقات پایینتر ارائه نشده است .سوئد همیشه
بخششهای مالیاتی دستودلبازانهای برای هزینههای سرمایهای در
نظر گرفته است .حتی مقررات مربوط به کارگران اصوال به کمپانیهای
بزرگ سود میرساند.

بدترین اید ه اقتصادی برنی سندرز
افزایش سراسری حداقل دستمزد به ساعتی  ۱۵دالر

برنی سندرز در تکتک سخنرانیهایش قول میدهد که حداقل دستمزد فدرال را به
ساعتی  ۱۵دالر برساند .این یعنی حداقل دستمزد را در نیمی از  ۵۰ایالت آمریکا دو برابر
کنیم .سندرز قصد ندارد بین ایالتها فرق بگذارد و قرار است با ریاستجمهوری او مثال
شهرهای کلمبوس (مرکز ایالت اوهایو) و لسآنجلس یکی فرض شوند .کلمبوس شهری
در حال رشــد است با نرخ بیکاری  ۴.۶درصد که چهارمین شهر برای زندگی مقرون به
صرفه در آمریکا به حساب میآید و لسآنجلس با  ۶.۸درصد بیکاری هفتمین شهر گران
آمریکا .حداقل دستمزد در لسآنجلس در حال حاضر ساعتی  ۱۰دالر است و در کلمبوس
ساعتی  ۸.۲۵دالر .سندر با این کار دولت فدرال را وارد قلمرویی میکند که هیچ ایالتی
تاکنون جرئتش را نداشته است .سیاتل ،اولین شهر بزرگ آمریکایی که در سال ۲۰۱۴
قانون افزایش حداقل دستمزد به  ۱۵دالر را اجرا كرد ،از زمان اجرایی شدن آن از آوریل
 ،۲۰۱۵بدترین دوره  ۹ماهه از دست رفتن فرصتهای شغلی را در طول سالهای پس از
بحران مالی تجربه کرده است .افزایش حداقل دستمزد مخارج دولتی را هم بهشدت باال
برده است و در نیویورک که اولین ایالت آمریکایی است که حداقل دستمزد را به  ۱۵دالر

از بین برود ،این فرهنگ میتواند ضعیف شــود .اگر شما اینطور بزرگ
شوید که فکر کنید کار کردن فضیلتی اساسی است ،سخت کار خواهید
کــرد حتی اگر حقوق خوبی نگیرید .اما وضعیت نســل بعد  -جوانان و
مهاجران  -چه خواهد بود؟ (آنها در دورانی رشــد کردند یا وارد ســوئد
شدند که دولت سوسیالیستی بر سر کار بود و این فضیلتها کمرنگ و
یشد).
گتر م 
ک مرن 
درصد ســوئدیهایی که به ســوال دریافت مزایــای دولتی جواب
«هیچوقت» میدهند هنوز باالست اما از  ۸۲درصد در اوایل دهه ۱۹۸۰
به  ۵۵درصد در حال حاضر رسیده است.
بخشــی از این تغییر رفتار و نگاه را میشد در اوایل دهه  ۲۰۰۰دید،
زمانی که تعداد مرخصی استعالجی سوئدیها به حالت انفجاری باال رفت.
در آن دوران با اینکه ما از تقریبا هر ملت دیگری سالمتر بودیم ،بیشتر از
هر ملت دیگری از مرخصی اســتعالجی استفاده کردیم( .بهخصوص در
جریان مسابقات خیلی مهم ورزشی!) در جریان مسابقات جام جهانی در
سال  ۲۰۰۲تعداد مردانی که از مرخصی کوتاهمدت استعالجی استفاده
کردند  ۴۱درصد افزایش پیدا کرد ،اما میزان مرخصی زنان تغییری نکرد.
خدا میداند چه میشد اگر سوئد میتوانست به یکچهارم نهایی برسد.
در سوئد ما این مشکالت را در زمینه افزایش بیکاری در میان مهاجران
هم تجربه میکنیم .حاال شــکاف استخدامی میان سوئدیهای اصیل و
سوئدیهای متولد خارج دو برابر میانگین اتحادیه اروپاست ،با اینکه ما

رسانده برآورد شده که هزینه کارگران در دولتهای محلی و بنیادهای غیرانتفاعی تامین
هزینه شــده توسط دولت ساالنه یک میلیارد دالر افزوده خواهد شد .حتی خود سندرز
گفته که باال بردن حقوقها قیمتها را برای آمریکاییها باال میبرد« :ببینید ...واقعیت این
است که ،بله ،شما ممکن است مجبور شوید برای یک همبرگر در مکدونالدز چند سنتی
بیشتر پول بدهید »...سندرز البته متوجه ماجرا نیست .آلن بی .کروگر ،اقتصاددان نهچندان
لیبرال (رئیس سابق شورای مشاوران اقتصادی باراک اوباما) و یکی از مهمترین هواداران
آکادمیک افزایش حداقل دســتمزد ،از مخالفان ایده ســندرز است .او اکتبر گذشته در
نیویورکتایمز نوشت« :من مدافع افزایش حقوقها هستم ،اما نه اینقدر زیاد و نه اینقدر
سریع .حقوق ساعتی  ۱۵دالر ورای تمام تجربیات بینالمللی است و میتواند زیانبخش
باشد .اگرچه بعضی از شهرها و ایاالت گرانتر میتوانند شوک افزایش حقوق به  ۱۵دالر
را بدون از دست رفتن شغل یا حداقل ضرر پشت سر بگذارند ،اما اصال معلوم نیست باقی
ایاالت ،شــهرها و روستاهای ایاالت متحده چطور بتوانند آن را تحمل کنند .فشار برای
حداقل دستمزد سراسری  ۱۵دالری ،ریسکی است که ارزش ندارد امتحانش کنیم».

نسبت به بقیه رفتار کمتر نژادپرستانه و تبعیضآمیز داریم .در واکنش به
روند ،سیاستمداران سوئدی اخیرا تصمی م گرفتهاند سیاستهای لیبرال
مهاجرتی را کنار بگذارند و کاری بکنند تا خارجیها را دور نگه دارند.
آن زمان که همه ما یکشکل بودیم ،از خاستگاه مشترک بودیم ،عقیده
و رفتار و تحصیالت مشترک داشــتیم اعمال سیاست یکسان آسانتر
بود .اما حاال ما نیازمند مدلی انعطافپذیرتر هستیم چون ما هم کمکم
کمی شبیه آمریکا شــویم .گانر و آلوا میردال ،برندگان جایزه نوبل و دو
متفکر اصلی سوسیالدموکرات قرن بیستم ،فکر میکردند که کشورهای
اسکاندیناوی کامال برای تجربه مالیاتهای سنگین و پخش دوباره ثروت
مناســباند .این کشورها جمعیتهای یکدست داشتند ،با اخالق کاری
باال ،خدمات عمومی غیرفاسد ،درجه باالیی از اطمینان به بوروکراسی و
سیاستمداران و باالخره اقتصاد رقابتی بازار آزاد که قرار بود خرج ماجرا را
بدهد .آنها نوشتند اگر سوسیالیسم اینجا جواب ندهد ،خیلی سخت خواهد
بود که جای دیگری جواب دهد.
حاال ،تجربه سوئدی سوسیالدموکراسی ادامه دارد ،اگرچه در شکلی
متفاوت و با پشتیبانی دوز سالمی از آزادسازی اقتصادی .اما تالش برای
پیوند زدن مدل دهه  ۷۰اسکاندیناوی به آمریکا میتواند در کشوری که
فرهنگ غیرمساعدی دارد تجربیات فاجعهآمیزی بیافریند .دولت بزرگتر
در آمریکا شما را به نسخه بزرگتری از سوئد نمیرساند .شما را به نسخه
بزرگتری از اداره پست آمریکا میرساند .و این اصال خوب نیست.

درآمد
اسکاندیناویتبارهای
آمریکا  ۲۰درصد
باالتر از میانگین
مردم آمریکاست
و میزان فقر در
این جامعه نصف
میانگینآمریکاست.
جمعیت ۱۱میلیونی
اسکاندیناویتبارهای
ساکن آمریکا
توانستهاند جوامعی با
سطح باالی استاندارد
زندگی بسازند
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مناگـــر

جاذبه خصوصی ماندن

چرا شرکتهای آمریکایی نمیخواهند وارد بازار بورس شوند؟ شرکت آنالین چندملیتی شبکه حمل و نقل

در یک نظرسنجی
آنالین غیررسمی،
فورچن از
مدیرعامالن
شرکتهای
آمریکایی این
سوال را پرسید« :با
اینجملهموافقید
یا مخالف :مدیریت
شرکتم آسانتر
خواهد بود اگر
شرکتیخصوصی
باشم ،نه عمومی».
پیام آنها شفاف
بود ۷۷ :درصد با
این جمله موافق
بودند

144

لونقل که با
احتماال نام  Uberرا شنیدهاید .یک شرکت خدمات آنالین حم 
سرعت انفجاری در نقاط مختلف جهان در حال رشد است .اما شما نمیتوانید
سهام شرکت این شرکت را در بازار بورس بخرید .هیج سرمایهگذاری نمیتواند
شــرکتی ایدهآلتر از اوبر برای ورود به بازار بورس پیدا کند :جوان ،شــهرت
جهانی ،گردش مالی چند میلیارد دالری در ســال ،فعال در چهارصد شهر
در سراســر دنیا و رشد با آماری سه رقمی .سرمایهگذاران برای خرید چنین
شرکتی سر و دست خواهند شکست .پس چرا تراویس کاالنیک ،مدیرعامل
اوبر از فرصت استفاده نمیکند و عمومی نمیشود؟
جواب ســاده است :کاالنیک به پول شما نیازی ندارد و آن را نمیخواهد.
نیازی به دردسرهای عمومی شدن و ورود به بازار بورس نیست وقتی منابع
خصوصی سرمایه میتوانند همه نیازهای اوبر را برطرف کنند .بخش اعظم
سرمایه مورد نیاز اوبر از صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی تامین میشود
و بخش دیگر را سرمایهگذاران استراتژیک مثل مایکروسافت تامین میکنند
که سال گذشته  ۱۰۰میلیون دالر صرف اوبر کرد .اوبر دسامبر گذشته زمانی
که ارزش شــرکت  ۶۲.۵میلیارد دالر برآورد شــد توانست  ۲.۱میلیارد دالر
ســرمایه جلب کند .چنین ارزشگذاریای ممکن است دائمی نباشد اما به
هر حــال اوبر را از دو غول حاضر در بازار بورس  -کاترپیالر و جنرال موتورز
 ارزشــمندتر میکند .اوبر را از همین حاال به رده شرکتهای سطحباالیآمریکایی پیوسته است .با این حال کاالنیک میگوید «دستکم چند سال»
با عمومیشدن فاصله دارد .اوبر شرکت شماره یک در فهرست جدید فورچن
«مهمترین شرکتهای خصوصی آمریکایی» است ،و نماد یک روند عجیب در
تاریخ آمریکاست .کسبوکارهای آمریکایی به طور فزایندهای از آنچه که قبال
آرزوی هــر مدیرعاملی بود پرهیز میکنند :آنها نمیخواهند از خصوصی به
عمومی تبدیل و وارد بازار بورس شوند .آنها ترجیح میدهند مالکیت خصوصی
داشته باشند .طی  ۲۰سال گذشته ،با آنکه تعداد شرکتهای آمریکایی به رشد
خود ادامه داده ،تعداد شــرکتهای حاضر در بازار بورس  ۴۵درصد کاهش
داشته است.
J Jهراس از سهامداران خطرناک
تعداد باالی  IPOها (عرضه اولیه ســهام) که زمانی نشانه پویایی اقتصاد
آمریکا به حساب میآمد بعد از ترکیدن حباب داتکام در سال  ۲۰۰۰متوقف
شد و بعد از آن دیگر باال نرفت ،اگرچه اقتصاد آمریکا امروز بهشدت بزرگتر
ی هم با ابراز
از آن دوران است .در این میان ،تعداد زیادی از شرکتهای عموم 
پشیمانی از تصمیم سابق خود به مالکیت خصوصی برگشتهاند .تعداد دیگری
خیلی ســاده اصال برای پیوستن به بازار بورس تالش نمیکنند و خصوصی
میمانند.
این تغییر نمایانگر دنیایی است که در آن عرضه و تقاضا برای سرمایه در
حال تغییر اســت و همزمان راههای شرکتها برای تولید ثروت نیز در حال
تغییر است .قرار نیست بازار بورس تعطیل شود و شرکتهای عمومی محو
شوند اما تعداد آنها کمتر خواهد شد و همزمان بزرگتر خواهند شد .و نتیجه
آن فضایی بهشــدت متفاوت از پنجاه سال گذشته است :اینجا شرکتهای
خصوصی نقشهای بزرگتری را برعهده میگیرند :آنها راههای متمایزی برای
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راندن کســبوکار دارند .آنها به شــکل تازهای به افراد ردهباالی خود حقوق
میدهند.
وقتی شرکتهای ســطح باالیی مثل  Dellو  Safewayاز بازار بورس
کنار میروند باید بپذیریم که این روند جدی است .آنها با اشتیاق از توانایی
تازهبازیافته خود برای سرمایهگذاری در بلندمدت حرف میزنند و از تمرکز روی
کسبوکار  -به جای والاستریت  -میگویند .البته آنها تعمدا یک دلیل اصلی
را ناگفته میگذارند .شــرکتهای حاضر در بازار بورس مجبورند با موجودی
خطرناک دســت و پنجه نرم کنند که خیلی اوقات بالی جانشان میشود:
سهامدار کنشگر یا  .activist investorاین سهامداران یکی از دالیل اصلی
کاهش جذابیت بازار بورس برای شرکتها هستند :آنها گروهها یا افرادیاند
که تعداد باالیی از سهام یک شرکت عمومی را میخرند تا بتوانند در هیئت
مدیره آن شرکت حاضر شوند و روی تصمیمات و آینده آن تاثیر بگذارند .به
گفته مدیرعامل یک شرکت مهم حاضر در بازار بورس که نمیخواهد نامش
برده شود «شرکتهای عمومی تا حد مرگ از این اکتیویستها میترسند و
هرکاری میکنند تا گرفتار آنها نشوند .حضور این سهامداران بهخصوص در
چهار ،پنج سال اخیر شدت گرفته و هراس شرکتهای خصوصی از ورود به
بازار بورس را افزایش داده است ».در یک نظرسنجی آنالین غیررسمی ،فورچن
از مدیرعامالن شرکتهای آمریکایی این سوال را پرسید« :با این جمله موافقید
یا مخالف :مدیریت شرکتم آسانتر خواهد بود اگر شرکتی خصوصی باشم ،نه
عمومی ».پیام آنها شفاف بود ۷۷ :درصد با این جمله موافق بودند.
J Jوقتی نیازی به سرمایه نیست!
مسئله اینجاست که تا حاال دلیل اصلی برای عمومی شدن یک شرکت
 شــاید تنها دلیل آن  -جذب ســرمایه بوده است .در دنیای سابق اقتصادصنعتی که بر پایه کارخانهها و ماشــینآالت بنا شــده بود ،جذابیت پول و
سرمایه هنگفت بدیهی به نظر میرسید .نیازهای سرمایهای شرکتها عظیم
بود و چــون داراییها غیرنقدینه بودند ،تعداد زیادی از ســرمایهداران فقط
بخش کوچکی ار ریسک را میخواستند .اما در دنیای امروز ،تعداد زیادی از
شــرکتهای بزرگ اصال به سرمایه بزرگ نیاز ندارند .به اپل ،الفابت (شرکت
مادر گوگل) ،مایکروســافت ،فیسبوک و آمازون نگاه کنید ۵ ،شــرکت از
ارزشــمندترین  7شرکت اول آمریکایی .آنها عمال چیزی تولید نمیکنند و
آنچنان سودده هستند که آخرین چیزی که میخواهند سرمایه بیشتر است!
آنها روی میلیاردها دالر پول نقد نشستهاند و نمیدانند با پولشان چه کنند.
این چیزی است که موسسه مککینسی گلوبال آن را مدل تجاری «دارایی
ــبک» توصیف میکند :شرکتهایی که از این مدل استفاده میکنند ۳۱
َس ُ
درصد همه ســود شرکتهای غربی را نصیب خود میکنند (در  ۱۹۹۹این
میزان فقط  ۱۷درصد بود).
مککینسی گلوبال در گزارشی مینویسد« :در دنیای کنونی ارزش به طور
فزایندهای از حق انحصاری اختراعات ،برندها ،نامهای تجاری و کپیرایت به
وجود میآید نه ماشینآالت صنعتی و کارخانهها ».در لیست امسال فورچن
از مهمترین شــرکتهای خصوصی آمریکایی  ۱۵شرکت از  ۲۵شرکت کال
با کاالی فیزیکی سر و کار ندارند .یک نظرسنجی دیگر این موضوع را تایید

کسبوکارهای آمریکایی به طور فزایندهای از آنچه که قبال آرزوی هر مدیرعاملی بود پرهیز
میکنند :آنها نمیخواهند از خصوصی به عمومی تبدیل و وارد بازار بورس شوند؛ آنها ترجیح
میدهند مالکیت خصوصی داشته باشند

میکند .فورچن از مدیران عامل آمریکایی پرسید آیا آنها همه پول مورد نیاز
خود برای رشد و سرمایهگذاریهای تازه را دارند؟ فقط  ۸درصد پاسخ منفی
دادند.
J Jورود به عصر «اشباع جهانی پسانداز»
همزمان که تقاضا برای ســرمایه مادی روز به روز در حال کاهش است،
عرضه آن بهشدت در حال افزایش است .چین و هند به همراه دیگر بازارهای
در حال رشد (از جمله اقتصادهای قدرتمندی مثل اندونزی و نیجریه) هر روز
مرفهتر میشوند ،و این جهان را وارد وضعیتی میکند که بن برننکی ،رئیس
ســابق فدرال رزرو نام آن را «اشــباع جهانی پسانداز» گذاشته بود .سرمایه
روز به روز در حال افزایش اســت و بیشــتر از گذشته دنبال جایی میگردد
که آرام بگیرد .به همین خاطر است که شرکتهای سرمایهگذاری خصوصی
و سرمایهگذاری خطرپذیر این روزها مثل غولهای فناوری اطالعات ،بیشتر
از آنچه که مورد نیازشان است پول دارند .به گفته مرکز تحقیقاتی Preqin
بزرگترین چالشی که این صنعت در سال  ۲۰۱۶با آن روبهروست این است
که سرمایهای بسیار باال به دنبال ورود به چند شرکت محدود است ،به همین
خاطر خرید شرکتها به قیمت معقول دشوارتر از قبل شده است.
به عالوه ،حتی آن شــرکتهای خصوصی که نیاز به ســرمایه دارند ،با
جایگزینی وسوســهانگیزتر از سهامداران روبهرو هســتند :آنها میتوانند با
پایینترین نرخ بهره ،وام بگیرند و این را هم باید مدیون همان اشباع جهانی
پسانداز باشیم که در بخشهای مختلفی از جهان دیده میشود.
حاال این عوامل را با هم ترکیب کنید :شرکتها کمتر از گذشته به سرمایه
خیلــی باال نیاز دارند .آنها میتوانند بدون فدا کردن مالکیت شرکتشــان با
پایینترین نرخ بهره پول قرض بگیرند و اگر هم نخواهند پول قرض بگیرند
شرکتهای ســرمایهگذاری خصوصی حاضر و آماده پشت در شرکت صف
کشیدهاند .حاال با اطمینان میتوان گفت برای آنکه در اندازه عظیم مسلط در
اقتصاد حاضر شوید ،نیازی به پول دیگران ندارید.
J Jدر خدمت و خیانت بازار بورس
معایب ورود به بازار بورس به سهامداران کنشگر ختم نمیشود .اول اینکه
خود این روند هزینهبر اســت .به گفته جی ریتر ،متخصص  IPOاز دانشگاه
فلوریدا ،هزینههای پذیرهنویســی و ثبتنام در بازار بورس به طور میانگین
حدود  ۱۴درصد ســرمایه جمعشده را شامل میشود .شرکتهای عمومی
با قوانین دســتوپاگیر بیشتری دستوپنجه نرم میکنند .به عالوه عمومی
شــدن میتواند برای یک شــرکت جوان باعث اتفاقات غیرقابلپیشبینی
و غیرقابل کنترل شود .شــرکت  Lending Clubرا در نظر بگیرید که در
دسامبر  ۲۰۱۴وارد بازار بورس شد و ارزش سهام آن بهشدت باال رفت .اما با
آنکه شرکت توانست ه بود به اهداف بلندپروازانهاش در بازار بورس برسد ارزش
ســهام ناگهان رو به افول گذاشت .در بهار سال بعد هیئت مدیره که مملو از
سرمایهداران کنشگر جدید بود ،مدیرعامل شرکت را اخراج کرد چراکه آنها را
به سرمایهگذاری در شرکتی دیگر تشویق کرده بود بدون آنکه بگوید شخصا
در آن شرکت سرمایهگذاری کرده است .سهام  LendingClubاین روزها ۸۳
درصد پایینتر از ارزش آن در روزهای عرضه اولیه است.
مالکیــت خصوصی یک جذابیت مهم دیگر هــم دارد :حقو ق و مزایا .در
شرکتهای عمومی دستمزد مدیران ردهباال باید به عموم اعالم شوند .و عده
کمی از مدیران چنین چیزی را میخواهند .به عالوه سهامداران ارشد فقط به
خاطر ترس از وجهه بد عمومی نمیتوانند به مدیری که کارش را عالی انجام
داده پاداش بیشتری بدهند .چنین مشکالتی در شرکتهای خصوصی وجود
ندارد و وقتی مدیرعامل ریســک بزرگتری میکند پول بیشتری نصیبش

فرار از حوزه عمومی
...اما تعداد شرکتهای حاضر در بازار
بورس در حال کاهش است

شمار شرکتهای آمریکایی در حال افزایش
است...

تعداد تازهواردها به بازار بورس بهشدت کاهش پیدا کرده و از متوسط سالی  ۴۳۶شرکت در دهه
 ۹۰به  ۱۲۰شرکت در سال گذشته رسیده است.

میشــود .باب ناردلی ،متخصص و مشاور در این حوزه میگوید« :در شرکت
خصوصی ،شما درصدی از افزایش ارزش شرکت را میگیرید .درآمد مدیرعامل
در چنین وضعیتی باال و پایین بیشتری دارد .حقوق بازنشستگی در کار نیست،
مخارج درمانی بلندمدتان به عهده شرکت نیست اما وقتی به سود میرسید
سود باالیی میبرید ».البته مشکالت خصوصی ماندن را نباید نادیده گرفت.
شرکتهای خصوصی به اندازه شرکتهای عمومی به بلندمدت فکر نمیکنند
و بخش زیادی از مدیران عامل به سود شخصی فکر میکنند تا آینده شرکت
(مگر اینکه شــرکت خانوادگی باشــد) .به عالوه قدرت همان شرکتهای
سرمایهگذاری خصوصی را در تعیین راه آینده شرکت نباید دستکم گرفت.
عمومی شدن مزایایی هم دارد :میتواند به موسس شرکت کمک کند که
سرمایه جذب کند و همزمان با در اختیار داشتن سهام اکثریت ،کنترلش را
حفظ کند؛ همانکاری که فیسبوک ،الفابت ،نیویورکتایمز و تعداد زیادی از
کمپانیهای دیگر انجام میدهند .شرکت عمومی به موسسانش اجازه میدهد
گاهی اوقات بخشی از سهام را بفروشند و به پول نقد برسند و همزمان کنترل
موثری روی شرکت داشته باشند (بیل گیتس همچنان  ۳۰سال بعد از ورود
مایکروسافت به بازار بورس ،گاهی اوقات بخشی از سهام خود را میفروشد) .به
عالوه شفاف بودن امور شرکتهای حاضر در بازار بورس به این معناست که
تامینکنندهها ،کارمندان و مشتریان این اطمینان را دارند که با چه شرکتی
سر و کار دارند .البته بررسیها نشان میدهد که شکاف میان سود بازیگران
بزرگ و کوچک در بازار بورس به طور فزایندهای رو به افزایش اســت و این
یعنی آرامآرام با تعداد کمتری شــرکت عمومی خیلی بزرگ روبهرو خواهیم
بود .همزمان شرکتهای بیشتری خصوصی میمانند و خصوصی خواهند شد.
شــرکتهای خصوصی روز به روز بزرگتر ،موفقتر و تاثیرگذارتر میشوند و
انتظار نداشته باشید این روند بهزودی متوقف شود .به دنیای پسابورس خوش
آمدید.

در یک نظرسنجی
آنالین غیررسمی،
فورچن از
مدیرعامالن
شرکتهای
آمریکایی این
سوال را پرسید:
«با این جمله
موافقید یا مخالف:
مدیریتشرکتم
آسانتر خواهد
بود اگر شرکتی
خصوصی باشم،
نه عمومی ».پیام
آنها شفاف بود:
 ۷۷درصد با این
جمله موافق بودند
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کارآگاه اقتصاد
پاسخ منطقی به سواالت همیشگی اقتصادی

اگر دولت به همه مردم حقوق بدهد ،اوضاع بهتر میشود؟

تیم هارفورد
اقتصاددان و نویسنده ستون
مشهور و کتابهای
«کارآگاه -اقتصاددان»

منبعفایننشالتایم ز

کتابی از نویسنده گزارش

اگر دولت انگلیس
به تمام مردان،
زنان و کودکان
روزی  ۱۰پوند
حقوق بدهد چه
بر سر اقتصاد
میآید؟ آیا خیال
همه راحت
میشود یا اقتصاد
زمین میخورد؟
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عده زیادی از مردم و اقتصاددانان در سراسر دنیا اعتقاد دارند که دولت
باید به طریقی از کسانی که به خاطر جهانی شدن یا تغییرات تکنولوژیک
شغلشان را از دست دادهاند حمایت کند .و صحبت درباره چگونگی این
ی ختم میشــود :اینکه دولت باید بهسادگی به
حمایت به ایدهای بدیه 
مردم پول بدهد .یک حقوق پایه برای همه ،چه به آن نیاز داشته باشند
چه نداشته باشند.
از دید خیلیها این اساسیترین تور ایمنی اجتماعی است که فقرا یا
افراد آسیبپذیر را در برابر شوک و فقر بیمه میکند.
دفاع از این ایده البته از روال همیشــگی سیاستمداران بهدور است،
اما حقوقی پایه برای همه شهروندان در طول تاریخ طرفداران سرسختی
داشته ،از مارتین لوترکینگ گرفته تا میلتون فریدمن و میبینید که همه
حامیان آن چپگرا نبودهاند .مثال اخیرا انجمن پادشاهی هنر ،یک مرکز
تحقیقاتی قدیمی انگلیسی گزارشی منتشــر کرده و از این ایده دفاعی
پرشور کرده است .یا راجر برگمن ،روزنامهنگار هلندی که در کتاب مهم
تازهاش «آرمانشهر برای واقعگراها» به هما ن اندازه نسبت
به آن خوشبین بوده است .حتی عملگراها هم
وارد بازی شدهاند و دست به تجربیاتی
زدهاند .بنیاد خیری ه �GiveDirect
 lyاخیــرا اعالم کــرده قصد دارد
طرحی آزمایشی را راه بیندازد که
بر اســاس آن  ۶هزار کنیایی برای حدود یک
دهه حقوق پایه بگیرند .آزمایشهایی مشابه در کانادا و
فنالند برنامهریزی شده و سوئیسیها قصد دارند در
ماه ژوئن دراینباره رفراندومی برگزار کنند.
آیا ایده درآمد پایه برای همه ،ایده خوبی است؟ جواب
پیچیدهتر از یک بله یا خیر است.
بگذارید اول دقیقا بگوییم که صورت مسئله چیست .یک حقوق پایه
سراســری که از طرف دولت بدون هیچ پیششرطی و به همه پرداخت
میشــود .برای آنکه دقیقتر حرف بزنیم بگذارید بگوییم مثال روزی ۱۰
پوند.
این یعنی با احتساب جمعیت  ۶۴میلیون نفری ساکنان انگلیس دولت
باید سالی  ۲۳۴میلیارد پوند به آنها حقوق بدهد .خیلی باالست؟ حاال اگر
بدانیم که مخارج ساالنه دولت در حوزه تامین اجتماعی  ۲۱۷میلیارد دالر
است ،میشود گفت میتوان بخش عمده طرح جدید را با قطع طرحهای
تامین اجتماعی دولتی پرداخت کرد.
البته اینجا حتما میان چپها و راســتها اختالفنظر پیش میآید.
فعاالن دستچپی ممکن است خواستار بیشتر از  ۱۰پوند در روز باشند
اما این به معنای خرجی عظیم برای دولت اســت که باعث
افزایش مالیاتها میشود .هواداران لیبرالتر این ایده
ممکن است خواستار حقوق پایه باالتر در
ازای قطع کامل خدمات دولتی باشــند.
مثال خصوصیسازی سیستم آموزشی و
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درمانــی در انگلیس حدود  ۲۴۰میلیــارد دالر دولت را آزاد میکند که
این میتواند حقوق روزانه تکتک مردان ،زنان و کودکان بریتانیایی را به
روزی  ۲۰پوند برساند .اما آنها حاال این پول را باید خرج مدرسه و خدمات
درمانی کنند .پس فعال روی همان  ۱۰پوند در روز توافق میکنیم.
J Jحاال با دو سوال اساسی مواجهیم.
اول اینکه آیا با این حقوق روزانه ممکن است مردم کسب و کار خود را
رها کنند؟ چندین آزمایش بزرگ که در آمریکا و کانادا در اواخر دهه ۷۰
و اوایل دهه  ۸۰میالدی انجام شد نشان میدهد که درآمد حداقلی روزانه
مردم را تشویق میکند که ساعات کاریشان را کمی پایین بیاورند .اگر
این کمکاری باعث تضعیف درآمدهای مالیاتی دولت شود کل پروژه هم به
لحاظ سیاسی و هم اقتصادی قابل ادامه نیست.
اما با این حقــوق  ۱۰پوندی احتماال درآمدهای مالیاتی
دولت ضربه نمیخورد ،چون مردمی که ممکن است
با ده پوند در روز زندگی کنند کســانی نیستند که
مالیاتشان آنچنان به درد دولت بخورد .در انگلیس،
 ۱۵درصد ثروتمندترین مالیاتدهندگان مسئول دوسوم
درآمدهای مالیاتی دولت هستند .به نظر نمیرسد این افراد
بخواهند به خاطر  ۱۰پوند در روز بیخیال کار شوند.
البته در مواقعی این تصمیم برای کار نکردن چیز بدی نیست.
بعضیها به کارهای داوطلبانه خیریه روی میآورند .بعضیها به مراقبت از
بچهها یا افراد فامیل و بعضیها ممکن است از این فرصت استفاده کنند و
ادامه تحصیل بدهند یا مهارت شغلی تازه یاد بگیرند.
مســئله دوم از این مهمتر است :اگر حقوق پایه جایگزین دولت رفاه
ب بیشتری قرار خواهند گرفت.
شود ،گروههای آسیبپذیر در معرض آسی 
ده پوند در روز کمتر از نصف حقوق بازنشستگی دولتی جدید در انگلیس
است .تصورش دشوار است که بازنشستهها از چنین وضعیتی خوشحال
شوند .از طرف دیگر ،اگر بخواهیم استثنا در نظر بگیریم و این حقوق پایه
را به موردهای خاص اضافه کنیم  -مانند سالمندان ،ناتوانها ،یا افراد با
اجاره باالتر از توانایی پرداخت  -دوباره وارد همان فاز پیچیده و پرهزینه
بوروکراتیکی میشویم که قصد داشتیم با حقوق پایه از آن فرار کنیم .اندرو
هود ،اقتصاددان از مرکز مطالعات مالی میگوید که سیستم پرداخت پایه
حقوق به همه در مقایسه با مزایای کنونی دولت رفاه «یا کم و بیاثر خواهد
بود یا خیلی پرخرج» .حاال خودتان انتخاب کنید.
به نظر میرسد این ایده سه گروه افراد را جذب میکند :کسانی که با
افزایش شدید اندازه دولت مشکلی ندارند ،آنهایی که دوست دارند ببینند
که افراد نیازمند پول بیشــتری را از دســت میدهند و آنهایی که اصال
اقتصاد بلد نیستند.
به نظرم این ایده در کشــوری جواب میدهد که میلیونها
نفر شــغلهایی با درآمد پاییــن دارند و همزمان
اتوماســیون کارخانهها باعث رونق اقتصادی شده
است .پس هر زمان که به چنین دنیایی رسیدیم
یزنیم.
دربارهاش حرف م 

نگاهی به لیست قدرتمندترین شرکتهای خصوصی آمریکا

خصوصیهای واقعی

1

اوبر

مدیرعامل:تراویسکاالنیک
مقر:سانفرانسیسکو

اوبر به طور ماهانه  ۵۰میلیون نفر را در آمریکا به
مقصد میرساند (اوبر به مشتریانش اجازه میدهد
که به کمک اسمارتفون خود هرجا که هستند
درخواســت تاکســی کنند و رانندههای عضو با
خودروی شخصی خود آنها را به مقصد برسانند).
اوبر در  ۴۰۰شــهر در سراســر دنیا فعال است و
 ۷هزار نفر را در اســتخدام خود دارد ،این جدا از
شبکه یک میلیون نفره پیمانکار-رانندهاش است.
تیم البیگر اوبر یکســره در حال جنگ با قوانین
شهرهای مختلف از سئول تا بمبئی است و با ارائه
مشوق یا تهدید اجازه فعالیت اوبر را از شهرداریها
و شــوراهای شهرها میگیرد .ارزش اوبر حاال بالغ
بر  ۶۲میلیارد دالر است 10 ،میلیارد دالر بیشتر
از فورد موتورز .اوبر فقط شــش سال دارد .به این
دالیل اوبر پراهمیتترین شرکت خصوصی سال
 ۲۰۱۶از دید مجله فورچن اســت .اوبر را میتوان
یک قلدر جهانی به حســاب آورد که سنگدالنه
یجنگد .اوبر
با رقبایش از جملــه  Olaو  Lyftم 
به همان اندازه که یک شــرکت است ،یک تفکر
را نمایندگــی میکند و همیــن آن را اینچنین
تاثیرگذار کرده است .اوبر از ابتدا در اسمارتفونها
شکل گرفت و همزمان شبکهاش در سراسر دنیا
گســترش پیدا کرد .اوبر اصوال نمیتوانست بدون
حضور پلتفرمهای موبایلی که توسط گوگل و اپل
شکل گرفته بود کاری بکند .بلندپروازیهای اوبر
به اندازه دســتاوردهایش در این عمر کم عظیم
هستند .آنها میخواهند در حوزه خودروهای بدون
راننده ،تحویل غذا و سیستم کارپول حرف نهایی
را بزنند (همسفری یا  carpoolingنوعی اشتراک
خودروی سواری شخصی است تا بیش از یک نفر
بتواند در یک زمان از آن خودرو استفاده کند).

12

یونیویژن

مدیرعامل :رندی فالکو
مقر:نیویورکسیتی

جمعیت اســپانیاییتبارهای ساکن آمریکا اخیرا
به  ۵۵میلیون نفر رسیده و یونیویژن بزرگترین
تامینکننده اخبار و ســرگرمی آنها و همچنین
قدرتمندترین صــدای آنها به حســاب میآید.
این شــرکت در  ۱۹۶۲با یک شــبکه تلویزیونی
اســپانیولیزبان در تگزاس وارد صحنه شد و حاال
 ۵۹شبکه تلویزیونی محلی و  ۶۷شبکه رادیویی در
اختیار دارد .آنها سالی  ۲.۸میلیارد دالر درآمد دارند
و سال گذشته اعالم کردند ورود به بازار بورس را
به تاخیر میاندازند.

23

DELL

مدیرعامل :مایکل دل
مقر :تگزاس

دل بــدون تردید با روزهای اوج گذشــته فاصله
دارد .اما این شرکت کامپیوتری که زمانی در بازار
بورس حضور داشت اخیرا دوباره خصوصی شده و
به گفته مدیرعاملش این روند روحی تازه در جان
دل دمیده اســت .آنها قصد دارند شرکت ذخیره
دادههای کامپیوتــری  EMCرا  ۶۷میلیارد دالر
بخرند و این یعنی دل دوباره به یکی از غولهای
اصلی این صنعت تبدیل خواهد شد.

17

بلومبرگ

مدیرعامل:مایکلبلومبرگ
مقر:نیویورکسیتی

ل اســتریت میتواند بدون شــبکه گسترده
آیا وا 
اطالعاتی بلومبرگ به کار ادامه بدهد؟ بعید است.
بلومبرگ تامینکننده اطالعات و اخبار و تنها راه
ارتباطی این صنعت به حساب میآید و روزانه دهها
میلیارد تکه اطالعاتی را به  ۳۲۵هزار فرد حرفهای
در امور مالی میرســاند( .هرکدام از این افراد به
طور ســاالنه بیش از  ۲۰هــزار دالر به بلومبرگ
حق اشتراک میدهند!) همزمان مایکل بلومبرگ،
موسس این شــرکت و شهردار سابق نیویورک از
این درآمد ساالنه  ۹میلیارد دالری استفاده میکند
تا امپراتوری رسانهایاش را جهانیتر کند و بر نفوذ
سیاسیاشبیفزاید.

25

( SpaceXشرکت

فناوریهایاکتشاففضایی)

مدیرعامل :ایالن ماسک
مقر:کالیفرنیا

برنامه فضایی خصوصی! امری که قبال کامال در انحصار
دولتها بود حاال توسط شرکت خصوصی انجام میشود.
آنها اولین شرکت خصوصی هستند که توانستهاند ارسال
ســفینه فضایی به مدار را با موفقیت به انجام برسانند.
یپل
ایالن ماسک ،مدیرعامل ( SpaceXو بنیا نگذار پ 
و تسال موتورز) گفته که قصد دارد در ماه بازنشسته شود
و بمیرد .ماسک گفته  SpaceXرا خصوصی نگاه خواهد
داشــت تا جلوی انحراف شرکت توسط سرمایهگذاران
عمومی را بگیرد .جالب اینجاست که  SpaceXبه ناسا
ن حاال به سوددهی رسیده است.
سرویس میدهد و همی 
منبع مجله فورچن
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سرنوشت چند آیندهنگری بدبینانه

مناگـــر

منبع فارن پالسی

در سال  ۱۹۹۰جورج
فردریکسون ،مورخ
آمریکایی درباره
مذاکراتی که به
پایان آپارتاید منجر
شد گفت «اگر سران
آفریقای جنوبی روی
دموکراسی کامل
توافق کنند یک
جنگ داخلی نژادی
اجتنابناپذیر خواهد
بود».

در کتاب «فراسوی
صلح» که در ۱۹۹۴
و پس از مرگ
ریچارد نیکسون
منتشر شد
رئیسجمهور اسبق
آمریکا هشدار داد
که روسیه پس از
شوروی «همچنان
نسبت به خطر
ملیگرایان افراطی
و تمایل آنها به
واژگونی بازار
آزاد و اصالحات
دموکراتیک
آسیبپذیر است».

پیش از استقالل
سودان جنوبی در سال
 ،۲۰۱۱ژنرال اسکات
گریشن ،نماینده ویژه
آمریکا در سودان به
تایم گفت« :آتش
جنگ همین فردا
میتواند شعلهور
شود .احتمال شکست
خیلی زیاد است».

فردیناند فوش،
فرمانده نظامی
فرانسوی با
انتقاد از امضای
توافقنامه
ورسای ،که به
جنگ جهانی اول
پایان داد ،گفت:
«این توافق صلح
نیست .این
آتشبس موقت
۲۰ساله است!»

درس

در آگوست
 ،۱۹۵۳چند هفته
پس از امضای
آتشبس جنگ
کره ،هنری ناوار،
فرمانده فرانسوی
هندوچین هشدار
داد که تنشزدایی
میتواند راه را
برای مداخله
مستقیم چین در
ویتنام باز کند.

ت به

دف!
ه

یک
ینزد

خیل

ست
ی در
م

ک

در  ،۱۹۴۷فرمانده ستاد
مشترک ارتش آمریکا در
یادداشتی داخلی هشدار
داد که تقسیم فلسطین
میتواند به اتحاد
جماهیر شوروی اجازه
تاثیرگذاری بر خاورمیانه
را بدهد و دسترسی
آمریکا به نفت منطقه را
به خطر بیندازد.

بعد از امضای هر توافقنامه بزرگ یا آتشبس مهمی در سطح بینالملل ،شاهد انتقادات
و پیشبینیهای بدبینها هستیم .مثل لیندسی گراهام ،سناتور جمهوریخواه که بعد
از توافق اتمی ایران و غرب مدعی شــد این خطرناکترین و غیرمسئوالنهترین قدم
در تاریخ خاورمیانه بوده است! میتوان سخنان گراهام را بازی حزبی قلمداد کرد ،اما
میشــود آن را جزو نوع خاصی از سیاستورزی به حساب آورد :استفاده از تاکتیک

148

فردیناند فوش
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در  ،۱۹۹۷میلتون
فریدمن اقتصاددان
آمریکایی پیشبینی
کرد که واحد پولی
مشترک در اروپا،
شوکهای اقتصادی
واگرایی را که میشد
از طریق تغییر در
نرخ تبادل ارز از سر
گذراند به مسئله
تفرقهانداز سیاسی
تبدیل خواهد کرد.

هون

صف

ن

یمه

غلط
مدتا

ع

طیل

تع

پیشبینیهای تیرهوتار با هدف تاثیرگذاری بیشــتر .چه ماجرا به تولد یورو مربوط
باشد و چه پای آینده استقالل سودان جنوبی در میان باشد ،ژنرالها ،سیاستمداران
و تحلیلگران قبل از خشکشــدن جوهر هر توافقنامهای شکست آن را پیشبینی
میکنند .با معروفترین پیشبینیهای بدبینانه دنیا آشنا شوید و ببینید کدامشان
درست درآمدند:

جهاننما
بازار مرزها را میبلعد

پیمان تجارت آزاد بین دو سوی اقیانوسهای آرام و اطلس
کار بازارها به جایی رسیده است که با تقسیم تولید و نیروی کار در اقصا نقاط جهان ،به نتیجه
مطلوب نمیرسد و خواهان برداشته شدن مرزهای ملی است تا سرمایه حتی راحتتر از امروز بتواند
حرکت کند .برای همین است که این روزها تقریبا به طور همزمان ،روی دو پیمان تجارت آزاد بین
کشورهای دو سوی اقیانوس آرام و اقیانوس اطلس کار میشود .این تصمیم و رایزنی مخالفتهای
زیادی هم در پی داشته است .این پیمانها به اسب تروای بازار در کشورها تشبیه شده است.

جهانمنا

توافق بین دو سوي آتالنتیک باید بمیرد تا غرب زنده بماند
خطرات اقتصادی ممکن است قرنها روابط آمریکا و اروپا را نابود کند

هانس کوندنانی
تحلیلگر ارشد روابط بینالملل

ی
منبع فارن پالیس 

در شرایطی که دو طرف قانع
شوند که باید پیمان تجارت
آزاد بین دو سوی اقیانوس
اطلس را امضا کنند ،به
احتمال خیلی زیاد طرف
اروپایی طرف آمریکایی را
برای پایین آوردن هرگونه
استانداردهای مربوط
به حقوق مصرفکننده،
بهداشت و محیط زیست
متهم خواهد کرد؛ بهویژه
در حوزههای حساسی مثل
امنیت غذایی
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در چند ســال گذشته ،تقریبا هر کســی که روی روابط اروپا با
آمریکا و بالعکس ســرمایهگذاری کــرده روی توافق تجارت آزاد که
به عنوان  TTIPشناخته شــده تأمل کرده است .عنوان رسمی این
توافق «همکاری تجارت و سرمایهگذاری در دو سوی اقیانوس اطلس»
است .این قرارداد همراستا با قرارداد مشابهی است که به نتیجه رسیده
اما هنوز به طور کامل اجرایی نشــده؛ یعنی پیمان همکاریهای دو
سوی اقیانوس آرام یا  TPPکه بین آمریکا و  11کشور منطقه آسیا-
اقیانوسیه بسته شــده است .هدف از قرارداد بین دو سوي آتالنتیک
(اقیانوس اطلس) یکپارچگی بیشتر اقتصادهای اروپایی و آمریکایی
است که روی هم حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی جهان و تقریبا
یکسوم جریان تجاری جهانی را تشکیل میدهند.
حامیــان این پروژه در آلمان ،انگلســتان و آمریــکا اغلب بر این
تاکیــد میکنند کــه آینده کل غرب -که یــک مفهوم خیلی کلی
برای کشورهای غربی اســت -به موفقیت این قرارداد بستگی دارد.
در حقیقت ،قرارداد بین دو ســوي آتالنتیک همانقدر احتمال دارد
باعث جدایی کشــورهای دو سوي اقیانوس اطلس شود که میتواند
نشاندهنده اتحاد این کشورها باشد و همانقدر هم فاش شدن اسناد
مذاکره این قرارداد توســط رسانهها تصویر شده است .همانطور که
از میزان اسناد افشاشده مشخص شــده است قرارداد بین دو سوي
آتالنتیک به احتمال زیاد این ایده را که غرب با آن احیا خواهد شــد
یکند.
یاعتبارم 
ب 
به قول سســیلیا مالمشتروم،
کمیسر تجارت اروپا و مذاکرهکننده
پیشــروی طرف اروپایــی در این
قــرارداد ،حامیان این پروژه به آن
در قالب راهــی برای احیا و تایید
روابط کشورهای دو سوي اقیانوس
اطلس نگاه میکنند .برخی افراد
شامل دبیرکل ســابق ناتو ،ژنرال
آندرس راسموسن ،حتی به قرارداد
تجاری و ســرمایهگذاری بین دو
سوي آتالنتیک در قالب یک «ناتوی اقتصادی» نگاه میکنند؛ پروژهای
کــه بهخوبی به اتحاد نظامیای که امنیــت اعضای خود را تضمین
میکند میخورد .بنابراین ،آتالنتیکگراها ،کسانی که معتقد به اهمیت
روابط بین اروپا و ایاالت متحده هستند ،بهکرات این استدالل را مطرح
کردهاند که قرارداد بین دو سويآتالنتیک برای باقی ماندن ارتباط بین
دو قاره در قرن بیستویکم امری اساسی است .در این میان ،منتقدان
ایــن توافق به طور کلی به ایده «غرب» به عنوان یک کل ،به عنوان
پدیدهای نگاه میکنند که تاریخ مصرفش گذشــته است ،بیربط به
مسائل روز است و حتی جرمزا میتواند جرمزا باشد.
بنابراین در سالهای اخیر حامیان غربگرایی بیشازپیش به سمت
محبوب دانستن پیمان بین دو سوي آتالنتیک پیش رفتهاند .با این
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حال ،ممکن است که برخی از دوستداران غربگرایی به این پیمان
به دیده ترديد بنگرند؛ مخصوصا اگر کسی عقیده داشته باشد که ایده
غرب باید به صورت ارزشهای مشترک تعریف شود نهفقط در قالب
منافع مشترک اروپا و آمریکا.
مسئله پیمان بین دو ســوي آتالنتیک با موردي فوقالعاده برای
پیامی که در بر دارد شروع نشد .در ابتدای راه ،حامیان مدعی بودند
که این قرارداد باعث ایجاد رشد اقتصاد و شغل در هردو سوی اقیانوس
اطلس خواهد شــد .برای مثال ،در سال  ،2013کمیسیون اروپایی
مدعی شــد که یک چنین قرارداد جاهطلبانهای میتواند باعث رونق
تولید ناخالص داخلی در اروپا به اندازه  210میلیارد یورو شــود و در
آمریکا نیز تا  95میلیارد دالر تولید اقتصادی داشــته باشد .اما وقتی
که آن زمان تحقیقات مســتقلی دراینباره از سوی مراکز تحقیقاتی
مختلفی انجام شد این مراکز نتیجه گرفتند که آثار اقتصادی کالن
قرارداد بین دو ســوي آتالنتیک کمتر از آن میزانی بود که آن ادعاها
پیشبینی میکردهاند .در حقیقت ،بیشــتر مطالعات جدی تخمین
میزدنــد که اندازه اقتصاد اروپا بین  0.1تا  0.5درصد تولید ناخالص
داخلی آن در یک دوره زمانی 10ســاله افزایش خواهد داشت که به
عبارت دیگر ،میزان رشــد اقتصادی در سطح بسیار کمی به حساب
میآمد.
برخی از اســتداللهای حامیان پیمان بین کشــورهای حاشیه
اقیانوس آرام حتی برای پیمان کشــورهای دو ســوي آتالنتیک به
کار نمیآیند .برای مثال ،آدام پوســن بحث کرده اســت که پروژه
همکاریهای تجارت آزاد بین کشورهای حاشيه اقیانوس آرام میتواند
توسعه دموکراتیک و بازاربنیاد اقتصادهای آسیایی را تقویت کند؛ اما
دولتهــای عضو اتحادیه اروپا همین حاال هم دموکراتیک با اقتصاد
بازار هستند بنابراین استداللهای مشــابه برای قرارداد تجارت آزاد
بین کشورهای دو سوی اقیانوس اطلس کاربردی نخواهد بود .به طور
مشابه ،کســی نمیتواند ادعا کند که پیمان تجاری بین کشورهای
حاشیه اقیانوس اطلس اســتانداردهای محیطزیستی یا کارگری را
در اروپا باالتر خواهد بود؛ همانطور که پیمان تجارت آزاد دو ســوی
اقیانوس آرام میتواند در آسیا موجب ترقی استانداردهای اقتصادی
باشــد .در صورتی که در حقیقت ،نگرانی اروپاییان از این اســت که
اســتانداردهای باالی آنها بر اثر موافقتنامه بین کشورهای دو سوی
اقیانوس اطلس پایین بیاید .همچنین کسی نمیتواند مدعی شود که
مکانیزمهای حلوفصل منازعات سرمایهگذاری دولتی که سیستمی
برای رســیدگی به ادعاهای متقابل بین شــرکتها و دولتهاست،
برای حفاظت از شرکتهای آمریکایی در اروپا همانطور که در مورد
کشورهای آسیایی به کار میرود مفید خواهد بود .این مکانیزم یکی
از موارد شــدیدا ناراضیکننده در اروپا در مورد پیمان بین دو سوي
آتالنتیک بوده است؛ جایی که شهروندان نگراناند که نبود شفافیت
در هیئتهای حل اختالف و فشارهای دولتی باعث شود سوگیری به
نفع شرکتها پیش بیاید.

منتقدان میگویند که اسناد به اصطالح پیمان تجارت آزاد بین دو سوي اقیانوس اطلس بدترین
نگرانیهاي آنها را درباره غذاهای اصالح ژنتیکیشده و پایین آمدن استانداردهای حمایت از
مصرفکننده در اروپا تایید کرده است.

عالوه بر این ،در حالی که جنبههای مثبت پیمان تجارت آزاد بین
دو سوی اقیانوس اطلس سوالبرانگیز است ،جنبهای منفی وجود دارد
که باید مدافعان این پیمان را نگران کند .هراسها درباره پیمان بین
دو ســوي آتالنتیک ،خواه منطقی خواه غیرمنطقی ،هماکنون باعث
برافروختن اعتراض ضدآمریکاییها در اروپا شــده؛ بهویژه در آلمان،
جایی که جنبش عظیم «پیمان بین دو ســوي آتالنتیک را متوقف
کنید» شروع شده اســت .منتقدان میگویند که اسناد به اصطالح
پیمان تجارت آزاد بین دو سوي اقیانوس اطلس بدترین نگرانیهاي
آنها را درباره غذاهای اصالح ژنتیکیشده و پایین آمدن استانداردهای
حمایت از مصرفکننده در اروپا تایید کرده اســت و به احتمال زیاد
قدرت مخالفان با این پیمان را بیشتر خواهد کرد .بهخصوص اینکه
اسناد نشان دادهاند مذاکرهکنندگان آمریکایی همکاران اروپایی خود را
تحت فشار قرار دادهاند تا محدودیتهای غذاهای اصالح ژنتیکیشده
را بــا کاهش از موانع مبادله آن از طریق صادرات خودروهای اروپایی
تسهیل کنند .این امر شگفتیآور نیســت اما برای اروپاییها که به
محصوالت غذایی اصال ح ژنتیکیشــده اعتماد ندارند هشداردهنده
است .مطابق یک نظرسنجی جدید دراینباره 70 ،درصد از آلمانیها
مخالف پیمان ســرمایهگذاری و تجارت آزاد بین کشورهای حاشیه
اقیانوس اطلس هستند.
اگر مذاکرهکننــدگان آمریکایی و اروپایی به توافقی جاهطلبان ه و
کامل دست پیدا کنند آنها اصرار خواهند کرد که بخواهند این توافق –
که شامل مکانیزمهای حلوفصل منازعات سرمایهگذاری هم میشود-
تنها شروع آرام شدن تنشهای بین کشــورهای دو سوی اقیانوس
اطلس باشد .در شرایطی که این توافق در حال حصول باشد و دو طرف
قانع شوند که باید پیمان تجارت آزاد بین دو سوی اقیانوس اطلس را
امضا کنند ،به احتمال خیلی زیاد طرف اروپایی طرف آمریکایی را برای
پایین آوردن هرگونه اســتانداردهای مربوط به حقوق مصرفکننده،
بهداشــت و محیط زیســت متهم خواهد کرد؛ بهویژه در حوزههای
حساســی مثل امنیت غذایی .در عوض ،آمریکاییها به احتمال زیاد
اروپاییها را متهم خواهند کرد که در رقابت افزایشیافته با اروپاییها،
از دســت دادن شغل در بخش خودروسازی و دیگر صنایع را تجربه
خواهند کرد .با این حال ،اقتصادهای هر دو ســوی اقیانوس اطلس
شاهد این خواهند بود که اندازه کلی اقتصادشان از نظر سراسری رونق
گرفته اســت .به طور خالصه ،این خطر واقعی وجود دارد که پیمان
تجارت آزاد بین دو ســوي آتالنتیک باعث نتیجه معکوس و افزایش
دشمنی بین اروپا و ایاالت متحده شود.
پیامد این اتفــاق روی ارز واحد اروپا نیز تاثیر خواهد گذاشــت؛
پــروژه آزادیخواهانه دیگری که در معرض خطر قرار گرفته اســت.
ارز واحد اروپایی برای این منظور ایجاد شــده است که اقتصادهای
اروپایی به یکدیگر نزدیکتر شــوند ،مثل پیمان تجارت آزاد بین دو
سوي آتالنتیک که میخواهد کشورهای اروپایی و آمریکا به یکدیگر
نزدیکتر شوند و ارتباط بین دو سوی اقیانوس اطلس عمیقتر شود .اما
بهجای این اتفاق ،این کشورها از یکدیگر دورتر شدهاند.
با در نظر گرفتن اینکه اثبات شده تصویب پیمان تجارت آزاد بين
کشورهای دو سوي اقیانوس اطلس غیرممکن است یکی از مشکالت
این است که حامیان این پیمان میگویند این قرارداد برای آینده غرب
اساســی است .در حالی که دالیل اقتصادی برای حمایت این پیمان
مردم را کمتر و کمتر قانــع میکند حامیان آن تالش میکنند که
به طور روزافزونی برای تصویب این پیمان دالیل اســتراتژیک طرح

کنند و برای همین است که مفهوم کلی غرب را به این صورت پیش
میکشند .با اینکه درست اســت که روابط بین دو سوي آتالنتیک
نیازمند تغییر ایده و روش اســت و اروپا و آمریکا باید روابط خود را
عمیقتر کنند ،یک توافق تجاری وسیله نادرستی برای این پروژه به
یرود.
شمار م 
یکی از خطراتی که پیمان بین دو سوي آتالنتیک را تهدید میکند
این است که مفهوم غرب به عنوان یک اصطالح برای منافع اقتصادی
اروپا و آمریکا بــه کار رود .در زمانی که قدرت در حال جابهجایی از
غرب به شرق اســت اروپا و آمریکا بیشازپیش نیازمند به همکاری
با دیگر طرفها بهخصوص دولتهای جهانیای هستند که حرکت
آونگی دارند؛ مثل برزیل و هند .با این پیشزمینه ،غرب نمیتواند تنها
به منافع اقتصادی اختصاصی اروپا و آمریکا خالصه شود .بیش از این،
غرب باید روی ارزشهای جهانی و جمعی بایســتد که باالتر از همه
آنها دموکراسی است .این ارزشها بهسادگی با سطح خوشبختی افراد
یشود.
محاسبهنم 

غرب نمیتواند تنها به منافع
اقتصادی اختصاصی اروپا و
آمریکا خالصه شود
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جهانمنا

پیمان تجاری دوسویاطلس :غرب چطور نباید ببازد؟
ارتباط بین اروپا و آمریکا از دست رفته ،اما هنوز چالشهای عظیم جهانی باقی است

تیموتی گارتون ا َش
مورخ

ن
منبع گاردی 

اوباما استداللهای خود را
در شام با مجلس نمایندگان
هانوور ادامه داد و
ِ
درخواست تجارت منصفانه
با هانوور و آلمان را داشت
و همانجا ،تالش کرد با
استفاده از دوربینهای
واقعیت مجازی گوگل در
ارتباط با آنگال مرکل ،او
را درباره پیمان تجاری و
سرمایهگذاری دوسوی
اقیانوس اطلس قانع کند
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چه اتفاقی برای غرب رخ داده اســت؟ باراک اوباما اخیرا از اروپا
دیــدن کرد تا از غرب تمجید کند و دســت به تقویت آن بزند ،به
انگلستان بگوید که در اتحادیه اروپا بماند و از آلمان بخواهد که از
پیمان پیشنهادشده تجاری و سرمایهگذاری دوسوی اقیانوس اطلس
حمایت کند .واکنشها در انگلستان ،آلمان و ایاالت متحده آمریکا
اینطور به نظر میرسید که انگار او در حال تمجید یک روح است؛ یا
دستکم ،روحی که متعلق به خو ِد قبلی او بوده است.
همانطــور که دیلی تلگراف ،کتاب ســرودهای مذهبی طبقه
متوسط محافظهکار انگلستان ،نوشت اوباما همه نهادهایی را یادآوری
کرد که انگلســتان و آمریــکا از  1945میالدی به بعد با همکاری
یکدیگر ایجاد کردند و اینکه چطور اتحادیه اروپا کمک کرده است
که «روح ارزشها و تالشهای انگلیســی – دموکراسی ،حکومت
قانون و بازارهای باز -در سراسر قاره و حواشی آن گسترش یابد».
جایزه اوباما شدیدا به باد انتقاد گرفتهشدنش در همان روزنامه
به وسیله شهردار لندن ،بوریس جانسون ،بود .جانسون که قبلتر
گفته بود اوباما به دلیل تبار کنیاییاش ضدانگلیســی شده ،اکنون
با عصبانیت از «روسای جمهور آمریکا ،مدیران کسبوکار و هرجور
گربههای خِ پلی» ناراحت اســت که میخواهند انگلیس در بلوک
اروپایی باقی بماند.
به طور قابل توجهی ،پاســخهای طردکننده هــواداران خروج
انگلستان از اتحادیه اروپا نتوانسته است استدالل بزرگتری را که
اوباما درباره منافع و ارزشهای تهدیدشده غربی وسیعتر از انگلیس
عنوان کرده زیر سوال ببرد .واکنش شدید آنها همه درباره ما ،ما و ما
است؛ انگلستان بهتر خواهد توانست تجارت خودش را انجام دهد،
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انگلستان دارای مهاجران کمتری خواهد بود ،انگلستان شادتر ،دارای
حاکمیت بیشتر و آزادتر خواهد بود .نپرسید انگستان چه میتواند
برای جهان انجام دهد ،بپرسید جهان چه میتواند برای انگلستان
بکند.
تضاد شدیدی بین روش اســتداللهایی که اوایل دهه 1970
مطرح میشد با زمانه فعلی وجود دارد؛ در آن زمان ،انگلستان تصمیم
گرفت که آیا به جامعه اقتصادی اروپا بپیوندد یا نه .درست است که
استدالل عمده برای پیوستن ،اقتصادی بود اما در بحثهای پارلمان
در آن موقع ،حزب توری برای این تعهد قارهای خود ،همکاری برای
امنیت غرب در مقابل جماهیر شوروی را مطرح میکرد.
در آن موقــع ،حزب محافظهکار بود که جهانی فکر میکرد؛ در
حالی که حزب کارگر تمایل داشــت بیشتر شککننده به اروپا و
جزیرهای باشد .اکنون این مسیر برعکس شده است؛ حزب وینستون
چرچیل ،یا دستکم نیمی از شککنندگان آن به اروپا ،آن غربی را
کنار گذاشتهاند که چرچیل بیش از هر کس دیگری برای ایجادش
تالش کرده بود.
اوباما استداللهای خود را در شام با مجلس نمایندگان هانو ِور
ادامه داد و درخواست تجارت منصفانه با هانوور و آلمان را داشت و
همانجا ،تالش کرد با استفاده از دوربینهای واقعیت مجازی گوگل
در ارتباط با آنگال مرکل ،او را درباره پیمان تجاری و سرمایهگذاری
دوســوی اقیانوس اطلس قانع کند .امــا دوباره ،این خالقیت برای
قدرتمندتر کردن غرب با حجم گستردهای از اعتراضها و تشکیکها
مواجه شــد .در یک ستون یادداشــت قابل توجه در مجله خبری
پیشروی آلمان ،اشپیگل ،جاکوب آگشتاین اوباما را در قالب «آخرین
رئيسجمهور غرب» تصویر کرد.
او نوشــت« :لغت “غــرب” زمانی دارای معنی بــود و اهداف و
ارزشهــای دنیای بهتری را توصیف میکــرد ».اما دیگر اینطور
نیست .امروزه ما اروپاییها «بیشتر و بیشتر به آمریکا همانطور نگاه
میکنیم که به روســیه ،چین و هند» .بسیار خوب ،درباره خودت
بگو ،جاکوب .اما شکی در این نیست که او قطعا طیفی گسترده از
احساســات در آلمان را بیان میکند؛ آلمانی با فاصله رو بهافزایش
سیاسی ،فرهنگی و احساسی از آمریکا.
در این میان ،بیشتر رقبایی که میخواهند از اوباما ببرند ،با پیمان
تجاری و ســرمایهگذاری دوسوی اقیانوس اطلس مخالفاند .حتی
هیالری کلینتون ،نامربوطترین و خوشبختانه محمتلترین فرد برای
رسیدن به ریاســتجمهوری آمریکا ،درباره این پیمان ابراز تردید
کرده است؛ البته به طور واضحی این کار او دلیل تاکتیکی داشته و
او نمیخواسته تمایل آرای الکترال داخل حزب دموکرات و وفاداران
به حزب را نادیده بگیرد.
دونالد ترامپ هم با پیمان تجاری و ســرمایهگذاری دوســوی
اقیانوس اطلس مخالف است؛ البته تنها این پیمان دلیلی نبوده که
ترامــپ مزخرفاتش را روی دایره بریزد بلکه او درباره ناتو هم گفته

غرب ،با اروپا و آمریکای شمالی به عنوان هسته آن ،هنوز برگههای زیادی در دست خود دارد .اما چشماندازی که اوباما
از غرب ارائه میکند چشمانداز یک فرد بینالمللگرای لیبرال است؛ چشماندازی که نسبت به چشماندازهای اولیه ،خیلی
بیشتر به نیازهای کشورهای جنوب جهان اهمیت میدهد.

اســت که به این پیمان به عنوان یک امر مطلق احترام میگذارد.
شما ممکن است فکر کنید والدیمیر پوتینی که شبهجزیره کریمه
را با زور اشغال کرد اظهار کرده که اهمیت ناتو باید ادامه پیدا کند
اما نه ،والدیمیر و دونالد بهشدت با هم احساس دوستي میکنند:
«من همیشه احساس خوبی نسبت به پوتین داشتهام ،فکر میکنم
که ،میدانید ،او یک رهبر قوی است ،او یک رهبر قدرتمند است ،او
کشورش را نمایندگی میکند».
ترامپ در یکی از سخنرانیهای اخیر خود درباره سیاست خارجی
تالش کرد که بیشتر مانند دولتمردان صحبت کند .اما او هنوز درباره
«معامله» با پوتین صحبت میکند .در مورد ناتو« ،کشورهایی که ما
از آنها دفاع میکنیم باید هزینه این دفاع را بپردازند و اگر نپردازند،
آمریکا باید کاری کند که این کشورها خودشان از خود دفاع کنند».
تا جایی که به ناتو بازمیگــردد ،این پیمان در بند  5خود دفاع از
لهستان و کشورهای بالتیک را تضمین کرده است .بله ،او میگوید
که میخواهد «به ارزشهای غربی جان تازهای ببخشد» اما بالفاصله
بــا صحبت کردن از ارزشهای جهانی ،بحث مخالف بحث قبلی را
پیش میکشد .این هم از آخر و عاقبت عصر روشنگری .با دوستانی
مانند ترامپ ،چهکسی به دشمن نیاز دارد؟
اینچنین محو شدن تدریجی غرب ،توضیحات تاریخی روشنی
دارد .غرب در قالب یک اجتماع فرهنگی ،قرنها وجود داشته است.
اما در قالب یک بازیگر موثر جغرافیای سیاسی تنها وقتی ظاهر شد
که جدال علیه یک دشمن مشترک ،آلمان نازی ،باال گرفت و این
جدال در مواجهه با یک دشمن دیگر ،اتحاد جماهیر شوروی ،ادامه
یافت.
اما پس از آن ،جنگ سرد تمام و اتحاد جماهیر شوروی ناپدید
شد .اروپا و آمریکا بر سر جنگ عراق به قدری از هم جدا شدند که
یک وزیر امور خارجه سابق انگلستان در گوش من زمزمه کرد« :مگر
اینکه ما شاهد باشیم برژنف برگشته است».
ارتباط بین اروپا و آمریکا از دست رفته است اما هنوز چالشهای
عظیم جهانی باقی است؛ روسیه ،چین ،خاورمیانه و تغییرات اقلیمی.
ما میتوانیم صرفا با هم روبهرو شــویم .من در کتاب «جهان آزاد»
که در سال  2004منتشر کردم بحث کردهام که چالشهای بزرگ
جهانــی که ما با آنها روبهرو هســتیم ،از صعود چین تا خاورمیانه
زخمخورده تا تغییرات اقلیمی ،نمیتوانند بدون همکاری نزدیک بین
آمریکا و اتحادیه اروپا ،دو بزرگترین ترکیب از ثروتمندان و آزادی،
حل شــوند .با این حال ،چنین اتفاقی اندکی مشارکت وسیعتر در
همه کسانی را به بار خواهد آورد که در بسیاری از ارزشها و منافع
اساسی اشــتراک دارند ،هرچند در هند ،برزیل یا آفریقای جنوبی
باشند؛ اتفاقی که من برای آن اصطالح «پساغربی» را ابداع کردهام.
من اعتقاد دارم که این تحلیل به طور اساسی صحیح باقی خواهد
ماند .حتی در برنامههای ملی که اخیرا در پاریس ،با هشــدارهای
درست جهانی برای رســیدن به هدف محدودیت گرمایش زمین
بــه  2درجه سلســیوس ،قول آنها داده شــد .چین تحت رهبری
رئيسجمهوری شی جین ِ
پینگ نومائوئیست ،بهتنهایی نمیتواند به
یک نقش رهبری جهانی دست پیدا کند .ما با روسیهای تعاملکننده
روبهرو هســتیم که با نایجل فراژ و مــاری لوپن درباره تالش برای
تکهتکه کردن اتحادیه اروپا نقاط مشترکی دارد .چه لحظه بزرگی
براي دست کشیدن از غرب است.
غــرب ،با اروپا و آمریکای شــمالی به عنوان هســته آن ،هنوز

 TTIPچیست؟
پیمان تجاری و ســرمایهگذاری بین آتالنتیک که مخفف آن  TTIPاســت ،یک توافق
پیشنهادی تجاری بین اتحادیه اروپا و ایاالت متحده آمریکا است که هدفش بهبود تجارت و
رشد اقتصادی چندالیهای است .دولت آمریکا این پیمان را همزمان با پیمان  TPPکه توافق
تجارت آزاد بین کشورهای دو سوی اقیانوس آرام است دنبال میکند .توافق بین آتالنتیک
هنوز در حال بررســی و مذاکره در دولتهای دو طرف اســت و سه حوزه عمده آن عبارت
است از دسترسی به بازار ،نظارتهای ویژه و قوانین و اصول و حالتهای گستردهتر همکاری
اقتصادی .بنا شده بود که مذاکرات برای این پیمان تا آخر سال  2014نهایی شود اما برخی
اقتصاددانان پیشبینی کردهاند که تا ســال  2019یا حتی  2020تمام نشود .کمیسیون
اروپایی میگوید که این توافق موقع افزاش تولید ناخالص داخلی اروپا تا  120میلیارد یورو
شود و از آن سو ،به خروجی اقتصاد آمریکا  90میلیارد یورو و به بقیه جهان  100میلیارد
یورو بیفزاید .طبق آن چه که مجله فارن افرز نوشته ،پیمان دو سوی اقیانوس اطلس قصد
دارد یکسوم اقتصاد جهان را آزاد کند و با این کار ،میلیونها فرصت شغلی دارای دستمزد
ایجاد خواهد شد .با این حال ،گاردین استدالل کرده است که مزایای اقتصادی این پیمان
برای هر خانوار بسیار کم خواهد بود.

برگههای زیادی در دســت خود دارد .اما چشماندازی که اوباما از
غرب ارائه میکند چشمانداز یک فرد بینالمللگرای لیبرال است؛
چشماندازی که نسبت به چشــماندازهای اولیه ،خیلی بیشتر به
نیازهای کشــورهای جنوب جهان اهمیت میدهد .جایگزینهای
زندگی واقعی برای این چشمانداز چیزهایی نیستند که بهتر باشند
بلکه کسانی مثل پوتین ،ترامپ و لوپن هستند .حاال کدام را انتخاب
میکنید؟ اوبامای بینالمللگرا یا «پوترامپن» (پوتین -ترامپ -لوپن)
ملیگرا را؟ پاسخ به این سوال کار سختی نیست.

ارتباط بین اروپا و آمریکا
از دست رفته است اما
هنوز چالشهای عظیم
جهانی باقی است؛ روسیه،
چین ،خاورمیانه و تغییرات
اقلیمی
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جهانمنا

رکود جهانی بعدی «ساخت چین» است

بدهی که ریشه بحران اقتصادی بزرگ است در جای دیگری به زیست خود ادامه میدهد

رعنا فروهر
دستیار مدیر اجرایی مجله تایم

م
منبع تای 

با مهندسی دولتها
و بانکهای
مرکزی در تقریبا
همه کشورهای
جهان ،حدود
29هزار میلیارد
دالر از پولهای
نقدعمومیبه
سوی بازارهای
خصوصی سرازیر
شده است
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در اولین روز کاری سال میالدی جاری ،بازار بورس چین تنها سه
ساعت و نیم باز بود تا اینکه شروع به سقوط کرد .تنزل شدید ارزش
واحد پولی چین و اخبار بد از بخش تولید باعث کاهش سریع قیمت
سهام شد .سقوط 7درصدی سهام خیلی شدید بود و باعث شد که
ترمزهای اضطراری که برای مواقعی است که بازار بهشدت در حال
فروریختن است کشیده شود و خرید و فروش سهام متوقف شود .به
نظر میرسید که ترمزها نگرانی را از بین ببرد اما به جای آن ،جهان
اقتصادی سراسیمه شد .لندن ،نیویورک و دیگر بازارهای جهانی به
دلیل مشــکالتی که برای دومین اقتصاد جهان به وجود آمده بود
بهشدت سقوط کردند .بسیاری به یاد بینظمی مشابهی در بازار چین
در ماه اوت سال گذشته افتادند.
ســرانجام بعد از «کارزار ملی» بزرگ شــرکتها و صندوقهای
سرمایهگذاری دولتی که مستقیما از سوی پکن دخالت کردند بازار
به ثبات رســید .اما در  7ژانویه دوباره بازارهای چین در هم ریخت
و این بار تنها  12دقیقه بعد از بازگشــایی بازار ترمزهای اضطراری
کشیده شد .مقامات مســئول تالش کردند بازار سهام شانگهای و
شنژن را باال نگه دارند و چند دقیقه بعد آن را بازگشایی کنند .در
ساعت  9و  59دقیقه صبح ،تنها دو دقیقه بعد از اینکه بازارها دوباره
باز شدند سقوط مجددا شروع شد .واحد پولی چین سقوط آزاد کرد
گذاران معموال محتاط چینی به تکاپو افتادند که راه درست
و سیاست
ِ
را برای به ثبات رســاندن بازار شروع کنند .دوباره بازارهای جهانی
بورس ،سقوطهای بزرگ را در ساعتهای شروع بازار ثبت کردند و
سرمایهگذاران جهانی در فهم این مسئله دچار مشکل شدند که برای
دولتی معموال قابل پیشبینی چه اتفاقی رخ داده است.
این اقتصاد
ِ
در نهایت ،اقتصاد جهانی باعث شــد که والاستریت در سال 2016
بدترین عملکرد خود را در پنج روز ابتدایی یک سال داشته باشد که
آثار کشندهای برای اقتصاد نیویورک خواهد داشت.
بازار بورس چین سهم خیلی کمی از بازار سهام جهان را داراست و
بانکی دولتی این کشور نیز خیلی کارآمد و بزرگ نیست .این
سیستم
ِ
مسائل باید باعث شود که وقتی بازار و اقتصاد چین به هم میریزد
تاثیر خیلی زیادی در بازارهای جهانی نداشــته باشد اما در عوض،
وقتی که اقتصاد جهانی به هم بریزد ،مشخص است که تنش از یک
بازار به دیگر بازارها منتقل میشود و در نهایت همه بازارهای جهان،
از جمله بازار بورس آمریکا نیز به هم خواهد ریخت .در اینجاســت
که نقش بانکهای مرکزی و نهادهای نظارتی چین نیز مثل دیگر
نهادهــای مالی و پولی در دیگر اقتصادها ،دســتکم در نقطه آغاز
بحران ،تاثیرگذار است.
جهان هفت سال است که در حال شکوفایی دوباره بعد از بحران
مالی جهانی است؛ آمریکا بعد از سال  2009دارای ثبات اقتصادی
بوده؛ با اینکه رشد اقتصادی آن کمتر از دیگر کشورها چشمگیر بوده
اســت .آمار اخیر اشتغال در آمریکا نشان میدهد که این کشور در
نهایت توانســته نرخ بیکاری را به کمتر از حد معمول خود برساند.
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با این حال ،حقیقت ناگــواری را باید برای فهم اینکه این روزها در
بازارهای جهانی چه اتفاقی در حال رخ دادن است پذیرفت؛ مسائلی
که باعث بحران مالی بزرگ جهانی شده هیچوقت حل نشده است.
بدهی که همیشه ریشه بحرانهای مالی و رکود بعد از آن است از بین
نرفته است بلکه تنها یک جای جدید برای زیست و شکوفایی خود
در سراسر جهان پیدا کرده است .با برگشت به سال  2008میتوان
دید که آمریکا یک حباب بدهی ناشی از بازار ملک داشت که ترکید
و بازارهای جهانی را به زیر کشید .این روزها چین حباب بدهی عظیم
خود را باد میکند .این حباب از زمان اولیه خود تاکنون سه برابر شده
و سرعت رشد چنین حباب بدهی میتواند معیار مفیدی برای میزان
خطری باشد که درست ميکند .این حباب نیز در بازار امالک ریشه
دارد؛ بازاری که دارای کارکرد نامطلوبی بیشتر از بازار امالک آمریکا
است و نظام سیاسی چین نیز به طور مضاعف به دلیل منافعی که در
آن دارد باعث میشود کارکرد بازار بیشتر زیر سوال برود.
حباب بدهی چین اکنون در حال ترکیدن اســت .کشوری كه
در ســالهای گذشته دارای بزرگترین رشدهای اقتصادی بود و به
رشد اقتصادی باالیی که داشت تفاخر میکرد اکنون در یک کسادی
بزرگ است و همه این مسائل باعث ایجاد رکود خواهد شد .همراه با
رشد نگرانیها تکنوکراتهای چین قادر نبودهاند مسائل را حل کنند
و همین ناتوانی آنها باعث شده است که بازارهای جهانی با بیثباتی
مواجه شوند .نتیجه این شده است که بحران مثل یک غده سرطانی
به همهجا ســرایت کند و پشیزی اهمیت برای مرزهای بینالمللی
قایل نباشد و به بازارهای دیگر کشورها وارد شود و نیز هر نشانهای از
افت اقتصاد را به نمایش بگذارد.
تالش برای رســیدن به یک وضعیت بهنجار در چند سال اخیر
باعــث تضمین پایین بودن نرخهای بهره بانکی در یک دوره زمانی
بیسابقه شده است .با مهندســی دولتها و بانکهای مرکزی در
تقریبا همه کشورهای جهان ،حدود 29هزار میلیارد دالر از پولهای
نقد عمومی به ســوی بازارهای خصوصی سرازیر شده است .دولت
آمریکا بهخوبی توانست از پس بحران اقتصادی جهانی برآید و چندی
بعد از آن ،رشد اقتصادی را شاهد باشد .فدرال رزرو در دسامبر سال
گذشته تصمیم گرفت که برای اولین بار از سال  2006تاکنون نرخ
بهره بانکی را افزایش دهد .وقتی که نرخ بهره افزایش یابد به این معنی
اســت که اقتصاد قویتر شده است و دولت آمریکا نشان داده است
که دستکم در زمینه ایجاد اشتغال به این امر دست یافته است .اما
همانطور که بسیاری از آمریکاییها خیلی خوب میدانند دستمزدها
افزایش نیافته و این اتفاق برای دورهای که شاهد شکوفایی اقتصادی
است خیلی غیرطبیعی است .این مسئله برای اقتصادی مثل آمریکا
که  70درصد آن وابسته به اقتصاد مصرفی است خیلی مسئلهساز
است .به عبارت دیگر ،شغل بیشتری تولید شده اما پول بیشتری به
جیب مردم سرازیر نشده تا به وسیله آن بتوانند بیشتر مصرف کنند
و این مصرف بیشــتر موجب رشد تقاضا در اقتصاد جهانی شود .ما

وقتی که نرخ بهره افزایش یابد به این معنی است که اقتصاد قویتر شده است و دولت آمریکا نشان داده است که دستکم در زمینه ایجاد
اشتغال به این امر دست یافته است .اما همانطور که بسیاری از آمریکاییها خیلی خوب میدانند دستمزدها افزایش نیافته و این اتفاق برای
دورهای که شاهد شکوفایی اقتصادی است خیلی غیرطبیعی است.

شــاهد یک «احیا»ی اقتصادی بودهایم اما این احیا اتفاقی بوده که
تحت مراقبتهای ویژه رخ داده ،نه در خیابانهای اصلی به وسیله
یک رشد واقعی.
به لطف چهار دهه جهانیسازی ،اقتصاد آمریکا اکنون آن سهم
باالیی را که قبال در اقتصاد جهانی داشت ندارد .برای مثال ،وقتی که
در دهه  1990بحران مالی در آســیا رخ داد ،رشد اقتصادی آمریکا
حفظ شــد ،با وجود اينکه بقیه جهان دچار مشکل شده بودند .اما
اقتصاد چین به طور وسیعی از آن موقع تاکنون رشد کرده است .در
یک دهه اخیر ،تقریبا یکسوم رشد اقتصادی تمام جهان مربوط به
چین بوده است؛ رشدی حتی بیشتر از رشد اقتصادی آمریکا که تنها
 17درصد در رشــد جهانی نقش داشته است .این مسئله به معنی
نقطهعطفی بسیار عمده برای اقتصاد چین است .در گذشته ،آمریکا
تنها کشوری بود که سهم بزرگی در رشد اقتصادی جهان داشت و
هر کاهش اندازه در اقتصاد این کشور باعث افتادن اقتصاد جهانی در
یک رکود میشد.
اما اکنون به احتمال خیلی زیاد ،رکود بعدی جهانی ساختهشده
در چین خواهد بود .اقتصادهای نوظهور که بسیاری از آنها مطابق با
صعود و سقوطهای اقتصاد چین حرکت میکنند حدود  40درصد
تمام اقتصاد جهانی را تشکیل میدهند که باعث شده اتفاقاتی که
در آنها رخ میدهد بیش از هر زمان دیگری اهمیت داشــته باشد.
وقتی که آمار پرسشبرانگیز دولتی چین میگوید که رشد اقتصادی
ساالنه این کشور همچنان باالی  7درصد قرار دارد موسسه «شارما»
اعالم کرده است که رشد اقتصادی این کشور فقط  4درصد بوده
و دیگر کســانی که در طوالنیمدت اقتصاد چین را رصد کردهاند

حتی میگویند که رشــد اقتصادی آن از  4درصد نیز کمتر است.
در چین چنین سطحی از رشد اقتصادی احساس رکود را به همراه
میآورد و چنین احساسی بوده است که در اجالس گذشته اَپِک،
رئيسجمهور این کشور قول داد چین تمام تالش خود را خواهد
کرد تا بر مشکالت فائق آید و دست به اصالحات پیشرفته در اقتصاد
خود بزند.
از آن ســو ،بســیاری از پیشبینیهای اقتصادی درباره اقتصاد
جهان در سال  2016نشان داده است که خطر ایجاد یک رکود در
بسیاری از اقتصادهای پیشرفته وجود دارد .همین حاال هم بسیاری
از تخمینها مشکالت جدی در بازارهای جهانی را نشان میدهند.
به طور تاریخی ،معموال هر هشت سال یک بار یک رکود در اقتصاد
جهان رخ میدهد و ما فعال در ســال هفتم شکوفایی اقتصادی بعد
از یک بحران جهانی به سر میبریم .بنابراین بر اساس تحلیلهای
موسسه شــارما ،رخ دادن یک رکود جهانی در آینده نزدیک بسیار
محتمل است.
وقتی که در بحران جهانی ســال  2008میالدی ،بســیاری از
مصرفکنندگان آمریکایی دست از خرید برداشتند ،سیاستگذاران
و مقامات دولتی چین تالش کردند که برنامههای تشویقی زیادی را
در اقتصاد چین به اجرا درآورند .این باعث شد که میزان بدهیها در
این کشــور بسیار افزایش یابد؛ از سال  2009تاکنون ،میزان بدهی
در چین چهار برابر شده است و حتی اکنون نیز رشد بدهی در این
کشور دو برابر رشد اقتصادی آن است .اما چرا این اتفاق یک مشکل
تلقی میشود؟ چون هر بحران اقتصادی از افزایش میزان بدهیها
ریشه میگیرد.

وقتی که اقتصاد
جهانی به هم
بریزد ،مشخص
است که تنش از یک
بازار به دیگر بازارها
منتقلمیشود
و در نهایت همه
بازارهای جهان ،از
جمله بازار بورس
آمریکا نیز به هم
خواهد ریخت
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آیا ایتالیا میتواند نجاتدهنده پروژه اروپا باشد؟

اگر انگلستان از اتحادیه خارج شود چشم امید به ُرم خواهد بود

آناتولی کالتسکی
اقتصاددان و روزنامهنگار

ن
منبع گاردی 

ایتالیا در حال
رهبری شورشی
تمامعیار
علیهاقتصاد
پیشاکینزیدولت
آلمان و کمیسیون
اروپایی است
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اگر اتحادیه اروپا شروع به تجزيه بکند ،چه کسی رهبری آن را برای
نجاتش بر عهده خواهد گرفت؟ البته صدراعظم آلمان ،آنگال مرکل،
برای این کار خیلی مناســب به نظر میرســد اما در پاسخ به سوال
معروف هنری کیسینجر که میپرسید «شماره تلفن تماس با اروپا
چیست؟» باید گفت که اگر کد شماره تلفن جواب این سوال به آلمان
مربوط باشد آن سوی خط پاسخ خودکار این خواهد بود« :هیچچیز
به هم هکس».
جواب «هیچچیز به همهکس» آن چیزی است که ماریو دراگی،
رئیس بانک مرکزی اروپا ،اخیرا در مورد پیشنهادی که نخستوزیر
ایتالیا ،ماتیو رنزی ،درباره حمایت مالی از مهاجران انجام داده بود به کار
برد .پیشنهاد رنزی با وتوی مرکل مواجه شده بود .به طور کلی ،آلمان
در مورد بسیاری از مسائل ،از ماجرای مهاجرت ،مسائل شمال آفریقا و
ترکیه ،از پذیرش هر پیشنهادی امتناع میکند.
امتناع مرکل حتی نه در مورد منافع اروپا بلکه درباره مسائل داخلی
کشور آلمان نیز وجود داشته است و اگر رهبری اروپا به دست آلمان
بیفتد یک کابوس برای رهبران اتحادیه به تحقق خواهد پیوست .این
امتناع از پذیرش پیشنهادها نهتنها در مسائل اقتصادی و سیاستهای
مربوط به مهاجرت وجود دارد بلکه در مورد کمک این کشور به یونان،
حمایت مرکل از یارانه زغالســنگ ،حمایت از خودروســازان بعد از
رســوایی مربوط به آلودگی موتورهای آنان و انتقاد از ترکیه در مورد
آزادی مطبوعات ،هم وجود داشــته اســت .میتوان گفت که مرکل
بیشــتر از هر سیاستمدار دیگری به اتحادیه اروپا آسیب رسانده و به
طور قطع میزان عالقه او به «پروژه اروپا» را زیر سوال برده و با انتقاد
روبهرو کرده است.
اما با اروپایی که از شــیفتگی به خود و رغبت برای ساختن یک
بلوک واحد رها شــده ،آلمان به کجــا خواهد رفت؟ نامزدهای دیگر
نمیتوانند نقش کنونی آلمان را بازی کنند؛ انگلســتان در حال جدا
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شدن از اروپاست و رفراندومش تا چندی بعد انجام خواهد شد .فرانسه
نیز تا سال آینده به همین وضع دچار خواهد شد و حتی از آن نیز فراتر
خواهد رفت .اسپانیا هنوز نتوانسته است بهدرستی دولت تشکیل دهد.
ایتالیا ،کشوری که در بیشتر طول تاریخ خود تسلط سیاسی
و فرهنگی فراوانی بر اروپا داشــته اما اکنون به حاشیه رانده شده،
کشوری است که احیا خواهد شد .ايتالیا در حال بازگرداندن نقش
تاریخی خود در قالب منبعی برای بهترین ایدهها و رهبری سیاسی
و همچنین به طور شــگفتآوری رهبری اقتصاد در اتحادیه اروپا
است.
تغییراتی که دراگی در بانک مرکزی اروپا به وجود آورد و این بانک
را به خالقترین ،کاراترين و فعالترین بانک مرکزی جهان تبدیل کرد
روشنترین مثال در این مورد است .برنامههای بیشمار برای تسهیل
کمی اقتصاد پولی که دراگی به کار گرفته ،با اینکه با مخالفت آلمان
مواجه بوده ،توانسته واحد پولی یورو را حفظ کند .در ماههای گذشته
دراگــی اولین رئیس بانک مرکزی در دنیا بود که به طور جدی ایده
«پول هلیکوپتری» را مطرح کرد؛ یعنی توزیع مســتقیم پول تازه
خلقشــده از بانک مرکزی به شهروندان منطقه یورو .آلمان بهشدت
به این ایده حمله کرد و اکنون نیز در حال تخطئه کردن دراگی است
و مدعی است که او به دلیل تمایالت و منافع ملی کشور این ایده را
مطرح کرده است.
به طرز کمتر مشهودی ،ایتالیا در حال رهبری شورشی تمامعیار
علیه اقتصاد پیشاکینزی دولت آلمان و کمیسیون اروپایی است .در
شورای اروپا و دوباره در نشستهای اخیر صندوق بینالمللی پول در
واشــنگتن ،پیر کارلو پادوئان ،وزیر دارایی ایتالیا ،مشوقهای مالیای
قویتر و منسجمتر از هر کشور دیگری در اتحادیه اروپا ارائه کرد.
مهمتر اینکه پادوئان در دفاع در مقابل تقاضای آلمان و کمیسیون
اروپایی برای ســختتر کردن وضعیت بودجه کشور ایتالیا ،شروع به
پیادهسازی مشوقهایی مالی با کاهش مالیات و نگه داشتن برنامههای
هزینههای عمومی کرده اســت .در نتیجه اعتماد به قوت مصرف و
کسبوکار در ایتالیا به باالترین سطح خود در  15سال اخیر بازگشته،
وضعیت اعتباری اقتصاد این کشور بهبود یافته و ایتالیا توسط صندوق
بینالمللی پول به عنوان تنها کشــور عضو گروه  7شناخته شده که
انتظار میرود رشــد اقتصادیاش در سال  2016باالتر از رشدش در
سال  2015باشد.
مقاومتهای اخیر ایتالیا در مقابل رهبری آلمان در اتحادیه اروپا
مسبوق به سابقه است؛ این کشور تقریبا از وقتی که به منطقه یورو
پیوسته گرفتار رکود پیوستهای بوده است .پادوئان تنها وزیر دارایی
کشورهای گروه  7است که اقتصاد خوانده و درک بهتری از دیگران
درباره اشتباه هدایت کردن اقتصاد و سیاستهای پولیای دارد که
دلیل بهرهوری پایین اقتصاد اروپاســت؛ این سیاستهای نادرست
عمدتا به تنشهای سیاسی اروپا بازمیگردد که اقتصاد آن را تخریب
یکند.
م 

با توجه به تسلطی که شرکت اچبیاو و برنامه کمدی سنترال در بازار
برنامههای کمدی پیدا کرده است ،میتوان نتیجه گرفت که فناوری باعث
ی شده است.
تغییراتی در برنامههای استندآپ کمد 

دنیا عوضی شده؟

شرکتهای تلویزیون اینترنتی مثل نتفلیکس مدل اقتصادی برنامهسازی پخش را تغییر دادهاند

یک فرمول خیلی کهنهشده تلویزیونی این است که یک کمدین
با یک میکروفن روی صحنه قــرار بگیرد ،با یک صندلی مخصوص
پیشخوان بار و یک بطری آب و برنامه شروع شود و کمدین صحبت
کند و بینندگان ســرگرم شوند .اما به نظر میرسد که زمانه سختی
برای کمدینها و اقتصاد سینما و برنامههای تلویزیون کمدی به وجود
آمده است.
اکنون با توجه به تسلطی که شرکت اچبیاو و برنامه کمدی سنترال
در بازار برنامههای کمدی پیدا کرده است ،میتوان نتیجه گرفت که
ی شده است.
فناوری باعث تغییراتی در برنامههای اســتندآپ کمد 
شرکت نتفلیکس که اولین برنامههای کمدی نوین خود را در سال
 2013ارائه کرد و در سال جاری حداقل  15سری از این برنامهها را
به بازار فرستاده است؛ به اضافه اينكه با برنامهسازان بیرون از شرکت
نیز همکاری میکنند و بناست که آنها نیز برای این شرکت تلویزیون
اینترنتیبرنامهبسازند.
دیگر شرکتهای فعال در خدمات جریان پیوسته برنامههای
اینترنتی ،شامل شــرکتهای هولو و سیسو و شبکه انبیسی
یونیورســال نیز به میان بازار پریدهاند تا با اســتفاده از فناوری
اینترنتی برنامهســازی کمدی را متحول کنند .شرکت کمدی
داینامیکس که یک شــرکت تولیدکننده و پخشکننده برنامه
واقع در لسآنجلس اســت ،با تقاضاهای زیادی از شــرکتهای
تلویزیونی اینترنتی مواجه شده است که خواهان برنامه ساختن
برای آنها هستند .این شرکت در سال جاری دستکم  45برنامه
استندآپ کمدی ساخته است؛ در حالی که این شرکت در سال
گذشته تنها  14ســری برنامه از این دست ساخته بود .شرکت
کمدی داینامیکس اخیرا با کمدینهای معروفی قرارداد بسته و
حدود  50درصد از برنامههایی که در حال ساخت آنهاست برای
تلویزیونهای اینترنتی ساخته شده است.
سینما و تلویزیون کمدی نیز مانند صنعت موسیقی تحت تاثیر
شدید فناوری و شرکتهای اینترنتی قرار گرفته است و بخش بزرگی
از اقتصاد آن معطوف به محصوالتی شده است که در درگاههای مرتبط
با فناوریهای نوین به نمایش گذاشته میشود .کمدینهایی که خیلی
هم مشهور نیستند با استفاده از محصوالتی مثل تعریف کردن جوک
در توییتر ،ارتباط گرفتن با مخاطبان از طریق اسنپچت و نیز ساختن
پادکست ،توانستهاند موفقیت زیادی در جذب مشتری داشته باشند
و مخاطبان آنها نیز به صورت زنده و آنالین از آنها حمایت میکنند و
مورد تشویقشان قرار میدهند .این کمدینها گاهی بدون اينكه نیازی
به درگاههای رســانههای جمعی برای پول درآوردن داشته باشند به
صورت مستقیم در پی کسب درآمد برآمدهاند؛ در یک مورد ،کمدینی
به نام لیویز ســیکی که اخیرا سری برنامههای کمدی خود را روی
شبکههای اجتماعی منتشر کرده بود دانلود فیلمهای خود را به طور
مستقیم به دنبالکنندگان خود فروخت.
سالهای گذشته ،یک کمدین تلویزیونی که «نمایشهای امشب»

جانی کارسون را مسخره میکرد یکشبه به یک ستاره تبدیل شد.
امروزه ،ظاهر شدن در تلویزیون تنها یکي از مولفههای ساختن یک
شخصیت معروف است و در امتداد آن ،شخصیتهای کمدی باید در
پی ارائه خود در شــبکههای اجتماعی و رسانههای نوین نیز باشند.
با این وصف ،بهخصوص ،بازیگران اســتندآپ کمدی هســته اصلی
گسترش کمدی به صورت جهانی هستند .البته همه کمدینهایی که
به این صورت نمایشهای خود را عرضه میکنند به موفقیت دست
پیدا نمیکنند اما آنها با چنین ابزارهایی میتوانند تا حدی شــانس
خوبی در مسیر فعالیت حرفهای داشته باشند.
کمدینهــای زیادی هســتند که به دلیل همکاری با شــرکت
نتفلیکس که یک تلویزیون اینترنتی اســت توانستهاند به موفقیت
زیادی دســت پیدا کننــد و خیلی محبوب شــوند و از قِبل آن به
سرمایهها و درآمدهای زیادی برسند .در حال حاضر ،نتفلیکس هم با
کمدینهای زیادی قرارداد بسته است .این شرکت که محصوالت خود
را به جشنوارههای مختلف میفرستد بناست که یک جشنواره درباره
فیلمهای کمدی خود برگزار کند.
افراد متخصص آنالین میتوانند در صنعت کمدی ســرمایههای
زیادی جذب کنند و همین حاال هم بهخوبی این کار را انجام میدهند.
ایلیزا شلزینگر که در سال  2008برنامههای کمدی در شبکه انبیسی
اجرا میکرد گفته است از وقتی که سری برنامههای «فریزینگ هات»
خــود را در نتفلیکس ارائه کرده فروش بلیت اجراهای اســتندآپ
کمدیهایش بسیار بیشتر شده است .او اکنون در حال ضبط کردن
سری جدید برنامههای خود در نتفلیکس است .شلزینگر میگوید:
«یک برنامه ویژه یکســاعته برای ما مثل مســابقات فینال فوتبال
آمریکایی است .این شانس شماست که بتوانید با استفاده از فرصتی
که در اختیار دارید خود را عرضه کنید».

جان یورگنسن
روزنامهنگار حوزه هنر

ل
منبع والاستریت ژورنا 

افراد متخصص
آنالین میتوانند
در صنعت کمدی
سرمایههای
زیادی جذب کنند
و همین حاال هم
بهخوبی این کار را
انجام میدهند
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سعودی را فراموش کنید ،نگران نفت نیجریه باشید

میزان خروجی بزرگترین تولیدکننده نفت آفریقا به کمترین حد خود در  20سال گذشته رسیده است

جولین لی
استراتژیست نفتی

گ
منبع بلومبر 

تولید نیجریه ممکن است
اکنون کمی بیشتر از یک
میلیون بشکه در روز باشد.
اما این میزان کاهش تولید
نفت در نیجریه باعث نخواهد
شد که تعادل نفت جهان از
مازاد تولید به سوی کسری
نفت حرکت کند و در نهایت به
افزایش قیمت آن منجر شود
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برای یک لحظه توجه خود را از خاورمیانه دور کنید .در حالی که
سیاستگذاران روی مکانیزمهای بازار نفت عربستان سعودی تمرکز
کردهاند ،آنچه که هماکنون بسیار مهم است سه هزار مایل دورتر در
دلتای رود نیجر در حال رخ دادن است.
کشــوری که در آنجا واقع اســت ،تا همین اواخــر ،بزرگترین
تولیدکننده نفت خام قاره آفریقا بود که در یک آشــوب گرفتار شده
است .موجی از حمالت و تصادفات به زیرساختهای نیجریه آسیب
وارد کرده و خروجی این کشــور را به کمترین حد خود در  20سال
اخیر رسانده است.
قیمتهای نفت در حال واکنش نشان دادن به این اتفاق هستند و
به باالترین حد خود در شش ماه گذشته رسیدهاند .بخشی از این اتفاق
اینطور توضیح داده میشود که افزایش تخمینهای آژانس بینالمللی
انرژی برای تقاضای نفت باعثش بوده اســت .اما با در نظر گرفتن دو
عامل ،میتوان بهسادگی شک کرد به این مسئله که مازاد فعلی نفت
خام پایدار باشد.
میتوان اينطور گفت که به دالیل مختلف اقتصادی و فنی ،تولید
نفت از روی ساحل و نیز تولید از حوزههای نفتی در آبهای کمعمق
خیلی آســیبپذیر به نظر میرسد .اگر گروههای بزرگ جنگجویان
سیاسی در این کشــور بخواهند تالشهایی را که اسالف آنها انجام
دادهاند خنثی کنند باید گفت که تسهیالت استخراج نفت در آبهای
عمیق نیز ممکن است با خطر مواجه شود.
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میزان استخراج نفت در دلتای نیجر به طور قطع خیلی متراكم بوده
و پیشبینی شده است که پایانه نفتی فورکادوس متعلق به شرکت
شل روزانه حدود  250هزار بشکه نفت صادر کند .همچنین تسهیالت
روی دریای شرکت شورون نیز قادر است که در روز  160هزار بشکه
نفت تولید کند .در ماه آوریل امسال ،شرکت ایتالیایی انی باید به دلیل
اينكه خط لولهای در روز برس منفجر شــد نتوانست فعالیت خود را
از سر بگیرد و به نظر میرســد که در کوتاهمدت این شرکت نتواند
مشکالت خود را حل کند.
مشکالت مربوط به کاهش تولید نفت در نیجریه به نظر نمیرسد
که در بلندمدت توسط این کشــور راه حلی داشته باشد .مشکالت
اقتصادی موجــی از نارضایتیها را در نیجریه ایجاد کرده بود و تنها
وقتی فروکش کرد که در ســال  2009میالدی ،رئيسجمهور این
کشور ،یار ادو ،پیشنهاد کرد که یک برنامه برای تقویت نیروهای نظامی
انجام شــود و حدود  30هزار نفر نظامی تحت آموزش قرار بگیرند و
ماهانه به آنها پول نقد پرداخت شود .این کار برای دولت در سال حدود
 500میلیون دالر هزینه در پی داشت .برخی از رهبران جنبش رهایی
دلتای نیجر که یک گروه نظامی است قراردادهای امنیتی خیلی خوبی
را انعقاد کردند.
اما مشــکل این بود که موج بعدی نارضایتی با گذشت زمان به
وسیله جوانان نیجریه ایجاد شــد که خواهان بهتر شدن وضعیت
مناســبات خود با منطقه شــمال نیجریه بودند .ایــن بحرانها و
نارضایتیها وقتی که محمدو بوهری رئيسجمهور شد تشدید شد.
او قراردادهای امنیتی ســابق با گرو ه رهایی دلتای نیجر را لغو کرد
و درصدد برآمد که رهبران ســابق این گروه را دستگیر کند .اکنون
این رهبران و این گروه خواهان این هستند که دلتای نیجر از کشور
نیجریه مستقل شود.
اما این اتفاق نخواهد افتاد چون مشــکالت نفتی نیجریه تنها به
نظامیان محدود میشود .شرکت اگزون موبیل که باید اکتشافات نفتی
را در چنــد حوزه نفتی نیجریه انجام میداد بعد از تهدید و حمله به
تاسیسات این شرکت کار خود را متوقف کرده و همین اتفاق نیز برای
شرکت شل رخ داده بعد از اينكه خط لوله نفتی صادرات به پایانهای
که نفت میرساند نشت کرد.
آژانس بینالمللی انرژی در آخرین گزارش خود ارزیابی کرده بود
که نیاز جهان به نفت خام اوپک در فصل جاری امسال در حدود 31.9
میلیون بشکه باشد و در این میان ،نیجریه به اندازه  1.62میلیون بشکه
در گروهی مشــارکت دارد که خروجی نفت خام آن  32.76میلیون
بشکه در ماه آوریل بوده است.
موسسه پتروماتریکس که یک گروه تحقیقات نفت است ،عقیده
دارد که تولید نیجریه ممکن است اکنون کمی بیشتر از یک میلیون
بشکه در روز باشد .اما این میزان کاهش تولید نفت در نیجریه باعث
نخواهد شد که تعادل نفت جهان از مازاد تولید به سوی کسری نفت
حرکت کند و در نهایت به افزایش قیمت آن منجر شود.

روشی که شرکت ترانوس به کار گرفت این بود که این شرکت بدون اتکا به تحقیقات وسیع و عمیق در زمینه پزشکی
تنها به حق اختراع کپسولهای خونگیری کوچک خود بسنده کرد و به گفته کارشناسان نمیتوانست بیشتر از سه یا
چهار سال تنها با اتکا به داشتههای قبلی خود کار را ادامه دهد.

سقوط ترانوس
و آینده علم در دره سیلیکون
شرکت بزرگ حوزه پزشکی بعد از سالها درخشش به گل
نشسته است

شما معموال شاهد سقوط یک شرکت به اندازه و سرعت سقوط
کردن شرکت ترانوس نیستید ،حتی در دره سیلیکون که شرکتها
همیشه دست به خودتخریبی میزنند .اما آنچه واقعا درباره مسئله
شرکت ترانوس نگرانکننده است پول نیست بلکه مسئله این است که
برخالف بسیاری از شرکتهای دره سیلیکون ،ترانوس کاری را انجام
میداد که واقعا اهمیت داشت؛ علوم پزشکی.
ترانوس در سال  2003به وسیله یک دانشجوی انصرافی دانشگاه
اســتنفورد و چهره کاریزماتیکی که در آن زمان  19سال داشت به
نام الیزابت هلمز پایهگذاری شد .او به فناوریای دست یافته بود که
میتوانست گستره وسیعی از بیماریها و وضعیتهای جسمی افراد
را تنها با اســتفاده از چند قطره خون آنها تشخیص دهد .اختراع او
یک محفظه خیلی کوچک بود که به نوک انگشت دستان افراد فرو
میرفت و چند قطره خون را میگرفت و آزمایشهای این شــرکت
دیگر نیازی به استفاده از سرنگهایی که خونآشاممانند خون زیادی
از افراد میگرفت نداشــت .با گذشت زمان ،ترانوس توانست حدود
 400میلیون دالر سرمایه از سوی سرمایهگذارها جمع کند و تا سال
 2014میالدی ارزش این شــرکت به  9میلیارد دالر رسید و دارای
هیئت مدیره بسیار شناختهشدهای بود که یک ژنرال ،یک درجهدار
ارتش ،دو سناتور سابق و دو وزیر امور خارجه سابق نیز در آن عضویت
داشتند .این شرکت دارای شرکای تجاری قدرتمندی شامل سیفوی
و والگرینز بود و همچنین از پوشش تعداد زیادی از رسانهها از جمله
مجله تایم بهرهمند میشد.
این شرکت به راه پررونق خود ادامه میداد تا اينكه در اکتبر سال
گذشته روزنامه والاســتریت ژورنال گزارش مفصلی نوشت درباره
اينكه فناوریای که ترانوس از آن استفاده میکند مربوط به اختراعات
ی تاریخمصرفگذشتهای استفاده میکند که
خودش نیست و از فناور 
دیگر شرکتهای پزشکی نیز آن را به کار میبرند .اکنون هم سازمان
غذا و داروی آمریکا و هم مرکز خدمات مراقبتی و پزشکی این کشور
در حال تحقیق هســتند که ببینند آیا ادعا درباره اينكه ترانوس از
فناوری مختص به خود استفاده نکرده درست است یا نه .همچنین
نهادهای نظارتی بورس آمریکا و فعالیتهای اقتصادی شرکتها در
حال بررسی این موضوع هستند که آیا شرکت ترانوس سرمایهگذاران
خود را فریب داده اســت یا خیر .کار اشــتباهتر این است که چنین
وضعیتهایی برای ترانوس این سوال بزرگتر را پیش بیاورد که آیا
اساســا ایده خوبی است که استارتآپهای دره سیلیکون دست به
انجام تحقیقات پزشــکی بزنند؟ این کاری نیست که انتظار میرود
به وسیله پزشکان انجام شود؟ آیا یک مشکل سیستمی اینجا وجود
دارد؟

جواب این است
که «شــاید» .ترانوس
به طــور قطع ضعفهــای مدل
دره ســیلیکون را بــه نمایش
یگذارد ؛ یعنی شــروع کردن
م 
با فوجی از دانشجویان انصرافی
درخشان .جابز ،گیتس ،الیسون،
دل و زاکربرگ نشــان میدهند که
مدارس و دانشــکدههای کسبوکار باید
دســت از فارغالتحصیالن دانشــگاهی
بردارند و آنها را با انبوهی از دانشــجویان
انصرافی جایگزین کنند که در ســال دوم
تحصیل خود از دانشگاه بیرون آمدهاند .بریان
رابرتز ،یکی از شرکای شرکت وندراک و کهنهکار
سرمایهگذاری در استارتآپهای مراقبتهای بهداشتی و پزشکی،
میگوید« :بیرون از دانشــگاهها مدیرعاملهایی هستند که اصوال
روش «ببینیــد ،پولتان را به من بدهید و خفه بشــوید» را پیش
گرفتهاند .آنها میگویند که شــما آدم احمقی هستید و ما اینجا
باهوش به حساب میآییم ».هیچوقت این روش کار نکرده است و
حتی در شرکت فیسبوک نیز هیئت مدیره در هفتههای گذشته
تصمیم گرفته است که مارک زاکربرگ را بیشتر کنترل کند و شما
میتوانید چرایی این قضیه را از وضعیت مالی این شرکت دریابید.
آن نوع پرستیدن بنیانگذار شرکت ،سطوحی از خطر را به همراه
میآورد که در رسانههای اجتماعی بیشتر معقول به نظر میرسد تا
شرکتهای فعال در حوزه پزشکی.
از سوی دیگر ،روشی که شرکت ترانوس به کار گرفت این بود که
این شرکت بدون اتکا به تحقیقات وسیع و عمیق در زمینه پزشکی
تنها به حق اختراع کپسولهای خونگیری کوچک خود بسنده کرد
و به گفته کارشناسان نمیتوانست بیشتر از سه یا چهار سال تنها با
اتکا به داشتههای قبلی خود کار را ادامه دهد .از سوی دیگر ،شرکت
ترانوس به دالیل فنی نمیتوانست از چند قطره خونی که میتوانست
از نوک انگشــتان افراد به دست آورد مسائل مختلفی را از وضعیت
ســامتی فرد استخراج کند و آزمایشهای معمولی نیز هزینههای
باالیی برای این شرکت در بر داشته است .مسئله اینجاست که باید
گفت مشکل شرکت ترانوس کمی به مشکل مدلهای شرکتهای
پزشکی در دره سیلیکون بازمیگردد اما مسئله ترانوس بیشتر از اينكه
مشکل دره سیلیکون باشد مشکل مدلهای کسبوکار قدیمیتر از
دره سیلیکون است.

لیو گراسمن
تحلیلگر حوزه علم

م
منبع تای 

ترانوس در سال
 2003به وسیله
یک دانشجوی
انصرافی دانشگاه
استنفورد که
در آن زمان 19
سال داشت به
نام الیزابت هلمز
پایهگذاری شد
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جهانمنا

انتخابات آمریکا :پول نمیتواند قدرت بخرد

ثروت ترامپ کمتر از سخنان جنجالی او مایه مشهور شدنش شده است

جورک مارتین
تحلیلگر سیاسی

منبع فایننشال تایم ز

ترامپ در ایالت آیوا در پاسخ
به سوال خبرنگار سیانان
درباره میزان هزینه کارزار
انتخاباتیاش گفت« :من
ساالنه  400میلیون دالر
درآمد دارم ،پس چه فرقی
میکند چقدر هزینه کنم؟
آنچه که میخواهم انجام دهم
برگرداندن عظمت به آمریکا
است».
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پول میتواند بهخوبی ریشه تمام بدیها در سیاسی آمریکا باشد
اما واقعیت بسیار کنجکاویبرانگیز و رضایتبخش این است که پول
امسال در خیلی از موارد عاملیت و کارایی خود را از دست داده است.
حتی در سال  2010که در دیوان عالی آمریکا درباره مصوبهای تحت
قانون شــهروندی آمریکا بحث شد تا به شرکتها به نام آزادی بیان
مالی سیاسی را که قبال برای آنها ممنوع
اجازه تمام انواع کمکهای ِ
بود داده شود ،عطش محافظهکاران پیشگام را برطرف نکرد.
مثالهایی درباره از دست رفتن کارایی پول هم در سطح ملی
و هم در ســطح بینالمللی وجود دارد .دونالد ترامپ در انتخابات
آمریکا یکی از نمونههایی اســت که میتوان گفت پول در مطرح
شــدن آن نقش زیادی نداشته است .ترامپ در ایالت آیوا در پاسخ
به سوال خبرنگار سیانان درباره میزان هزینه کارزار انتخاباتیاش
گفت« :من ســاالنه  400میلیون دالر درآمد دارم ،پس چه فرقی
میکند چقدر هزینه کنم؟ آنچه که میخواهم انجام دهم برگرداندن
عظمت به آمریکا است ».او همچنین گفت اگر الزم باشد میتواند
حتی بیش از یک میلیــارد دالر بابت هزینههای انتخاباتیاش از
جیب خود هزینه کند .ترامپ تاکید کرد او به دلیل استغنای مالی
همانند دیگر نامزدهای انتخاباتی به دنبال پول جمع کردن و کسب
حمایت البیگرها نیست و این برای او یک مزیت
اســت .اما ترامپ بــه دلیل حرفهای
جنجالیای که میزند دیده میشود
و جیبهــای بزرگ پــر از پول او به
کارش نمیآید .در حقیقت ،شبکههای
رسانهای به دلیل اولویتهای خبری
به طــور رایگان مطرح شــدن را برای
ترامپ انجام میدهند .اما در آن سو ،برنی
سندرز ایســتاده است که تقریبا به همان
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اندازه هیالری کلینتون مثل یک ماشــین خودپرداز توانسته پول
از هواداران خود جمع کند اما در رقابت با کلينتون این میزان پول
به کارش نیامده و بــه اندازه او در انتخابات حزب دموکرات موفق
نبوده است.
در حزب دموکرات میتوان دید کسی مثل دیوید ترون که امپراتور
نوشیدنی و مردی بسیار ثروتمند است برای فعالیتهای انتخاباتی از
جیب خودش  12میلیون دالر خرج کرده اما با کســانی مثل جمی
راسکین با تنها  2میلیون دالر پول یا کاتلین ماتیوس با  3میلیون دالر
خیلی اختالفی ندارد .در حزب جمهوریخواه نیز کیسههای پر از پولی
مثل جب بوش یا مارکو روبیو هم نتوانســتهاند کاری از پیش ببرند.
کسی مثل چارلز کخ هم که یکی از برادران صنعتگر آمریکاست و با
دخالت اقتصادی در سیاست میخواهد آمریکا را به وضعیت برگرداند
که در قرن  19میالدی داشــت نتوانســته است در میدان سیاست
به اتکای پولش موفق شــود و گفته است که از میدان انتخابات آتی
آمریکا خارج شده است .این حرکت برای کسی که همیشه مشارکت
اقتصادی در فعالیتهای سیاسی داشته به معنی تغییر محافظهکارانه
در نسل قبلی است .شاید ترامپ توجهی به این گفته کخ نداشته باشد
اما تد کروز که میتواند بهترین امید برای موفقیت جمهوریخواهان
در انتخابات باشد نمیتواند ابراز خوشحالی کند و ببیند که پول کمتر
از گذشته در سیاست آمریکا نقش دارد.
هیالری کلینتون که همیشه انگشت خود را برای پیدا کردن جهت
باد باال نگه میدارد در پاسخ به حمالت سندرز درباره سخنرانیهای
پولیاش برای مشــتریان بانک گلدمن ســاکس گفته است که پول
درآوردن خارج از میدان سیاست حیاتی است و اضافه کرده است «من
کسی هستم که میدانم چطور این کار را انجام بدهم».
اينكه آیا کلینتون در عمل این گفته خود را تایید کرده یا نه قابل
بحث است اما مطمئنا مهم است که کلینتونها و بنیاد و دوستانشان
با بازی کردن در سیســتم ،فربه شدهاند .اگر او رئيسجمهور شود به
طور قطع کسانی را در دیوان عالی خواهد گذاشت که نگذارند با اصالح
قانون شهروندی آمریکا ،پولدارها و شرکتها در سیاست نقش بازی
کنند .اما این کار او میتواند انتخابات در آمریکا را در مســیر دیگری
هدایت کند .اما از هرچیزی گذشته ،جیب پرپول او بوده است که به او
براي وارد شدن به کاخ سفید كمك كرده است.
همه این مسائل مطرحشده نمیتواند از اهمیت پول در سیاست
بکاهد .آنچه تاکنون در سیســتم سیاسی انتخابات آمریکا مشخص
شده اين اســت كه پولهایی که نامزدها در انتخابات جمع کردهاند
با اينكه مشــخصکننده همهچیز نیســت اما همچنان میتواند در
سیاست نقش پررنگی بازی کند .هنوز در سال جاری این مسئله مایه
دلگرمی است .آدمهای نادان ثروتمند و پولهایشان بهراحتی قدرت
خود را تقسیمشده میبینند بدون اينكه از مشارکت اقتصادی که در
انتخابات یا فعالیتهای سیاسی کردهاند نصیبی ببرند .ما برای چنین
بخشایشهای کوچکی باید خوشحال باشیم.

با اينكه نیاز به کفش پاشنهبلند از شرکت پورتیکو حذف شده این شرکت همچنان در
ضوابط مربوط به ظاهر و پوشش کارکنان زن خود دستکم پنج نوع مختلف از آرایش
را ضروری اعالم کرده است.

لزوم تعدیل ضوابط اجباری ظاهر کارکنان

ضرورت پوشیدن کفش پاشنهبلند در شرکتهای انگلیسی درخواست مداخله پارلمان را در پی داشته است
وقتی که نیکوال تورپ اولین روز کاری خود را به عنوان مســئول
پذیرش در شــرکت پیدابلیوسی که دفتر مرکزی آن در لندن است
شــروع کرد بدون دستمزد به خانه فرســتاده شد چون کفشهای
اشتباهی پوشیده بود .طبق گفته مدیران شرکت منابع انسانی پورتیکو
که کارکنان را برای شرکتهای خدماتی حرفهای استخدام میکند
مشکل این بود که کفشهای خانم تورپ تخت بود .سپس او امتناع
کرد از اينكه بیرون برود و یک کفش پاشنهبلند بخرد که طبق ضوابط
ظاهری کارکنان شرکت باید بین  2تا  4اینج باشد.
اگر بخواهیم منصف باشیم ،میتوانیم بگوییم برخی از وکالی امور
اســتخدامی میگویند که این نوع ضوابط ظاهری کارکنان شرکت
غیرقانونی نیست چراکه مردان و زنان باید سطوحی مشابه از «شیک
بودن» را رعایت کنند .برای مثال ،مردان نیاز است که کت و کراوات
بپوشند در حالی که زنان نیازی به چنین سختگیریهایی ندارند.
شرکت پورتیکو که با نظر منفی در افکار عمومی مواجه شده بود و
اسباب نارضایتی از شرکت پیدابليوسی را هم فراهم كرده ،اعالم کرده
است که سیاســت خود را در مورد ضوابط پوشش و ظاهر کارکنان
تغییر داده اســت .اما یک سوال هنوز باقی است و به مقصود شرکت
استخدامکنندهبازمیگردد؛واقعاآیاپورتیکومیخواهدپیشخدمتهایی
استخدام کند که از هر نظر توی چشم مشتریان باشند؟
ضوابط جنســیتی پوشش و ظاهر کارکنان ممکن است که برای
جاهای بسیار خاصی مناسب باشد ،مثل پیشخدمتهای رستورانهای
زنجیرهای هوترز اما برای شرکتهایی مثل پیدابلیوسی اصال مناسب
نیست .حتی پیشخدمتهای رستورانهای هوترز هم میتوانند کفش
کتانی بپوشند چون ســاعتهای طوالنی سرپا سرو کردن غذا برای
مشتریان ،پای پیشــخدمتها را در وضعیت ناراحتی قرار میدهد و
برای همین در ضوابط مربوط به پوشش و ظاهر ،تعیین استانداردهای
سفتوسخت برای نوع کفش کارکنان غیرعملی است.
اينجا در روزنامه فایننشــال تایمز ،تحریریه شامل زنانی است که
کفشهای کامال تخت باله میپوشند و نیز کسانی که کفش پاشنه
بلنــد  4اینچی به پا دارند و در همین حال مردانی که هر کفشــی
میپوشــند؛ از کفشهای رنگبهرنگ مناسب دویدن تا کفشهای
قدیمی پیادهروی مدل آکســفورد .من بــرای خودم در مورد کفش
پوشیدن قانونی دارم؛ تنها وقتی کفش پاشنهبلند میپوشم که لباسی
رســمی به تن کرده باشم و بخواهم به قرار مالقاتی در خارج از دفتر
روزنامه بروم.
با در نظر گرفتن هر اولویت شــخصی که شما داشته باشید نیاز
به کفش پاشــنهبلند مطمئنا در البی شرکت مشــاوری که به طور
مرتب درباره نیاز به تنوع داد سخن میدهد و حتی حامی مالی یک
وبالگ درباره مسائل مربوط به برابری است ،ضروری به نظر نمیرسد.
اما شــرکت پیدابلیوســی در نامهای به همه کسانی که از سیاست
کفشهای پاشنهبلند شرکت در وبسایت آن ابراز نارضایتی کردهاند
اســتدالل کرده است که سیاست پورتیکو یک «استاندارد صنعتی»

است .شرکت تاکید کرده است که بسیاری از کارکنان زن کفش تخت
میپوشــند «به دلیل نیاز به حرکت زیادی که نقشهای شغلی ما
ایجاب میکند» .بنابراین حسابداران و مشاوران دارای تحصیالت باالی
شرکت پیدابلیوسی که بهروشنی هرجای دیگر نیز در جستوجوی
کار هســتند ،حق انتخاب دارند و میتوانند از دردی که با پوشیدن
کفش پاشنهبلند دچارش میشوند اجتناب کنند .چقدر روشنبینانه.
اما وقتی که پیدابلیوسی به شرکت پورتیکو سفارش داد که برای البی
شرکت کسانی را استخدام کند شرکت اهمیتی نداد که پورتیکو برای
کارکنان واحد پذیرش ضوابط پوشش پاشنهبلند را لحاظ کرده است.
با اينكه نیاز به کفش پاشنهبلند از شرکت پورتیکو حذف شده
این شرکت همچنان در ضوابط مربوط به ظاهر و پوشش کارکنان
زن خود دستکم پنج نوع مختلف از آرایش را ضروری اعالم کرده
است .این شرکت درباره رنگ مو ،رنگ دامن کارکنان و رنگ ناخن
آنها مقرراتی را وضع کرده اســت .ضوابطی هم برای ظاهر مردان

در این شــرکت وجود دارد که مثال با تهریش نباشند ،موهایشان
رنگکرده نباشــد و موهای ازپشتبسته نداشته باشند اما ضوابط
مربوط به زنان بســیار تجویزیتر و با جزئیات بیشتری است .این
ضوابط مرا به یاد ضوابط پوشش کارکنان خطوط هواپیمایی در دهه
 1950یا گیشاهای ژاپنی میاندازد که ناچار بودند کفشهای چوبی
مثلثیشکلبپوشند.
ضوابط پوشش و ظاهر که کارکنان زن را مجبور میکند ظاهری
تزئینی داشته باشند بهویژه در زمانهای که شرکتها تالش میکنند
رتبه زنان را در هیئتهای مدیره ارتقا ببخشند ،منسو خ شده است.
تعجبــی ندارد که بیش از  100هزار نفــر هماکنون حمایت آنالین
عمومی خــود را از خانم تورپ اعالم کردهاند؛ کســی که از پارلمان
انگلســتان درخواســت کرده در زمینه اجبار برای قانون پوشــیدن
کفشهای پاشنهبلند در شرکت پیدابلیوسی مداخله کند .زنان خسته
شدهاند و بهشدت عصبانی میشوند از اينكه به آنها گفته شود طبق
دستور عمل کنند.

بروک مسترز
نویسنده و تحلیلگر اقتصادی
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آنها همراه بقیه وسایل ،اینها را هم پیدا کردند؛  12بمب لولهای،
هزاران قطعه مهمات با کالیبرهای مختلف و سه تلفن همراه؛ دو گوشی
را از سطل زباله بیرون از خانه و دیگری را در یک خودروی لکسوس
ســیاهرنگ که بیرون از خانه پارک شــده بود .دو تلفن همراه داخل
سطل زباله بهشدت شکسته شده بود اما مشخص نبود که چرا -شاید
چون تروریستها آن را بیرون انداخته بودند یا شاید چون چیز مهمی
در آن نبود ،کســی چه میداند -اما گوشی سوم صحیح و سالم بود.
این گوشی در پزشکی قانونی منطقه اورنج کانتی نگهداری میشد تا
اینکه کارآگاهان آن را که یک گوشی آیفون  5سی با سیستم عامل
یاواس  9بود روشــن کردند .گوشی از آنها یک کد چهاررقمی رمز
آ 
عبور میخواست.
آنچه در پی این ماجرا اتفاق افتاد مثل بازی «خوشبخانه ،بدبختانه»
بچهها بود؛ بدبختانه آنها رمز عبور گوشی را نداشتند و کسی که رمز
را میدانســت مرده بود؛ فاروق و مالک با شلیک پلیس چند ساعت
بعد از حمله تروریســتی به مدرسه سن برناردیو در کالیفرنیا کشته
شــدند .ماموران ســعی کردند رمز را حدس بزنند اما گوشی طوری
تنظیم شــده بود که بعد از  10بار وارد کردن رمز عبور اشتباه ،خود
محتویات داخلش را پاک کند .خوشبختانه این گوشی ،گوشی کاریِ
فاروق بود که از نظر فنی به منطقه سن برناردیو متعلق بود .بدبختانه
منطقه مخابراتی سن برناردیو رمز عبور آیکلودی را که گوشی به آن
متصل بود نداشت چون اکوسیستم امنیتی اپل با رمزهای عبور تلفنها
متفاوت اســت .اما مقامات قضایی منطقه قدرت این را داشتند که
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رمزهای عبور آیکلود را دوباره تعریف کنند و همین کار را هم کردند.
آن آیکلود پر از اطالعاتی بود که رمزگذاری هم نشده بود .بدبختانه،
فاروق از تاریخی نزدیک به حادثه آیکلود خود را بهروزرسانی نکرده
بود بنابراین اطالعاتش تاریخ گذشته بود .بدشانسی دیگر این بود که
همه اطالعات داخل یک گوشی آیفون لزوما توسط یک سرویس داده
در خارج از گوشی پشتیبانی نمیشوند.
همه آن اطالعات هنوز داخل گوشی بود اما با رمز عبوری رمزگذاری
شده بود که هیچکس آن را نداشت؛ هیچکس ،حتی به طرز جالبی،
شــرکتی که گوشی را ساخته بود؛ یعنی کمپانی اپل .افبیآی آن را
خواست .تیم کوک ،مدیرعامل و جانشین استیو جابز در اپل ،میگوید:
«تا چند روز ما هیچچیزی نشنیدیم .فکر میکنم یک روز شنبه بود
که با ما تماس گرفته شــد .ما یک قســمت داریم که برای دریافت
درخواستهای دولت درست شده است .این قسمت 24ساعته و در
تمام روزهای هفته باز است؛ البته نه به خاطر مسائلی که اخیر به وجود
آمده بلکه مدت زیادی است که این بخش درست شده است .از سوی
افبیآی با این بخش تماس گرفته شد .آنها یک حکم کتبی برای ما
آوردند که به این گوشی خاص مربوط میشد».
تیم کوک در 55ســالگی یک فرد ترکهای با موهای سفید است
که لهجه آالبامایی دارد و به دره ســیلیکون منتقل شده است .ما در
دفتر او ،در ســاختمان مرکزی اپل در کوپِرتینوی کالیفرنیا صحبت
کردیم .اتاق انتظار دفتر او بســیار فروتنانه بود و به طرزی متظاهرانه
غیرتظاهری چیده شده بود و چند پوستر قابشده با جمله «متفاوت

کوک میگوید« :ما به آنها گفتیم که باید به آیکلود وصل شوند و آنها هم این کار را کردند اما از اول تعریف کردن رمز آیکلود بدون داشتن
رمز گوشی فایدهای نداشت ».این بود که افبیآی درخواست بیشتری را مطرح کرد؛ بسیار خوب ،اپل رمز عبور گوشی را ندارد اما شاید بتواند
یک سیستم عامل آیاواِس  9جدید روی گوشی نصب کند که دارای محدودیت  10بار ورود رمز ورود اشتباه به گوشی نباشد.

فکر کنید» روی آن بر دیوار به چشم میخورد .چند عکس هنری از
فروشگاههای اپل و یک پالک چوبی با نقل قولی از تئودور روزولت بر
آن نیز دیده میشد .جلوی اتاق کوک بودیم که در باز شد .آنجا تاریک
بود ،با پردههای کشیدهشده.
اگر خالصه بخواهیم بگوییم ،این اتفاق افتاد که اپل از درخواست
افبیآی اطاعت و به طور فعاالنهای همکاری کرد .کوک میگوید:
«ما به آنها گفتیم که باید به آیکلود وصل شوند و آنها هم این کار را
کردند اما از اول تعریف کردن رمز آیکلود بدون داشتن رمز گوشی
فایدهای نداشت ».این بود که افبیآی درخواست بیشتری را مطرح
کرد؛ بسیار خوب ،اپل رمز عبور گوشی را ندارد اما شاید بتواند یک
سیســتم عامل آیا وا ِس  9جدید روی گوشی نصب کند که دارای
محدودیت  10بار ورود رمز ورود اشتباه به گوشی نباشد .تعداد ارقام
چهاررقمی ممکن برای این رمز تنها 10هزار عدد است و افبیآی
میتوانست با سیستم عامل جدید ،در عرض یک روز آن رمزها را به
گوشی وارد کند و آن را باز کند و همه بروند دنبال کارشان.
تیم کوک میگوید« :این سیستم عامل درخواستی افبیآی
در داخل شــرکت اپل یک اسم مســتعار پیدا کرده بود و به آن
گاوتا وا ِس (گاوت مخفف معادل لغت انگلیسی دولت) میگفتند.
وقتی آنها این سیســتم عامل را از ما خواســتند بحثی طوالنی
دربارهاش در داخل شــرکت به راه افتاد .بسیاری از افراد در این
تصمیم دخیل بودند .اینطور نبود که من در این اتاق بنشــینم
و تصمیــم بگیرم؛ این یک تصمیم کارگری بــود .ما درباره همه
چیزهایی که ممکن اســت شما فکر کنید فکر کردیم ».تصمیم
نهایی وقتی که گرفته شد ،نه بود.
کوک فکر میکرد که این پایان ماجراست اما نبود؛ افبیآی به
دادگاه شکایت کرد و گفت که بنا به قوانین امنیت ملی اپل باید با این
نهاد دولتی همکاری کند .کوک این مسئله را به رسانهها کشاند اما
افبیآی کوتاه نیامد و اعالم کرد که اگر اپل در یک مورد مربوط به
تروریسم داخلی همکاری نکند افبیآی این شرکت را وادار خواهد
کرد که این کار را انجام دهد.
قابلاحترامترین شرکت جهان وقتی که به درخواست مربوط به
تحقیقات یک مورد تروریسم داخلی اعتنا نکرد مسئله الگوریتمهای
رمزگشــایی و کل مجادله ،برای عموم مردم بسیار هیجانانگیز و
داغ شــد .دونالد ترامپ گفت« :آنها فکر میکنند که هستند؟» در
خواســت کرد که شرکت اپل بایکوت شود .یکی از مقامات قضایی
ایالت فلوریــدا نیز گفت که «آن بچه تُخس را به حبس بیندازید»
و منظورش از تخس تیم کوک بود .حتی رئيسجمهور باراک اوباما
نیز که به طور تاریخی با شــرکتهای حوزه فناوری دره سیلیکون
روابط گرمی دارد نســبت به این مجرا ابراز نگرانی کرد و گفت که
«این یک نوع شیءپرستی است که گوشیهای خودمان را باالتر از
دیگر ارزشهایمان در نظر بگیریم .و این کار جواب درستی نیست».
از سوی مخالف ،اپل مورد پشتیبانی تقریبا تمام شرکتهای حوزه
فناوری آمریکا قرار گرفت که شامل اِیتی اند تی ،ایربیانبی ،ایبی،
کیکاستارتر ،لینکداین ،ردیت ،اسکوئر ،توئیتر ،سیسکو ،اسنپچت،
واتــساپ و تقریبا تمام بزرگترین و سرســختترین رقبای خود
یعنی آمازون ،فیسبوک ،گوگل و مایکروســافت قرار گرفت .زید
رعد الحســین ،رئيس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در دفاع
از اپل سخنرانی کرد .میشل هایدن ،رئيس سابق آژانس امنیت ملی
یا ِی نیز از این شــرکت دفاع کرد .بسیاری از افراد
آمریکا و ســیآ 

معمولی نیز از این شرکت حمایت کردند؛ استیو داولینگ ،معاون
رئيس هیئتمدیره اپل به من چکی 100دالری را نشان داد که از
سوی یک نفر برای حمایت از ثروتمندترین شرکت حوزه فناوری
جهان در دعوای حقوقی به دفتر این شرکت فرستاده بود؛ اپل این
چک را نقد نکرد.
حساسیت مسئله خیلی باال بود و تصمیم اپل بسیار دشوار بود
و دلیل آن واضح یا ساده نبود .دلیل اصلی فنی بود؛ کوک استدالل
میکرد که اگر اپل ابزاری را بسازد که بتواند رمز گوشیهای آیفون را
بشکند و این ابزار به دست کسانی مثل هکرها یا افراد بیتوجه برسد،
ی آیفونی در هر جایی از جهان به خطر خواهد افتاد.
امنیت هر گوش 
این یک سناریوی نامحتمل نبود؛ این کد ،مانند دایناسورها در پارک
ژوراســیک ،اغلب راه خود را برای آزاد شدن پیدا میکند .طبق این
سناریو ،گاوتا وا ِس ،مثل یک جام مقدس برای هکرها در هر جایی
خواهد بود و دولتهای اقتدارگرا نیز بسیار مایل و مشتاق خواهند
شد که آن را علیه مسائل مخفی شهروندان خود به کار بگیرند .تیم
کوک میگوید« :اختراع آن چیزی که آنها از من میخواهند اختراع
کنم جان میلیونها نفر را به خطر میاندازد».
افبیآی مدعی بود که فقط برای همین گوشی خاص سیستمعامل
بدون محدودیت را میخواهد اما اپل میگفت حتی اگر بعد از اینکه
افبیآی کارش را انجام داد سیســتم عامل جدید را نابود کند ،این
کار به یک رویه قضایی تبدیل خواهد شــد و از آن به بعد ،بر سر هر
مســئلهای مقامات قضایی از اپل خواهند خواست که رمز گوشیها
را دور بزند .تیم کوک میگوید« :این فقط درباره یک گوشــی نبود.
بسیاری از مسائل در آینده پیش خواهد آمد .ناگهان شما یک نفر را در
کالیفرنیا پیدا میکنید که میگوید  175گوشی دارد و میخواهد آنها
را با همین روش باز کند؛ این فرد یک مقام قضایی در کالیفرنیا بوده
که واقعا این درخواست را از اپل داشته است.
این فقط جنبه فنی ماجرا بود و اپل درباره تفسیر افبیآی از قوانین
مربوط به امنیت ملی نیز بحث داشــت .در این قسمت ،کوک درباره
اصولی که جامعه آمریکا را ساخت و آزادی افراد در قانون اساسی این
کشور سخن میگوید و اینکه اگر بخواهیم مسائل شخصی افراد را در
گوشیهایشان به بهانه تروریسم رصد کنیم پس چه چیزهای دیگری
را باید رصد کرد .او گفت که به قول کنســا احمد ،این دوران دوران
طالیی نظارت است و بسیاری از وسایل فناورانه مثل برادر بزرگ در
رمان جرج اور ِول اطالعات کاربــران را ذخیره و گزارش میکنند .او
میگوید« :اطالعات مالی ،شخصی ،کاری و بسیاری از مسائل دیگر در
وسایل فناورانه ما وجود دارد .آیا باید به برادر بزرگتر اجازه بدهیم که
به آنها دست پیدا کند؟»
رئيس افبیآی ،جیمــز کامی ،بعد از قضیه اپــل از رمزگذاری
شرکتهای حوزه فناوری انتقاد کرده و گفته است که این شرکتها
امنیت جوامع را به خطر میاندازند .دعوا بر سر رمزگذاری شرکتها
سابقهای از سال  1993تاکنون دارد .اما مدیرعامل اپل میگوید که این
رمزگذاریها باعث میشود که بسیاری از اطالعات به افراد نامطلوب
نرسد و اگر نباشد ،شــرکتهای ایاالت متحده خود را از امنیت آن
محروم کردهاند در صورتی که کشــورهای دیگر در اینترنتی که حد
و مرز ندارد از رمزگذاری اســتفاده خواهند کــرد .بنابراین زمانهای
خواهد رسید که همه در خارج از ایاالت متحده رمزگذاری میکنند
اما شرکتهایی مثل اپل آن را ندارند و کل کشور آمریکا آسیبپذیر
خواهد شد.

اپل مورد پشتیبانی
تقریباتمام
شرکتهای حوزه
فناوری آمریکا قرار
گرفت که شامل
اِیتی اند تی،
ایربیانبی ،ایبی،
کیکاستارتر،
لینکداین،
ردیت ،اسکوئر،
توئیتر،سیسکو،
اسنپچت،
واتساپ و تقریبا
تمام بزرگترین
و سرسختترین
رقبای خود
یعنی آمازون،
فیسبوک ،گوگل و
مایکروسافت قرار
گرفت
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بیشترین صادرات اوگاندا :سرباز مزدور

پیمانکاران نظامی برای کشور شرقآفریقایی بیشتر از قهوه درآمد دارند

دیوید گائووی هربرت
گزارشگر حوزه جامعه و امنیت

منبعبلومبرگبیزینسویک

نیروهاینظامی
بیشترین صادرات
اوگاندا است؛
طبق اعالم وزارت
جنسیت ،کار و
توسعهاجتماعی،
ارسال سرباز
مزدور به خارج
در سال  2009از
میزان صادرات قهوه
در اوگاندا پیشی
گرفت
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اوگاندا ،کشــوری در شرق آفریقا ،خانه  37میلیون نفر و یکی از
فقیرترین کشورهای جهان است .این کشور شاید با دیکتاتوری ایدی
امین که حدود  300هزار نفر از هممیهنانش را در دوران حکمرانی
هشتسالهاش به قتل رساند مشهور شده باشد .با اینكه اوگاندا مرز
مشترک با سودان جنوبی و جمهوری دموکراتیک کنگو دارد ،این
روزها یک جزیره نسبتا باثبات از نظر سیاسی است .اقتصاد این کشور
در حال کار کردن است .مالهای خرید حوالی پایتخت ظاهر شدهاند.
مــردم آن ،اگر بخواهد کلی در نظر گرفته شــوند ،عمیقا مذهبی،
خانوادهدوست و از بددهنی بیزار هستند .وینستون چرچیل ،اوگاندا
را مروارید آفریقا نامیده است به این دلیل که مردمش دوستداشتنی
هستند.
این کشور همچنین ،یکی از فراهمکنندگان پیشروی سرباز مزدور
یا آنطور که صنایع امنیتی دوست دارند آن را بنامند «پیمانکاران
ارتش خصوصی» است .آنها هماکنون همهجا و هیچجا حضور دارند.
در تلویزیون ،یک شرکت که خود را مشاور خاورمیانه مینامد یک
آگهی پخش میکند که در جستوجوی مردان جوانی است که آنها
را به دوبی بفرستد .وقتی که با رانندههای تاکسی در پایتخت پر از
خیابانهای کثیف اوگاندا ،کامپاال ،صحبت میکنید هریک از آنها
دوستی ،پسرخالهای یا همسایهای دارند که شانس خود را با استخدام
شدن به عنوان محافظ یک سفارتخانه یا عضو ارتش شرکتکننده
در جنــگ ،با رفتن به عراق امتحان کردهاند .اما رســیدن به اعداد
رسمی درباره تعداد یا مصاحبه با چنین شرکتهای چندملیتی که
به کشورهایی مثل اوگاندا میروند تا سرباز پیدا کنند خیلی سخت
است.
در عــراق ،اوگانداییهــا از دیپلماتهای آمریکایــی در بغداد و
بصره محافظت میکننــد .آنها همچنین محافظ تجار و مددکاران
در افغانســتان و سومالی هستند .آنها دور موسسات دولتی در قطر
میچرخند و به احتمال زیاد در بازیهای جام جهانی  2022از آنها
محافظت خواهند کرد .برخی از کسانی که عضو شدهاند ،برخی از
آموزشهای ضدتروریستی را در مرکزی که پنتاگون در اردن تاسیس
کرده میگذرانند .دیگران بدون هیچ گونه آموزشی به خارج فرستاده
میشوند و تنها شرطی که برای استخدام آنها وجود دارد داشتن قد
بین  5تا  7فوت است.
یک دهه پیش ،بعد از اینكه استخدام کردن افراد برای شرکت در
جنگها یا به عنوان محافظ باب شود ،وزیر جنسیت ،کار و توسعه
انسانی اوگاندا یک واحد استخدام خارجی را تشکیل داد که آژانسی
بود که باعث شــد مردان زیادی کشور را برای رفتن به خارج ترک
کنند .از یکی از مقامات این واحد خواسته شد که آمار کسانی را که
به خارج رفتهاند بدهد اما هیچگاه به این درخواست پاسخ داده نشد.
او تنها فهرست  43کشور را در دست داشت که مجوز اعزام افراد به
آنجا را صادر کرده بودند.
من با داشتن این فهرست در دست ،دنبال جایی میگشتم که
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بتوانم شواهدی از موضوع پیدا کنم .یکی از اولین جاهایی که سر زدم،
شرکت ساراسن اوگاندا بود که یک شعبه محلی از شرکت امنیتی
ساراسن اینترنشنال واقع در آفریقای جنوبی بود .شرکت مادر این
شــعبه ،در قالب یک شرکت پیمانکار خصوصی امنیتی در 1995
برای حضور در درگیریهای ســیرالئون تاسیس شده بود که فیلم
«الماسهای خونین» نیز از روی آن حوادث ساخته شده است .در
گزارش سال  2002شورای امنیت سازمان ملل متحد آمده است که
شرکت ساراسن اوگاندا شهروندان را برای شرکت در جنگ شورشیان
آموزش میدهد .یکی از بنیانگذاران این شرکت ،ژنرال سلیم صالح،
برادرخوانده یووری موس ِونی ،رئیسجمهور اوگاندا ،است.
بودا بودا ،یک راننده تاکســی ســهچرخه ،مرا به محل شرکت
ساراســن در همسایگی کانسانگا برد .آنجا کوچههای کثیفی بود با
دروازههای بزرگ آهنی و ماشــینهای شاسیبلند و محافظانی با
اســلحههای قنداقدار در محوطه شرکت دیده میشدند .شش نفر
در آنجا منتظر بودند که مصاحبه شوند ،به این امید که با سوابقی که
ارائه میکنند  3هزار امتیاز کسب کنند؛ امتیازی که برای استخدام
در قالب محافظ بانک و مالها در اوگاندا یا مشــاغل نانوآبداری
در ســومالی و عراق ،جایی که شرکت ساراســن سرباز اجیرشده
میفرستد ،نیاز است.
در محوطهای که بازدیدکنندگان انتظار میکشــند ،یک نفر در
حال داد زدن است« :اساوسی ،اساوسی ،اساوسی» .یکی از کسانی
که در آنجا اســتخدام شده ،توضیح میدهد که شرکت اساوسی از
سال  ،2010در یک قرارداد پیمانکاری چندمیلیارددالری محافظت
از دیپلماتهای آمریکایی در سراسر جهان سهم دارد .وبسایت این
شرکت با نشان دادن نقشهای از جهان ،نشان میدهد که در آفریقا
فعال است اما دقیقا نمیگوید که این فعالیت در کجای آفریقاست.
سخنگوی شرکت اساوسی و دیگر شرکتهای امنیتی جهانی نیز از
اشاره به این مسئله خودداری میکنند.
نیروهای نظامی بیشترین صادرات اوگاندا است؛ طبق اعالم وزارت
جنسیت ،کار و توسعه اجتماعی ،ارسال سرباز مزدور به خارج در سال
 2009از میزان صادرات قهوه در اوگاندا پیشــی گرفت .اداره پلیس
بینالمللی یا اینترپل در کامپاال هر ماه تقریبا هزار نفر از اوگانداییها را
برای شغلهای امنیتی به خارج از کشور میفرستد .آسان کازینگای،
رئیس اداره محلی اینترپل در این کشور ،میگوید« :باید اطمینان
داشته باشــید که ما در حال ارسال جنگجوی خارجی نیستیم».
(منظور او از جنگجوی خارجی اعضای داعش است ).این اعداد البته
شامل محافظانی که صالحیت آنها توسط اینترپل تایید میشود یا رد
میشوند و نیز قاچاق نمیشود .طبق اعالم آمار افراد داخل صنایع
امنیتی ،یک تخمین محافظهکارانه این است که حدود  20هزار سرباز
و محافظ اجیرشده اوگاندایی همین حاال در خارج کار میکنند.
تعیین اینكه چند اوگاندایی جان خــود را هنگام کار به عنوان
مزدور امنیتی از دست دادهاند مشکل است چراکه آماری به وسیله

در محوطهای که بازدیدکنندگان انتظار میکشند ،یک نفر در حال داد زدن است« :اساوسی ،اساوسی ،اساوسی» .یکی از کسانی
که در آنجا استخدام شده ،توضیح میدهد که شرکت اساوسی از سال  ،2010در یک قرارداد پیمانکاری چندمیلیارددالری
محافظت از دیپلماتهای آمریکایی در سراسر جهان سهم دارد.

شرکت خدمات امنیتی
عسکر اولین شرکت
عضوگیرندهای بود که طی
جنگ عراق برای پیمانکاران
غربی نیروی انسانی تامین
میکرد و هزاران نفر محافظ
را برای محافظت از اماکن
و شخصیتها استخدام
کرده است .مالک این
شرکت کلن کایونگا است
که خواهرخوانده موسوِ نی،
رئیسجمهور فعلی اوگاندا،
است و دفتر مرکزیاش
در یک مکان بزرگ با
دروازههای بزرگ واقع
شده است

مقامات در این باره ثبت نشــده اســت .اما به طور قطع مرگی در
این زمینه وجود داشته اســت؛ شواهدی در این باره وجود دارد .در
مارس  ،2016وزارت کار آمریکا گزارش داد که هزار و  635پیمانکار
غیرنظامی در عراق از زمان شروع درگیریها در آنجا کشته شدهاند.
گزارش مشابهی میگوید که  142مرگ از سپتامبر  2001در چهار
شرکت بزرگ پیمانکاری امنیتی شامل اساوسی اتفاق افتاده است؛
شرکتی که بهشدت در اوگاندا محافظ و سرباز استخدام کرده است.
با این حال ،این گزارش اشارهای نه به ملیت این مزدوران نه به جایی
که کشته شدهاند نکرده است.
برخی از شرکتهای محلی اکنون بسیار بزرگ شدهاند .شرکت
خدمات امنیتی عسکر اولین شــرکت عضوگیرندهای بود که طی
جنگ عراق برای پیمانکاران غربی نیروی انســانی تامین میکرد و
هزاران نفر محافظ را برای محافظت از اماکن و شخصیتها استخدام
کرده اســت .مالک این شرکت کلن کایونگا است که خواهرخوانده
موس ِونی ،رئیسجمهور فعلی اوگاندا است و دفتر مرکزیاش در یک
مکان بزرگ با دروازههای بزرگ واقع شده است .در روی دیوار البی
این شرکت ،قاب عکسی از معاون رئیسجمهور آمریکا ،جو بایدن،
نصب شــده که از محل محافظان شرکت عســکر در عراق بازدید
میکند.
برخی دیگر از شرکتهای مشابه خیلی سادهتر هستند .آژانس
روابط عمومی نیل دفتری با دو اتاق دارد که در یک مجتمع تجاری
قرار گرفته است .کسبوکار آن تعطیل است چون عبدالرزاق حسین،
مدیر آن ،برای خواندن نماز به مسجد روبهروی شرکت رفته است.
وقتی که باز میگردد خوشحال است که صحبت میکند .در حالی
که یک پنکه سقفی باالی سر ما میچرخد ورقههای قراردادهایی را
نشان میدهد که این شرکت با  16شرکت دیگر بسته است .یکی از

این شرکتها ،شرکت خدمات امنیتی حمایه است که یک شرکت
دولتی قطری است و شرکت حســین باید  500نفر محافظ برای
آن فراهم کند .شــرکت حمایه صدها – حسین هشدار میدهد که
شــاید هزاران -نفر را میخواهد کــه در جام جهانی فوتبال که در
قطر میزبانی آن انجام میشــود برای فعالیتهای امنیتی استخدام
شوند .یک پوستر پشت سر واحد پذیرش به افراد متقاضی هشدار
میدهد که دستمزد آنها به واحد پول محلی پرداخت میشود نه به
دالر آمریکا.
اوگانداییها همچنین بر کسبوکار در دیگر قارهها نیز تاثیرگذار
بودهاند .سیستو عندما ،خواهرزاده ایدی امین ،خیلی زود وارد تجارت
محافظ شــد .بعد از اینكه رقبای سیاسی کســبوکار او را در سال
 2006مختل کردند و برنامه چیدند که در ســال بعــد از آن ،او را
دستگیر کنند عندما از کشــور گریخت .او حاال در مریلند زندگی
میکند؛ جایی که مدیر عملیات آفریقای یک شرکت امنیتی است .او
 750نفر را اداره میکند که بیشتر در افغانستان کار میکنند و صدها
نفر از کسانی که به صورت پیمانکاری به عضویت گروههای امنیتی
درآمدهاند نیز برای بخش آفریقایی وزارت دفاع آمریکا در سراسر این
قاره کار میکنند.
از وقتی که با جنگ عراق اســتخدام نیروهای امنیتی و نظامی
افزایش یافت ،بســیاری از اوگانداییهایی که به عضویت نهادهای
امنیتی و نظامــی درآم دهاند پولهای حاصل از این کار را در خرید
زمین ،ساخت خانه و شروع کسبوکارهای کوچک استفاده کردهاند.
هــزاران مرد جوان -که تعدادی از آنها کهنهکارهایی هســتند که
غیرنظامی محسوب میشــوند و در مشاغلی از رانندگی تاکسی تا
فارغالتحصیالن بیکار دانشگاهی را شامل میشوند -تالش کردهاند
که بخت خود را امتحان کنند.

از وقتی که با جنگ
عراق استخدام
نیروهایامنیتی
و نظامی افزایش
یافت ،بسیاری از
اوگانداییهایی
که به عضویت
نهادهای امنیتی و
نظامی درآم دهاند
پولهای حاصل از
این کار را در خرید
زمین ،ساخت
خانه و شروع
کسبوکارهای
کوچک استفاده
کردهاند
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جهانمنا

در شهر مه گرفته

اولین شهردار مسلمان لندن قصد دارد پادزهر افراطگرایی باشد

مارک ل ِفتلی
دبیر حوزه کسبوکار
ایندیپندنت

م
منبعتای 
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صبح روز یکشــنبه است و صادقخان روی صندلی جدید خود
در دفتر شــهرداری لندن نشسته است .نقشه بسیار بزرگی از شهر
در سالن ورودی دفتر روی دیوار چسبانده شده و از پنجره میتوان
آبهای گــرم رودخانه تیمز را دید که بیرون از ســاختمان دیده
میشــود .خان کمتر از  24ساعت است که مدیرعامل شهر لندن
شده و از خودش میپرسد که دیوید کامرون ،نخستوزیر ،چه وقتی
بــه او زنگ خواهد زد که انتخابش را به شــهرداری تبریک بگوید.
گوشی تلفن همراهش را برمیدارد تا به خبرنگار مجله تایم صدها
پیام تبریک خواندهنشــده را نشان بدهد که یک تماس ناموفق را
میبیند که در گوشیاش ثبت شــده .تماسی بوده از ساکن خانه
شماره  10داونینگ استریت ،سکونتگاه نخستوزیر .او کمی بعدتر
در همان روز به آن شماره زنگ خواهد زد.
خان  45ساله به عنوان نامزد حزب کارگر انگلستان در انتخابات
شــهرداری با فاصله خیلی زیاد در اولین ساعات روز  7مه امسال،
در حالی که یکــی از نحسترین رقابتهــای انتخاباتی در تاریخ
اخیر انگلستان برگزار میشد برنده شد .رقیب انتخاباتی او از حزب
محافظهکار ،زاک گلداسمیت ،مسلمان بودن خان را زیر ذرهبین قرار
داده بود و درخواســت کرده بود کــه بداند چرا خان در درگاههای
نزدیک به افراطگرایان مذهبی به عنوان وکیل حوزه حقوق بشــر
ظاهر شــده اســت( .پاســخ خان این بود :او از آنها دفاع میکرد).
لندنیها گلداســمیت و حاکمیت محافظهکاران را پس زدند و در
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عوض ،پسر یک رانندهاتوبوس پاکستانی مهاجر را انتخاب کردند تا
شهردار پایتخت انگلستان شود؛ اگر نخواهیم بگوییم که مهمترین
سیاســتمدار مسلمان در جهان غرب شده است .او میگوید« :من
احساس میکنم که خوششانسترین آدم روی زمین هستم .من
پسری هستم که بلیت طالیی را برده است».
بلیت طالیی او را به ســمت پذیرش مســئولیت شــهری با
نزدیک به  9میلیون نفر جمعیت ســوق داده اســت؛ او سومین
نفری است که از وقتی در سال  2000این سِ مت با تعریف جدید
ایجاد شد آن را تصاحب کرده است .شهردار مسئول برنامهریزی
اســتراتژیک ،حملونقل و توسعه انتظامی و اقتصادی است و به
یک معنی ،مسئول چهره شهر لندن در مواجهه با کسانی است
کــه از آن بازدید میکنند و در آن زندگی میکنند .اکنون برای
اولیــن بار ،این چهره در معرض  44درصــد از لندنیهایی قرار
میگیرد که سفیدپوست نیستند.
خان هیچ وقت تالش نکرده که مذهب خود را در شهر نمایندگی
کند اما این اتفاق در یک پایتخت اروپایی قبول کرده ،جایی که حمله
تروریستی افراطگرایان واقعی است ،به او تحمیل شده است .مقامات
انگلیسی میگویند که دستکم  800نفر این کشور را ترک کردهاند
تا برای افراطگرایان داعش در عراق یا ســوریه بجنگند .نزدیک به
نیمی از این جنگجویان بسیار جوان به کشور بازگشتهاند و این ترس
وجود دارد که آنها نقشه حملههای تروریستی را در انگلستان بکشند

در مقایسه با شهرداران شهرهای بزرگ آمریکایی ،خان دارای قدرت محدودی است .او به طور مرتب متذکر میشود که در لندن،
شهردار تنها  7درصد از درآمدهای مالیاتی را که در شهر جمع میشود در اختیار دارد؛ در مقابل اینكه  50درصد از درآمدهای
مالیاتی در نیویورک در اختیار شهردار است و  70درصد از این میزان در اختیار شهردار توکیو قرار دارد.

یا در چنین حمالتی در خانه خود همکاری داشته باشند.
لندن یکی از هدفهای آشــکار چنین حمالتی اســت .بعد از
حمــات ارتش جمهوریخواه ایرلند به این شــهر در اواخل قرن
گذشــته میالدی ،لندن دستکم دو بار هدف حمالت تروریستی
افراطگرایانی قرار گرفته است که خود را اسالمی میخوانند؛ اولین
بــار در  7ژوئیه  2005با بمبگذاری در اتوبوس و متروی لندن که
 52نفر در آن کشته شدند و دوباره در سال  ،2013زمانی که یک
سرباز  25ساله در نزدیکی پادگانش در شهر گرینویچ مورد حمله
مرگبار قرار گرفت.
صادقخان میگوید که پیشرفت کردن او تا حدی که بتواند وارد
سالن شهرداری لندن شود نشان میدهد که اقبال به افراطگرایان
مذهبی در حال فروکش کردن در انگلستان است .او میگوید« :من
یک لندنی هستم ،انگلیسی هستم .من دارای مذهب اسالم هستم،
ریشه آسیایی دارم ،دارای میراث پاکستانی هستم ،برای همین است
که داعش یا دیگرانی مثل آنها که میخواهند شهر ما و روش زندگی
کــردن ما را در غرب از بین ببرند درباره من صحبت میکنند .چه
پادزهری برای فعالیتهای آنان بهتر از این است که کسی مثل من
در مقام شهرداری لندن قرار بگیرد؟»
به عبارت دیگر ،ماموریت جدید او میتواند امکان جذب شدن
جوانان انگلیســی به ســوی افراطگرایان را کاهش دهد« .شما به
جوانان میگویید که میتوانید انگلیسی باشید ،میتوانید مسلمان
باشید و موفق هم باشید .شما میتوانید وارد تجارت شوید ،میتوانید
وارد پزشکی شوید و میتوانید وارد سیاست شوید».
زندگی خان مطمئنا یکی از همین نمونههاست؛ او پسر دو مهاجر
بود (مادرش خیاط بود) و در پــروژه خانههای ارزانقیمت دولتی
زندگی میکرد تا جایی که شــهردار آینده برای محافظت از خود
ورزش بوکس را یاد گرفت .اما الگوبرداری نیز برای او موجود بود و
میگوید که از موفقیتهای برنده دو دوره مدال طالی المپیک الهام
گرفته است؛ مو فرح که دونده دوی استقامت بوده و نیز از زین ملک
که خواننده بوده اســت الگو برداشته است .کسانی که هرکدام در
مسیر زندگی خود به سمت باال حرکت کردند .صادقخان میگوید:
«راه پاســخ به کســی که تالش میکند مردم را با یک چشمانداز
نیهیلیستی شستوشوی مغزی دهد و میگوید که مسیر موفقیت
در جهان این است که یک اسلحه کالشینکف برداری و به دیگران
شلیک کنی این است که به او بگوییم «میدانی؟ این حرف درست
نیست»».
او میدانــد که یک هدف برای برخی از افراد اســت؛ او یک بار
از سوی گروههای بنیادگرا تهدید شــد ،زمانی که در سال 2013
عضو حزب کارگر انگلســتان در مجلس عوام بود و برای رأی دادن
به آزادی روابط اجتماعی تهدید به مرگ شده بود« .من انتهای این
افراطگرایی را تجربه کردهام .من فهمیدهام که شــبیه چه چیزی
است ».وس استریتینگ ،وکیل کارآموز حزب کارگر که برای خان
در کارزار تبلیغاتیاش شرکت کرده میگوید« :خان نمونهای است
گ از جوانانی که دچار مشکل شدهاند .افتادن در مسیر سیاست
بزر 
در یــک لحظه اتفاق میافتد ،بهخصوص در آمریکا .ما احســاس
میکنیم که لندن یک پیام را نهتنها به کشور ما بلکه به بقیه جهان
فرستاده است درباره نوع جامعه همهگیری که ما میخواهیم در آن
زندگی کنیم».
متاســفانه یک بخش کلیدی مورد توجه رأیدهندگان در هر

دو سوی اقیانوس اطلس ،هر چیزی است جز یک جامعه همهگیر
و کلی؛ بخش عدالت اقتصــادی .قیمت یک خانه در حومه لندن
نزدیک به  887هزار دالر اســت و مــردم تمکن الزم برای خرید
بســیاری از خانههای بزرگ را ندارند و صرفا ایــن کار برای افراد
ثروتمند ممکن است .بازار امالک لندن به طور گسترده به عنوان
جایی شناخته میشود که خاندانهای پادشاهی و مقامات سیاسی
روس و عــرب پولهای میلیاردی خود را در آن میخوابانند .خان
میگوید« :لندن بزرگترین شهر در جهان است اما ما در راههای
فرعی آن قرار داریم .لندنیهای معمولی پول زندگی در این شهر
را ندارند چون بحران مسکن در آن به وجود آمده است .ما شهری
داریم که جمعیت در آن رشد کرده اما زیرساختها متناسب با این
رشد جلو نرفته است».
ل خرید برای
او برنامه دارد که یک سری از خانههای جدید و قاب 
مردم طبقه پایین و متوسط را در قالب پروژههای جدید ساختوساز
و آزاد کردن زمینهایی که به صورت مالکیت عمومی تحت کنترل
دارد ،مانند بخش حملونقل لندن ،بسازد .در قالب طرحی کلی برای
رشد مسئوالنه ،او از برنامه شهردار نیویورک ،بیل دو بالسیو ،برای
ل خرید و نیز ایده شهردار شیکاگو ،رام امانوئل،
ساخت خانههای قاب 
برای ایجاد یک بانک زیرساختی شهری یاد میکند .با وجود این،
هیچیک از این دو برنامه هنوز امتحان خود را پس ندادهاند و هنوز
مشخص نشده اســت که چقدر از سوی مردم بومی منطقه مورد
استقبال واقع میشوند.
در مقایسه با شــهرداران شهرهای بزرگ آمریکایی ،خان دارای
قدرت محدودی است .او به طور مرتب متذکر میشود که در لندن،
شــهردار تنها  7درصد از درآمدهای مالیاتی را که در شــهر جمع
میشــود در اختیار دارد؛ در مقابل اینكه  50درصد از درآمدهای
مالیاتی در نیویورک در اختیار شــهردار اســت و  70درصد از این
میزان در اختیار شهردار توکیو قرار دارد .بقیه درآمد مالیاتی که در
لندن به دست میآید به دولت تعلق میگیرد که عمدتا در بقیه نقاط
کشور پخش میشود .بیشتر از این 32 ،منطقه لندن باید هر کدام
هزینه خدمات محلی خود را مانند آموزش ،برنامههای اجتماعی و
جمعآوری زباله تامین کنند.
هنوز خان شهردار است و برنامهها میریزد که ایدههای خود
را با همکاران آمریکاییاش مبادله کند .او میگوید که در انتهای
ســال جاری باید به آمریکا ســفر کند ،مگر اینكه دونالد ترامپ
رئیسجمهور شود .ترامپ که نامزد افراطی جمهوریخواهان در
انتخابات آمریکاست ،گفته است که اگر رئیسجمهور بود بعد از
حادثه تروریستی مدرسه سنت برناردیو ،به هیچ مسلمانی اجازه
نمیداد که وارد آمریکا شــود .صادقخان میگوید« :اگر ترامپ
رئیسجمهور شود من به دلیل مذهبم اجازه نخواهم داشت که
به آمریکا بروم و این به این معنی است که نمیتوانم با شهرداران
آمریکایی ارتباط داشته باشــم و نمیتوانیم ایدههایمان را با هم
ردوبدل کنیم».
اما به نظر میرسد که ترامپ کمی حرف خودش را تعدیل کرده
اســت؛ او گفته اســت که برای هر چیزی یک استثنا وجود دارد و
درباره صادقخان نیز گفته است« :اتفاق خوبی است که در انتخابات
پیروز شده و امیدوارم در کارش موفق باشد ».اما خان فکر نمیکند
که آن اتفاق رخ دهد« :من فکر نمیکنم که مردم آمریکا به روش
ترامپ در سیاست رأی بدهند».

صادق خان پسر دو
مهاجر بود (مادرش
خیاط بود) و در
پروژه خانههای
ارزانقیمت دولتی
زندگی میکرد تا
جایی که شهردار
آینده برای
محافظت از خود
ورزش بوکس را یاد
گرفت .او میتواند
امکان جذب شدن
جوانان انگلیسی به
سوی افراطگرایان
را کاهش دهد
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جهانمنا

خوشبختی چگونه محاسبه میشود؟

تولید ناخالص داخلی محک خوبی برای رفاه مادی نیست؛ وقت رسیدن به معیاری تازه فرارسیده

ت
منبع اکونومیس 

تولیدناخالص
داخلی به یک معیار
خالصهشده برای
رفاه مادی تبدیل
شده است و حتی
بیشتراینكهتولید
ناخالص داخلی
به طرز عمیقی ،به
یکسنجهضعیف
برایخوشبختی
بدل شده و در
حال سپری کردن
بدترین دوران خود
است
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شــما بودن در کــدام وضعیت را ترجیح میدهید :یک پادشــاه
قرونوســطایی بودن یا یک کارمند اداری جدید؟ پادشاه ارتشهایی
از سربازان بســیار دارد .او بهترین لباسهای ابریشمی را میپوشد و
گرانقیمتترین غذاها را میخورد .اما او همچنین یک دنداندرد بسیار
بد دارد .در بدن او یک عفونت کشــنده هست .برای رسیدن از یک
مکان به مکانی دیگر ،این پادشاه باید یک هفته وقت صرف کند .و او
هنگامی که لطیفههای تکراری را میشنود احساس خستگی میکند.
زندگی در قالب یک کارمند قرن بیستویکمی بسیار مطلوبتر به نظر
میرسد وقتی که شما به آنتیبیوتیکها ،سفرهای هوایی ،تلفنهای
هوشمند ،یوتیوب و دیگر امکانات جدید فکر کنید.
این سوال بسیار بیشــتر از یک بازی ساده است که جایی بتوان
نشســت و انجامش داد .این سوال نشان میدهد که چقدر مقایسه
استانداردهای زندگی در طول زمان میتواند فریبدهنده باشد .با اینكه
هنوز چنین مقایسههایی به طور مرتب انجام نمیشود اما تکیه شدید
بر تنها یک معیار در حال حاضر اتفاق میافتد؛ تولید ناخالص داخلی.
این عدد به یک معیار خالصهشده برای رفاه مادی تبدیل شده است و
حتی بیشتر اینكه تولید ناخالص داخلی به طرز عمیقی ،به یک سنجه
ضعیف برای خوشــبختی بدل شده و در حال سپری کردن بدترین
دوران خود است .برعکس ،این معیار ممکن است سطح اضطراب را در
جهان ثروتمند بابت همهچیز از رکود در درآمدها تا ناپدید شدن رشد
بهرهوری را با تحریف مواجه کند.
مدافعان محاسبه تولید ناخالص داخلی میگویند که آمار طراحی
نشدهاند که کاری را انجام دهند که اکنون از آنها میخواهیم .در دهه
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 1930میالدی که زاغهها و حاشــیه شــهرها رشد کردند و در دهه
 1940کــه جهان درگیر جنگ بود ،هدف اصلی دولتها این بود که
ظرفیت اقتصادی را برای تولید محاســبه کننــد .از آن موقع ،تولید
ناخالص داخلی راهنمایی بوده است برای سیاستهای تعیین مالیات،
از بین بردن بیکاری و مهار تورم.
با این حال ،اغلب به طور گستردهای تولید ناخالص داخلی نادرست
بوده اســت؛ این رقم در نیجریه وقتی که در سال  2014تعدیل شد
به  89درصد رسید .در انگلستان برای محاسبه شکاف درآمدی بین
زنان و مردان و بهروز کردنهای این معیار ،مشخص شده که مشکالت
زیادی در محاسبه آن وجود داشته است .اقتصادهای پیشرفته معموال
تولید ناخالص داخلی را تعدیل و اصالح کردهاند و در شــمار زیادی
از کشورهای جهان ،مثل کشورهای آمریکای التین ،روش محاسبه
تولید ناخالص داخلی باید تغییر کند .مسئله اینجاست که در بسیاری
از موارد مشخص شــده که تولید ناخالص داخلی اشتباه بوده و اگر
بخواهیم از روی تولید ناخالص داخلی قضاوت کنیم باید بگوییم که
وضعیت اقتصاد کشورهای آمریکای التین از اقتصاد کشورهای اروپایی
بهتر است .در عمل ،سیاستگذاران و مدیران این کشورها با معیاری
یکنند.
مگیریم 
اشتباهتصمی 
اگر تولید ناخالص داخلی بهخودیخود و از نظر محاسباتی در قالب
یک ارزش افزوده اقتصاد ،با ناکامی مواجه شده ،استفادهاش به عنوان
یک معیار رفاه نیز بیش از همیشه با تشکیک روبهرو شده است .همیشه
اینچنین بوده؛ سالمت عمومی ،مراقبتهای بهداشتی بهتر و راحتی
در گرم کردن ساختمانها یا استفاده از هواسازها ،به معنی این است

محاسبه بهتر خوشبختی نیازمند ایجاد سه تغییر در آن است؛ راحتترین کار ،بهبود بخشیدن به تولید ناخالص داخلی و تبدیل آن به معیاری برای تولید است .تولید ناخالص
داخلی باید بیش از گذشته معیاری باشد که مشخص کند کشورها چه چیزی را تولید میکنند .این معیار باید بگوید که مثال کشورها چقدر مالیات میگیرند ،چقدر
فعالیتهای اینترنتی انجام میدهند یا نقلوانتقاالت کارتهای اعتباری در محاسبه آن نقش داشته باشند.

که رشد تولید ناخالص داخلی همیشه با اطمینان حقیقت پیشرفت در
استانداردهای زندگی را در دهههای بعد از جنگ جهانی دوم دستکم
گرفته است .اما دستکم ،جهت این مسیر در استانداردهای زندگی و
تولید ناخالص داخلی مشابه بوده است .تولید ناخالص داخلی بهسرعت
رشد کرده است؛ همینطور هم کیفیت زندگی .اکنون تولید ناخالص
داخلی هنوز در حال رشد است اما استانداردهای زندگی در بنبست
گیر کرده است .بخشی از مسئله گستردهتر شدن نابرابری است؛ میانه
درآمد خانوارهای آمریکایی ،در صورت تعدیل شدن با نرخ تورم ،طی
 25سال اخیر بهندرت رشد داشته است .اما بیشازپیش و به همین
ترتیب ،آنچه مردم در این سالها به دست آوردهاند چیزی نبوده که
در زندگیشان دارای ارزش باشد و باعث شود که کیفیت زندگی آنها
افزایش پیدا کند.
با معدود اســتثنائاتی مثل رایانهها ،آنچه تولید و مصرف شده
به عنوان کیفیت زندگی در نظر گرفته شــده اســت .در دورانی
که تولید انبوه وجود داشــت ،پیشفرض به انــدازه کافی خوب
کار کردن ،کاالهای استانداردشــده بود .این معیار وقتی که سهم
خدمات در اقتصادها افزایش پیدا میکند دیگر قابل اعتماد نیست.
شرکتهایی که برای جذب مشتریان با یکدیگر رقابت میکنند تا
جایی که کیفیت خروجی آنها به یکیک مشتریان بستگی دارد
و عمال تولید به صورت سفارشی درآمده است ،نه مانند سابقه به
صورت تولید انبوه .اگر رستورانها خدمات کمتری ارائه کنند اما
وعدههای غذاییشان گرانتر شود ،این کارشان باعث افزایش یافتن
نرخ تورم و پایین آمدن تولید ناخالص داخلی میشود ،حتی اگر
اتفاقی که افتاده منعکسکننده تغییراتی در کار باشد؛ تغییراتی
مثل مواد غذایی تازهتر یا تعداد میزهای کمتر که مشــتریان آنها
را میخواهنــد .خدماتی که در شــرکتهایی مثل فیسبوک و
گوگل به مشتریان ارائه میشوند رایگان هستند؛ بنابراین از تولید
ناخالص داخلی حذف میشوند .وقتی کاالهایی که قبال برای آنها
پول پرداخت میشده اما اکنون به صورت رایگان درآمدهاند ،مثل
نقشهها یا موسیقیهای ضبطشده که به صورت خدمات دیجیتالی

مجانی تبدیل شدهاند ،از تولید ناخالص داخلی حذف میشوند و
در محاسبه تولید ناخالص داخلی به شمار نمیآیند و در آن تاثیری
ندارند .مطلوبیتهایی خرید آنالین و خدمات بانکی اینترنتی نزد
مشتریان خیلی با محبوبیت و عالقه مواجه شده است .اما به دلیل
اینكه ســرمایهگذاری کمتری در بخش ساختمان با این خدمات
آنالین انجام میشــود ،در نهایت موجب این میشود که از میزان
تولید ناخالص داخلی کاسته شود یا در نهایت ،در محاسبه تولید
ناخالص داخلی دخیل نباشد.
محاسبه بهتر خوشــبختی نیازمند ایجاد سه تغییر در آن است؛
راحتترین کار ،بهبود بخشــیدن به تولید ناخالص داخلی و تبدیل
آن به معیاری برای تولید اســت .تولید ناخالص داخلی باید بیش از
گذشته معیاری باشد که مشخص کند کشورها چه چیزی را تولید
میکنند .این معیار باید بگوید که مثال کشورها چقدر مالیات میگیرند،
چقدر فعالیتهای اینترنتی انجام میدهند یا نقلوانتقاالت کارتهای
اعتباری در محاســبه آن نقش داشته باشند .دومین تغییری که در
محاسبه تولید ناخالص داخلی باید لحاظ شود این است که کشورهای
ثروتمندی که اقتصادشــان بیشــتر مبتنی بر خدمات است باید در
شروع محاسبه ساالنه جدیدتر و گستردهتری پیشرو باشند .این روش
محاسبه باید هدفش در اختیار گرفتن تولید و استانداردهای زندگی
صحیحتر باشد .این معیار جدید که میتواند «تولید ناخالص داخلی
مثبت» نام بگیرد همان تولید ناخالص قبلی است که فعالیتهایی که
شامل دستمزد نیستند مثل کارهای خانگی یا فعالیتهایی که در آنها
صرفهجویی انجام میشود از جمله فعالیتهای تجاری آنالین ،داخل
آن میشود .در حالت ایدهآل ،تولید ناخالص پیشنهادی به شکلی باید
محاسبه شــود که تمام هزینههای افراد در آنها دخیل باشد .به این
ترتیب ،تولید ناخالص داخلی مثبت ،به شــکلی خواهد بود که اغلب
استانداردهای زندگی انسانها در آن گنجانده میشود .در این صورت،
میشود گفت که مقایسه تولید ناخالص داخلی از یک سال به سال
دیگر ،میتواند بگوید که چقدر استانداردهای زندگی انسانها تغییر
کرده است.

اگر تولید
ناخالص داخلی
بهخودیخود و از
نظرمحاسباتی
در قالب یک ارزش
افزوده اقتصاد،
با ناکامی مواجه
شده ،استفادهاش
به عنوان یک معیار
رفاه نیز بیش از
همیشهباتشکیک
روبهرو شده است

روش محاسبه کنونی
كل ارزش ریالی محصوالت نهایی تولیدشــده توسط واحدهای اقتصادی مقیم
كشور در دوره زمانی معین (ساالنه یا فصلی) را تولید ناخالص داخلی مینامند .هریك
از محصوالت تولیدشده در اقتصاد بهمنظور تبدیل به محصول نهایی چندین مرحله
را طی میكنند .در برآورد تولید ناخالص داخلی باید ارزش محصول نهایی را مورد
استفاده قرار داد .اگر ارزش هریك از این مراحل را جداگانه در تولید ناخالص داخلی
منظور كنیم در واقع ارزش محصوالت تولیدشده در اقتصاد را بیشتر از میزان واقعی
برآورد كردهایم .در عمل میتوان ارزش محصول تولیدی در هر مرحله را منظور كرد
بهشرطی كه در هر مرحله تنها ارزش جدید تولیدشده را به ارزش مرحله قبل اضافه
کرد .جمع ارزشهای جدید ایجادشده در هر مرحله ،معادل ارزش محصول نهایی
است .برای مثال ،گندم در تولید آرد و آرد در تولید نان مورد استفاده قرار میگیرد.
آرد و نان ستاندههای هر مرحله از تولید هستند .از طرف دیگر ،به محصولی كه خود
بهمنظور تولید محصول دیگر مورد اســتفاده قرار میگیرد و در فرایند تولید ك ً
ال به

مصرف میرسد ،محصول واسطه و به این فرآیند مصرف واسطه میگویند .تفاضل
ارزش ســتانده و مصرف واسطه همان ارزش جدید ایجادشده یا ارزشافزوده است.
بهمنظور محاسبه تولید ناخالص داخلی ارزشافزوده هر فعالیت بر اساس روش باال
اســتخراج میشود و در نهایت از جمع ارزشافزودههای كل اقتصاد ،تولید ناخالص
داخلی به دســت میآید .اگر بخواهیم اثر افزایش قیمت را از محاســبات سال بعد
تولید ناخالص داخلی حذف كنیم باید مقدار تولید محصوالت را در قیمتهای معیار
یا قیمتهای پایه ضرب كنیم .بــه فرآیند حذف اثر تغییرات قیمت محصوالت از
نتایج محاسبات ملی ،محاسبات به قیمتهای ثابت میگویند .آنچه كه در ادبیات
اقتصادی به رشد اقتصادی یا رشد تولید ناخالص داخلی موسوم است بر محاسبات به
قیمتهای ثابت استوار است .بنابراین وقتی گفته میشود در برنامه پنجساله توسعه
اقتصادی رشد متوسط تولید ناخالص داخلی  8درصد هدفگذاری شده ،منظور رشد
 8درصدی بر اساس محاسبات به قیمتهای ثابت است.
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نروژ؛ قهرمان محیطزیستی یا متظاهر؟

کشوری که اجازه دفن زباله در دریا و کشف حوزههای نفتی جدید را صادر کرده است

ریچارد میلن
استاد زیستشناسی دانشگاه
ادینبورگ

منبعفایننشالتایم ز

نروژهمیشه
طوری رفتار میکند
که خیلی اخالقی
است و انگار که
بهمحیطزیست
بسیار توجه دارد
اما من فکر میکنم
انتقادات زیادی
وجود دارد درباره
اینكه در خانه
خیلی کامل رفتار
نمیکند

170

با نهنگهای قاتلی که در منطقه فیور شنا میکنند و عقابهای
دریایــی که بــاالی آن ناحیه پــرواز میکنند صحنــه یک تصویر
کارتپستالی از نروژ کامل میشود .یکی از بازدیدکنندگان میگوید:
«اینجا بهشتی است که میتواند دستنخورده توسعه پیداکند».
اما سال گذشته مقامات رسمی نروژ طرحی را تصویب کردند که
میتواند اجازه دهد میلیونها تن زباله صنعتی را در منطقه فیور دفن
کنند و مورد انتقاد کســانی قرار گرفته است که میگویند به محیط
زیســت منطقه آسیب میرساند .توســعهدهنده این پروژه ،شرکت
نوردیک ماینینگ ،گفته اســت که این برنامه با  170جایگاه شغلی
میتواند اکسید تیتانیوم تولید کند که یک ماده معدنی مورد استفاده
در مواد سفیدکننده دندان و دیگر محصوالت است.
اینچنیــن حرکتهایــی مورد انتقــاد محلیها و دوســتداران
محیطزیست قرار گرفته است .این کار همچنین میزان انتقاد از کشور
نروژ را که مدتهاســت به عنوان حافظ پروژههای سبز در خارج از
کشــور شناخته شده افزایش داده است .این کشور یک میلیارد دالر
برای توقف جنگلزدایی در برزیل کمک کرده و کمک مشابهی را نیز
در اندونزی انجام داده است.
نینا جنسن ،رئیس یکی از نهادهای حافظ محیط زیست در نروژ
میگوید« :ما به کسان دیگر میگوییم که چه کاری باید انجام دهند
اما خودمان آن را انجام نمیدهیم ».در حوزههایی مثل اکتشاف معدن
زغالســنگ ،نفت و گاز ،جنگلداری ،توربزا (تورب ،خاک پیت یا
همان زغالسنگ نارس اســت) و یارانه برای سوختهای فسیلی و
کاهش انتشار گازهای گلخانهای ،نروژ متهم شده است به آن چیزهایی
که موعظه میکند عمل نمیکند .منتقدان استدالل میکنند که نوع
رفتاری که نروژ در خارج از کشور در پیش گرفته متضاد با آن چیزی
اســت که در قالب تولید شغل واقعا در داخل کشور انجام میدهد و
بنابراین به تظاهر و ریاکاری متهم شده است .آریلد هرمستاد ،رئیس
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گروه «آینده در دستان ما» که یک گروه البی محیطزیستی پیشرو
است ،میگوید« :من بیشتر اوقات ناامید میشوم چون مشاغل اولویت
بیشتری از محیط زیست دارند .تا حد زیادی این کار متظاهرانه است.
گاهی به نظر میرســد که رسیدن به بعضی مسائل در خارج از نروژ
راحتتر از داخل آن است».
تنها دوستداران محیط زیست نیستند که با این مسئله موافقند.
مدیر عامل یکی از شرکتهای صنعتی سوئد که نمیخواهد نامش
در اینجا ذکر شــود میگوید« :نروژ همیشه طوری رفتار میکند که
خیلی اخالقی است و انگار که به محیط زیست بسیار توجه دارد اما
من فکر میکنم انتقادات زیادی وجود دارد درباره اینكه در خانه خیلی
کامل رفتار نمیکند ».جیمز هانسن ،یک محقق حوزه تغییرات اقلیمی
آمریکا و دانشمند سابق ناسا ،بحث میکند که سال گذشته نروژ باید
سوختهای فســیلی باقیمانده خود را در زیر زمین رها میکرد اما
مقامات آن میگفتند که هنوز در میانه «تغییر سبز» خود هستند در
حالی که قبال گفته بودند حفاری برای نفت دیگر «بیمعنی» است.
هانســن در نامهای به نخستوزیر نروژ نوشته است« :دست کشیدن
از سهم نروژ از منابع دســتنخورده میتواند عملی از سوی رهبری
این کشور باشد که در کتابهای تاریخ سراسر جهان دفن و فراموش
خواهد شد».
ســهم کشورها از جلوگیری از انتشــار گازهای گلخانهای که در
دسامبر سال گذشــته در پاریس تصمیم آن گرفته شد و به صورت
رســمی در  23آوریل امسال در نیویورک به امضای این کشور رسید
این اســت که گرمایش زمین محدود به  2درجه سلسیوس از دوران
ماقبل صنعتی باشد .نروژ تقریبا بیش از هر کشور دیگری برای مبارزه با
جنگلزدایی و به همان خوبی برای ممانعت از تغییرات اقلیمی واکنش
نشان داده است و از صندوق ذخیره ثروت  855میلیارد دالری خود
برای این کار خرج میکند .فورســاند ،رئیس گروه محلی واکنش در

دوستداران محیط زیست به سلسلهای از پروژهها اشاره میکنند که در مناطقی تعریف شده که اشتغال در آن مناطق دارای اهمیت زیادی است به حدی که مسائل دیگر را تحتالشعاع
قرار میدهد .این پروژهها نسبتا با اقتصاد کند نروژ توضیح داده میشوند؛ اقتصادی که شاهد کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری به اندازه یکسوم بیکاری دو سال گذشته است و
آن بیکاری و رکود نیز تحت تاثیر شدید قیمتهای پایین نفت قرار گرفته است.

قبال محیط زیســت ،میگوید در وورین که شهری کوچک با تنها
 300سکنه است برنامهای «احمقانه» در حال اجراست .این منطقه که
در ناحیه فیور قرار دارد بناست میزبان برنامه دفن میلیونها تن زباله
صنعتی باشد .فیور منطقهای محبوب پر از مزارع ماهی و محل زندگی
ماهیهای سالمون مختلفی است و همان قدر نیز مقصد کشتیهای
کروز است .گروههای مختلفی در این منطقه درگیر صنعت گردشگری
و غذاهای دریایی هســتند که دو بزرگترین شــرکتهای صنعتی
پشت ســر صنعت نفت نیز جزو آنها قرار دارند ،برنامه جدید را نقد
کردهاند و در همین حال ،یک زیستشــناس دریایی انگلیسی نیز
توسعه آن را «حماقت» و «بازگشت به قرن هجدهم» خوانده است.
فورساند میگوید« :باورنکردنی است که ما این میزان برای حفاظت از
جنگلهای بارانی خرج میکنیم وقتی که اجازه داده میشود زباله در
فیور ،یک جنگل بارانی زیر دریا در نروژ ،دفن شود .این یک ریاکاری
خالص است».
این پروژه شرکت نوردیک ماینینگ را میتوان به عنوان نمونهای
از اینكه چگونه صنایع نفت و گاز میتوانند با سرعت آهستهای باقی
بمانند اما محو کردنشــان از فعالیت روی ترکیبی از کارهای مربوط
به انرژی غیرقابل اجتناب اســت در نظر گرفت .این شرکت میگوید
که زبالههای صنعتی به زیر زمین منطقه فیور در عمق  300متری
فرســتاده میشــوند که جایی خیلی پایینتر از منطقهای است که
ماهیهای سالمون زندگی میکنند .نروژ یکی از معدود کشورهایی
اســت که اجازه داده اســت زبالهها در زیر دریا دفن شوند .شرکت
میگوید که مطالعات نشــان داده زندگی دریایی در چند ســال ،به
سرعت به زیر مناطقی مثل فیور بازخواهد گشت .رولد کوامن ،یکی از
ساکنان شهر کوچک وورینگ به رسانههای محلی گفته است« :این
کار مثبتی است؛ ما به ایجاد این شغلها نیاز داریم».
پروژههایی مثل آنچه که در فورده فیور در جریان اســت را نباید

بــه صورت مطلق و بدون توجه به زیربنــا و متن آن در نظر گرفت.
دوستداران محیط زیست به سلسلهای از پروژهها اشاره میکنند که در
مناطقی تعریف شده که اشتغال در آن مناطق دارای اهمیت زیادی
است به حدی که مسائل دیگر را تحتالشعاع قرار میدهد .این پروژهها
نســبتا با اقتصاد کند نروژ توضیح داده میشوند؛ اقتصادی که شاهد
کاهش رشــد اقتصادی و افزایش بیکاری به اندازه یکسوم بیکاری
دو ســال گذشته اســت و آن بیکاری و رکود نیز تحت تاثیر شدید
قیمتهای پایین نفت قرار گرفته است.
یکی از این پروژهها ،عملیات گسترده اکتشافی در منطقه اقیانوس
منجمد شمالی برای رســیدن به نفت است .هماکنون نفت و گاز از
جنوب دریای بارنت پمپاژ میشــود اما امسال مناقصهای برای انجام
عملیات اکتشافی برای اولین بار در  20سال گذشته انجام شد که دلیل
عمده آن ،افزایش فعالیتهای اکتشافی روسیه در اقیانوس منجمد
شمالی بوده است.
شرکتهای فعال در حوزه انرژی با معافیتهای مالیاتی که نرخ آن
در نروژ  78درصد است در زمینه هزینههای اکتشاف حمایت میشوند؛
چیزی که جنسن ،فعال محیط زیستی ،به آن «یارانه مخفی» میگوید
و در ســال مالی جاری ،میزان آنها به  140میلیارد کرون نروژ معادل
 17میلیارد دالر میرسد .او میگوید« :شما در واقع پول خود را روی
چیزی سرمایهگذاری نمیکنید که باید به پایان برسد».
مقامات دولتی نروژ این ادعا را که معافیتهای مالیاتی یک نوع
یارانه به حســاب میآید رد میکننــد و بحث میکنند که آنها به
اطمینانبخشی به اکتشاف کمک میکنند .آنها تاکید میکنند که
در انگلستان ،در آن ســوی دریای شمال ،جایی که صنایع بزرگی
وجود دارند ،شــرکتها بدون اینكه مشوقی داشته باشند در حال
اکتشــاف و فعالیتهای صنعتی هستند .یکی از بحثبرانگیرترین
پروژههایی که در نروژ در حوزه اکتشــاف نفت وجود دارد در جزایر
لوفوتون و وســترالن در شمال نروژ به طور گسترده دنبال میشود.
لوفوتن به داشتن بزرگترین آبهای آزاد سرد جهان معروف است و
منظرهای بسیار دیدنی دارد .دولت راستگرای میانه فعلی نروژ با هر
گونه حفاری در این منطقه تا وقتی که بر سر قدرت است مخالفت
کرده است.
با این حال ،هر دو مدیر عامل شرکتهای دولتی نفتی دولتی این
کشور ،یعنی استاتاویل و وزیر نفت نروژ ،اخیرا گفتهاند که پروژههای
حفاری در منطقه تا انتخابات ســال آینده گشوده خواهد بود .اسدار
سائتر از اســتاتاویل هشدار داده اســت که اگر ممنوعیت حفاری
برداشته نشود روند کاهشــی تولید نفت نروژ ادامه خواهد داشت و
به اندازه نصف میزانی خواهد بود که در سال  2000دارا بوده است.
اشکها برای فعالیتهای تظاهری و ریاکارانه وقتی سرازیر میشود
که شنیده شود یک شرکت دولتی فعال در عرصه انرژی یک معدن
زغالسنگ را در منطقه سوالبارد افتتاح کرده بوده و روزهای متعددی
پارلمان نروژ بر ســر این بحث میکرده است که آیا صندوق ذخیره
ثروت این کشور باید برای اکتشــاف و استخراج معادن زغالسنگ
ســرمایهگذاری کند یا نه .یک مقام ارشد دولت این کشور میگوید:
«درست است که در این قسمت مقداری مشخص از استاندارد دوگانه
وجود دارد اما ما فکر میکنیم بهتر است از صندوقی که ذخیره ثروت
آن ناشی از فروش نفت است برای تغییرات اقلیمی کاری بکنیم ،به
جای اینكه هیچ کاری نکنیم؛ وگرنه معادن زغالسنگ خودشان خیلی
کوچک هستند و تاثیری در مقیاس کالن ندارند».

شرکتهای فعال
در حوزه انرژی
بامعافیتهای
مالیاتی که نرخ
آن در نروژ 78
درصد است در
زمینههزینههای
اکتشافحمایت
میشوند؛ چیزی
که جنسن ،فعال
محیطزیستی،به
آن «یارانه مخفی»
میگوید و در
سال مالی جاری،
میزان آنها به 140
میلیارد کرون نروژ
معادل 17میلیارد
دالر میرسد
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گردش مالی جهانی « ِفیک»ها چقدر است؟

 2.5درصد ارزش کل کاالهای تجارتشده دنیا به اجناس تقلبی تعلق دارد
ت
منبعاکونومیس 

آمار گمرکی
نشان میدهد که
چین با احتساب
هنگکنگسازنده
 84درصد موارد
تقلبیکشفشده
است .برای مقایسه
باید گفت که
در سال ،2013
سهم این کشور از
صادرات تولیدات
تکمیلشده تنها17
درصد بوده است
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اگر شما به تازگی کفش برند «فراماگو» را خریده باشید ،خواهید
دید که در کفش پای چپ محصول این شــرکت یک برچســب
شناسایی با فرکانسهای رادیویی (آرافآیدی) چسبانده شده که
وقتی در مقابل دســتگاههای خوانش این برچسبها قرار میگیرد
نشــان میدهد که کفش محصول اصلی و غیرتقلبی این شرکت
ایتالیایی است .اســتفاده از برچسبهای شناسایی با فرکانسهای
رادیویی آخرین سالح شرکتهایی مثل فراماگو است که به مقابله با
محصوالت تقلبی در سراسر جهان برخاستهاند .فقط در سال گذشته،
این شــرکت دهها هزار تبلیغات آنالیــن محصوالت تقلبی خود را
کشف کرده و حدود  140دامنه اینترنتی را پیدا کرده که محصوالت
غیراصل این شــرکت ایتالیایی سازنده کفش را به صورت اینترنتی
به فروش میرســاندهاند .اغلب این دامنههای اینترنتی که با زیر پا
گذاشتن حق بهرهبرداری و کپی رایت این شرکت دست به ساخت
محصوالت تقلبی یا فروش آنها میزنند متعلق به فروشگاههای آنالین
و شرکتهای چینی بودهاند.
خیلی وقت است که دانسته شده تقلب از نوع زیر پا گذاشتن حق
انحصاری عالیم تجاری یا حق مولف ،یک کسبوکار گسترده جهانی
اســت .اما گزارشی که در ماه آوریل امسال توسط سازمان توسعه و
همکاریهای اقتصادی منتشر شد مشخص کرد که با وجود استفاده
از فناوریهای باال برای شناسایی اجناس تقلبی و نیز جلوگیری از
بازارهای فیزیکی و آنالین فروش چنین کاالهایی ،این بازار بســیار
گستردهتر از آن چیزی است که قبال تصور میشد .آخرین مطالعهای
که درباره بازار اجناس تقلبی یا به اصطالح «فِیک» در سطح جهانی
انجام شــد ،مربوط به ســال  2008میالدی است که با بررسی 34
کشور با بیشــترین ثروت در جهان ،مشخص شد در سال ،2007
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ارزش تجارت بینمرزی اجناس تقلبی  250میلیارد دالر معادل 1.8
درصد کل تمام کاالهای جهان اســت .اما در آخرین گزارش از این
دست ،تخمین زده شده است که در سال  ،2013آمار بسیار افزایش
یافته و ارزش کاالهای تقلبی مبادلهشــده در سطح جهان به 416
میلیارد دال معادل  2.5درصد کل کاالهای تجارتشــده در جهان
افزایش یافته است.
بخشی از این افزایش قابلپیشبینی بود؛ تجارت جهانی نسبت به
سالهای بحران مالی جهانی احیا شده بود و طبیعی است که تجارت
ممنوع نیز به همان میزان رشد داشته باشد .اما همانطور که پیوتر
استریزوفسکی ،نویسنده اصلی گزارش سازمان توسعه و همکاریهای
اقتصادی ،میگوید فکر نمیکند کــه افزایش این تجارت در قالب
درصد خیلی باال باشــد .بخشی از این باال رفتن آمار اجناس تقلبی
جهانی به باال رفتن کیفیت دادهها و آمار در این باره مربوط اســت.
استریزوفسکی مقایســه بین آمار اجناس تقلبی سال  2007با آمار
کنونی این کاالها را مشابه «مقایسه فیات لهستانی دوره کمونیستی با
المبورگینی» میداند .اما به هر حال ،او فکر میکند که افزایش آمار
اجناس تقلبی ،اتفاقی واقعی اســت .محصوالت ب َِرند و دانشساخته
سهم روبهافزایشی در اقتصاد جهانی کسب کردهاند .افزایش تجارت
الکترونیک نیز فروش و انتقال اجناس تقلبی را بسیار راحتتر کرده
است؛ تقریبا دوسوم کاالهای مصادرهشده این روزها از طریق پست
منتقل میشده است و اغلب آنها نیز اجناسی بودهاند که به صورت
آنالین خریده شدهاند.
محاســبات تعدادی از مصادرههای گمرکی در هر سه سال بین
 2011تا  2013که سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی مطالعه
کرده نشان داده است کفش صنعتی با بیشترین میزان مشتری در
میان اجناس تقلبی بوده است .دیگر اجناس محبوب در این زمینه
شامل لباس ،تجهیزات الکتریکی ،کاالهای چرمی و ساعت بوده است.
کشوری که بیشترین صدمه را از تجارت بینالمللی کاالهای تقلبی
دیده ،البته آمریکا است .کشور متضرر بعدی ،ایتالیا است که به تولید
کاالهای مصرفی لوکس معروف است و همچنین موطن بسیاری از
برندهای جهانی غیرقابلچشمپوشی است.
کندایس لی ،معاون سازمان همکاریهای بینالمللی ضدتقلب
که یک گروه البیگر است ،میگوید که جهانیسازی قاچاقچیان را
قادر کرده مبادی رسمی را دور بزنند .او میگوید« :چارچوب قانونی
یا اجبارکنندهای برای مقابله با این مشکل وجود ندارد ».سازندگان
اجنــاس تقلبی میتوانند بخشهایی از ایــن محصوالت را در یک
کشور بسازند و آن را در کشور دومی سوار کنند و در کشور سومی
بســتهبندی کنند؛ بدون اینكه قانون در این کشورها جلوی آنها را
بگیرد.
حتی وقتی که قانون شکسته میشود خطرات خیلی کم است؛
هانس شــواب ،بنیانگذار مرکز رصد تجــارت غیرقانونی که یک
وبسایت در اینباره است ،میگوید« :هیچکس برای حمل شامپو یا

افزایش تجارت الکترونیک فروش و انتقال اجناس تقلبی را بسیار راحتتر کرده است؛ تقریبا
دوسوم کاالهای مصادرهشده این روزها از طریق پست منتقل میشده است و اغلب آنها نیز اجناسی
بودهاند که به صورت آنالین خریده شدهاند.

صابونهای تقلبی در مرزهای بینالمللی به حبس محکوم نمیشود.
کارتلهای مــواد مخدر در آمریکای جنوبی شــروع به جابهجایی
کاالهای مصرفی تقلبی کردهاند چون این کار بســیار سودآور است
و نیازی به رشوه دادن یا قایقهای تندرو و هواپیما برای حملونقل
آنها نیست».
رصد کردن ریشههای کاالهای تقلبی یا اجناسی که حق مولف
سازنده را زیر پا گذاشتهاند در بازار جهانی کار آسانی نیست .معموال
ســازندگان و فروشندگان این نوع کاالها در مسیرهای زیگزاگ در
سطح دنیا حرکت میکنند .ریشهها و نقطه آغاز نمونه تقلبی داروی
«آواســتین» که نوعی ماده درمانی سرطان است و در سال 2012
در آمریکا کشــف شد به کشــروهای ترکیه ،سوئیس و انگلستان
میرسید .مناطق آزاد تجاری بهویژه از جمله مکانهای محبوب برای
نقلوانتقال کاالهای تقلبی و مراکز نفوذ به داخل کشورها هستند،
به این دلیل که نظارت کمتری بر آنها صورت میگیرد .افغانستان،
سوریه و یمن نیز جزو کشورهای مبدأ برای قاچاق کاالهای تقلبی
به شمار میروند.
ازاینگذشته،گزارشهاینهادهاینظارتیازکاالهایمصادرهشده
در گمرکها همان چیزی را نشان میدهد که استریزوفسکی نیز آن
را تاییــد میکند و میگوید «چین اَبَرتولیدکننده تقلبی تقریبا هر
بخشــی از صنایع است» .آمار گمرکی نشان میدهد که این کشور
با احتساب هنگکنگ ســازنده  84درصد موارد تقلبی کشفشده
اســت .برای مقایسه باید گفت که در سال  ،2013سهم این کشور
از صادرات تولیدات تکمیلشده تنها  17درصد بوده است .گزارش
دیگری که در ماه آوریل امســال توسط اداره گمرک آمریکا منتشر
شد مشخص کرده است که چین بزرگترین منبع ارسال کاالهای
تقلبی به این کشور است و بیش از نیمی از کاالهای مصادرهشده در
گمرک آمریکا به ارزش  1.35میلیارد دالر در سال مالیاتی اخیر از
چین آمده بوده است.
گهگاه گمرکهای چین نیز قربانی ورود کاالهای تقلبی به این
کشور میشــوند .مثال کسانی که نوشــیدنی در چین جمعآوری
میکنند اجناس تقلبی زیادی را وارد این کشــور میکنند .یکی از
تولیدکنندگانی که به داخل چین نوشیدنیهای تقلبی میفرستد،
رودی کورنیاوان است که در سینک ظرفشویی آشپزخانه منزلش
در لسآنجلس آمریکا مواد را داخل هم میریزد و برچسبهای تقلبی
را نیز از داخل رایانهاش پرینت میگیرد و روی شیشهها میچسباند.
او برای این کارش به  10سال حبس محکوم شده است.
وقتی که چین حدود  15ســال پیش به سازمان تجارت جهانی
پیوست امیدها برای اینكه شرکتهای چینی کمتر دست به ساخت
اجناس تقلبی بزنند افزایش یافت و این احتمال بیشــتر شــد که
شــرکتهای چینی که خود برندهای شناختهشده و خوبی بودند
بتواننــد با رعایت کردن حق مولف و حق تولید محصوالت ،از خود
محافظت کنند .اما مسئله اینجا بود که بعد از گذشت سالها ،هنوز
شرکتهای چینی زیادی وجود دارند که به همان خوبی فیلمهای
هالیوودی را کپی میکنند که اجناس تقلبی برندهای ایتالیایی را
بدون اجازه میسازند.
به تدریج وضعیت عوض شده اســت؛ شرکتهای تولیدکننده
برندهای چینی که زمانی در کشور خود شاهد تولید برندهای تقلبی
شرکتهای غربی بودند حاال بهتدریج خود به قربانی اجناس تقلبی
تبدیل میشوند؛ با این حال ،ارزش سهم کاالهای مصادرهشده تقلبی

چینی از کل کاالهای مصادرهشــده در کمرگها خیلی کم است و
بهسختی به یک درصد میرسد .در داخل چین ،این کاالهای تقلبی
بیشتر دیده میشــود .در گشتوگذار در خیابانهای پکن میتوان
بهخوبی دید که سیدیهای فیلم بدون اینكه حق مولف را رعایت
کرده باشند کپی شــدهاند و در کنار خیابانها به فروش میرسند.
کاالهای دیگر نیز قربانی همین مســئله هســتند؛ برای نمونه ،در
ماههای اخیر دولت چین یک کارخانه را کشــف کرد که حدود 17
هزار قوطی شیر خشک نوزاد را به صورت تقلبی تولید و در سراسر
کشور توزیع کرده بود.
در هفتههای اخیر ،ژانگ ژیانگچــن ،معاون نماینده چین در
سازمان تجارت جهانی که از آمریکا بازدید کرده بود گفت که مفهوم
حق مولف و حقوق مالکیت معنوی مفهومی نسبتا جدید در چین
است و هنوز خیلی جنبهها برای پیشرفت حق مولف در این کشور
باقی مانده اســت .در حقیقت نیز چیــن در زمینه حقوق مالکیت
معنوی و انحصار تجاری پیشرفتهای زیادی کرده است؛ این کشور
به شناسایی آیپی وبسایتهایی که به صورت آنالین اجناس تقلبی
را میفروشند دست زده و آنها را مسدود کرده است.
مطابق اظهــارات کارشناســان حقوقی ،دیــوان عالی چین و
دادستانهای ارشد این کشور مسئله مالکیت معنوی و حق مولف را
جدیتر گرفتهاند و روندی را برای ثبت کاالهایی که از شرکتهای
خارجی خریده میشــوند اعمال کردهاند که بتــوان از طریق آن،
کاالهای تقلبی را شناسایی کرد .معاون نخستوزیر چین گفته است
که اگر این کشور بتواند از خالقیت و نوآوری بیشتری در تولیداتش
استفاده کند ،میزان تولید اجناس تقلبی در این کشور کاهش خواهد
یافت و خود شرکتها نیز راغب خواهند شد که حق مولف و برندهای
تجاری رعایت شود .دارندگان حق مالکیت معنوی استدالل میکنند
که اجناس تقلبی باعث خواهد شد که ترغیب رسیدن به خالقیت و
نوآوری در صنایع و اقتصاد کمرنگ شود .مسئله بدتر این است که
دامنه کاالهای تقلبی به مسائل بهداشتی و داروها رسیده است که
اتفاقی بسیار خطرناک است و اگر جلوی آن گرفته نشود ممکن است
آسیبهای شدید جانی به وجود بیاید.

رصد کردن ریشههای
کاالهای تقلبی یا اجناسی که
حق مولف سازنده را زیر پا
گذاشتهاند در بازار جهانی
کار آسانی نیست

شرکتهای
تولیدکننده
برندهایچینی
که زمانی در کشور
خود شاهد تولید
برندهایتقلبی
شرکتهای غربی
بودند حاال بهتدریج
خود به قربانی
اجناستقلبی
تبدیلمیشوند
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آمازون چگونه از کره جنوبی بیرون انداخته میشود؟

شرکت خردهفروشی کوپانگ توانسته است در کره جنوبی با آمازون رقابت کند و آن را شکست دهد
ریان مک
تحلیلگر کسب و کار

منبع فورب ز

شرکت اوپانگ در
دو سال توانسته
ازسیستمشبکه
توزیع خود
کهمبتنیبر
الگوریتمهای
جدید توزیع است
و نیز از سه هزار
و  600نفری که
پرسنل اوپانگ
برای تحویل
هستنداستفاده
کند تا کاالها را
زودتر تحویل مردم
بدهد
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بوم کیم در حال فوتبال نگاه کردن است و با عالقه شدیدی آن را
دنبال میکند .او مدیرعامل شرکتی در کره جنوبی است به نام کوپانگ
آنالین
که بیشــتر از هر وبسایت تجارت الکترونیک و خردهفروشی
ِ
دیگری در این کشور ،شبیه به شرکت آمازون است و از نظر بسیاری
از جنبههای متنوع از آمازون نیز بهتر اســت .ســرعت رشد شرکت
کوپانگ بیشتر از هر شرکت دیگری در کره جنوبی بوده است .کوپانگ
و بنیانگذار آن ،کیم ،بزرگترین دلیلی است که جف بزو ،مدیرعامل
شــرکت آمازون ،از ورود به کــره جنوبی و مواجهه با  51میلیون نفر
جمعیت آن پرهیز میکند .این شــرکت ششســاله در سال 2014
میالدی توانست  300میلیون دالر سود ناخالص درست کند؛ عددی
که در گزارش مالی ســاالنه شــرکت کوپانگ در انتهای سال 2015
مشخص شد که در سال بعد به چهار برابر افزایش پیدا کرده است.
شرکت کوپانگ در ژوئن ســال  2015توانست از سرمایهگذاری
شرکت سافتبانک که یک شــرکت مخابراتی ژاپنی است استفاده
کند و ارزش خود را به  5میلیارد دالر برســاند و به یک میلیارد دالر
سود ساالنه دســت پیدا کند .ســافتبانک قبال در شرکت علیبابا
سرمایهگذاری کرده بود و به سودهای بسیار کالنی رسیده بود و علیبابا
نیز بسیار رشد کرده بود .سافتبانک تصور میکند که این بار میتواند
از طریق حمایت از شرکت خردهفروشی آنالین کوپانگ به موفقیتی
مشابه با موفقیت علیبابا دست پیدا کند.
کیم که بنیانگذار شرکت کوپانگ است دارای  19درصد سهام این
شرکت است و تخمین میزند که این میزان سهام ارزشی حدود 950
میلیون دالر داشته باشد .او بهزودی میلیاردر خواهد شد و باید تالش
کند که شرکتش را از مشکالت زیاد و رکود نجات بدهد .موفق شدن
کیم چندان کار راحتی نیست آن هم در کشوری مثل کره جنوبی که
شائبولها که مجتمعهای تجاری خانوادگی هستند صنایع بزرگ و
شرکتهای موفق را اداره میکنند یا آنها را بنیان میگذارند و از آنها
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حمایت به عمل میآورند .داســتان کیم مثل داستان بازیگر فوتبال،
اریک تیمز ،است که کیم به او خیلی عالقهمند است .هردوی آنها یک
شغل نامطمئن در آمریکا داشتهاند و کار خود را رها کردهاند و وقتی
که به کره جنوبی آمدهاند به یک ابرستاره تبدیل شدهاند.
با وجود مشابهتهایی بین کیم و تیمز ،کیم پسر همین کشور بوده
است و در آن ریشه دارد .او میگوید که ثروت زیاد ناراحتش میکند و
کمتر دوست دارد درباره شرکت کوپانگ صحبت کند« :اینجا یک بازار
بسیار بزرگ با فرصتهای خیلی زیاد وجود دارد که شرکت ما به طور
کامل امور مربوط به آن را انجام میدهد .آمازون کاری را که ما اکنون
یدهد».
یکنیم انجام نم 
م 
تجارت مبتنی بر تقاضا ،تحویل کاال در همان روز تقاضا و خشنودی
مخاطبان از جمله مزایای خردهفروشی الکترونیک موفق است .شرکت
آمازون این قابلیتها را دارد و شــرکت کوپانگ نیز همین نیازها را
برطــرف میکند .اما آمازون روی تحویل کاال با اســتفاده از پهپاد و
استفاده از شرکت رانندگان همچون اوبر برای پهپادهایی که کاالها
را تحویل میدهند کار میکند .با این حال ،تحویل کاال در همان روز
تقاضای کاال به وســیله شرکت آمازون تنها در  27کالنشهر جهان
محقق شده است.
شرکت اوپانگ در دو سال توانسته از سیستم شبکه توزیع خود که
مبتنی بر الگوریتمهای جدید توزیع است و نیز از سه هزار و  600نفری
که پرسنل اوپانگ برای تحویل هستند استفاده کند تا کاالها را زودتر
تحویل مردم بدهد .در کره جنوبی تحویل کاالی سفارشدادهشــده
توسط مردم به در منازل آنها دو تا سه روز طول میکشد اما شرکت
اوپانگ توانسته این کار را در عرض یک روز انجام بدهد یا دستکم،
تحویل آن را رایگان کند .شما میتوانید سفارشهای خود را در آخرین
دقیقه تغییر بدهید و مشکلی پیش نیاید .همین کار را میتوانید در
شرکت آمازون نیز امتحان کنید تا متوجه مزیتهای خدمات شرکت
کوپانگ نسبت به آمازون شوید.
با این حال ،تعدادی از کارشناســان و شرکتهای رقیب در اینكه
اوپانگ میتواند توزیع کاال را به بهترین نحو انجام دهد تردید کردهاند.
آنها میگویند که تحویل کاال در یک روز یا حتی در یک ساعت که
برخی اوقات کوپانگ مدعی شــده است در موارد خیلی کمی انجام
میدهــد ،صحت ندارد .کیم نمیخواهد در این مورد خیلی صحبت
کند .او میگوید« :کرهایها خیلی با اســتارتآپها خوب نیستند با
این حال ،اگر یک شرکت بهخوبی ساخته شده باشد میتواند بهراحتی
ایبی جیمارک و آکشــن کو را که بزرگترین شــرکتهای خرید
آنالین در کره جنوبی هستند پشت سر بگذارد .منتقدان درباره اینكه
ما چه کاری انجام میدهیم دچار تفسیر نادرستی میشوند اما تا وقتی
مشــتریان ما از خدمات ما بهرهمند میشوند این انتقادات مشکلی
درست نمیکند و ایرادی ندارد».
برای آمریکاییها ساده است که فراموش کنند شرکت آمازون در
بیرون از آمریکا چندان موفقیتی حاصل نکرده و تنها در  13کشور فعال

برای آمریکاییها ساده است که فراموش کنند شرکت آمازون در بیرون از آمریکا چندان موفقیتی
حاصل نکرده و تنها در  13کشور فعال است .یکی از کشورهایی که مورد غفلت آمازون قرار گرفته
کره جنوبی است.
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است .یکی از کشورهایی که مورد غفلت آمازون قرار گرفته کره جنوبی
است .این در صورتی اســت که اگر کسی بخواهد کشوری را بسیار
مناســب برای تجارت الکترونیک مثال بزند به کره جنوبی میرسد؛
جایی که مردم ثروتمند هســتند ،بهخوبی با استفاده از فناوریهای
نوین به یکدیگر متصلند و نیز محل زندگی افراد خیلی بههمفشرده
است .سهم ســرانه تولید ناخالص داخلی این کشور در آسیا تنها از
ژاپن کمتر اســت و تقریبا هر کسی از اهالی کره جنوبی دارای تلفن
هوشمندی است که به اینترنت پرسرعت متصل است .تقریبا نیمی از
جمعیت کره جنوبی در منطقه سئول زندگی میکنند که این نزدیکی
جغرافیایی کار را برای توزیع کاالها خیلی سادهتر میکند .به همین
دلیل اســت که یورومانیتور گزارش داده است که از هر دالری که در
کره جنوبی صرف خردهفروشی میشود  15سِ نتش به صورت آنالین
بوده است .این نسبت در آمریکا کمتر از  9سنت است.
اما با همه این قابلیتها و مزایای خیلی خوب برای توسعه تجارت
الکترونیک ،چرا جف بزوس توجه خود را به کره جنوبی معطوف نکرده
است؟ به جای کشورهایی مثل کره جنوبی ،آمازون روی کشورهای
با جمعیت زیاد مثل ژاپن ،چین و هند تمرکز کرده است .با این حال،
آمازون در این کشورها به نتایج متفاوتی رسیده است؛ این شرکت در
ژاپن توانسته به موفقیتهایی دست پیدا کند ،در چین دچار مصیبت
تمامعیاری شــده و در هند نیز وضعیتش در حال بهبود است و دو
میلیارد دالر نیز در آنجا سرمایهگذاری کرده است .هنری فونگ ،معاون
چین آمازون و یکی از مدیران فعلی بخش توسعه
سابق مدیر شعبه ِ
جهانی شــرکت کوپانگ ،میگوید« :وقتی که من در آمازون بودم ما
مدام از کره حرف میزدیم .اما برای توسعه کسبوکار خود در چین با
چالشهای خیلی زیادی مواجه بودیم که باعث میشد همیشه برای
رفتن به سوی دیگر فرصتها بشنویم نه حاال ،نه حاال».
بوم کیم زاده شــهر سئول است و در  7سالگی با پدرش که برای
شرکت هیوندایی کار میکرد به خارج رفت .او در ماساچوست آمریکا
درس خواند و توانایی این را کسب کرد که وارد دانشگاه هاروارد شود .او
ابتدا به کار رسانهای عالقهمند شد و در نشریه نیوریپابلیک مشغول به

کار شد .او مجلهای به نام کارنت را بنیان گذاشت که وقتی که در سال
 2000از دانشگاه فارغالتحصیل شد توسط مجله نیوزویک خریداری
شــد .در سال  2006کیم حدود  4میلیون دالر سرمایه برای شرکت
مجله مورد حمایت دانشگاه هاروارد جمع کرد اما در بحرانهای مالی
ســال  2008این مجله کار خود را متوقف کرد .کیم در سال 2010
میالدی تالش کرد که به دانشکده کسبوکار هاروارد برود اما درس
خواندن در آنجا یک ســال بیشتر طول نکشید« :من میدانستم که
میخواهم کاری را در زمینه تجارت در کره شروع کنم».
کیم شــرکتی به نام کوپالنگ را در زمینه خردهفروشی در کره
جنوبی به راه انداخت اما آن را در آمریکا به ثبت رساند .شروع کرد
بــه آگهی دادن در فیسبوک .حدود یک میلیــون دالر در این راه
خرج کــرد تا جایی که به بزرگتریــن آگهیدهنده فیسبوک در
کره جنوبی تبدیل شــد .به طور متوسط هر نفر در کره جنوبی که
اشتراک فیسبوک میداشــت  72آگهی از کوپالنگ را در هر ماه
رویــت میکرد .وقتی که در آن زمان در ســال  2013مجله فوربز
برای اولین بار با کیم مصاحبه کرد ،او در حال تغییر مدل کسبوکار
و خردهفروشی خود از وضعیت آگهی دادن در شبکههای اجتماعی
به مدل شرکت ایبی بود .او تالش خود را برای فروشنده دست اول
بودن شروع کرده بود اما هنوز بسیاری از خردهفروشیهایش توسط
اشخاص ثالث انجام میشد.
دو ســال بعد ،در ســال  2015میالدی وقتی که دوباره خبرنگار
فوربز به دفتر شرکت کوپالنگ در سئول رفت ،دریافت که این شرکت
خیلی تغییر کرده اســت .اکنون کوپالنگ وارد کسبوکارهایی مثل
بطریهای آب معدنی یا برنج شــده و این خدمات بهقدری در کره
جنوبی توانسته بهخوبی رشد کند که هیچ شرکت دیگری مثل شرکت
آمازون نمیتواند با آن رقابت کند .به نظر میرسد که شرکت کوچکی
در کره جنوبی توانســته بهقدری به طور بومی خوب عمل کند که
شــرکتهای بینالمللی و جهانی مثل آمازون را پشت سر بگذارد و
دستکم این شرکت غول تجارت الکترونیک و خردهفروشی را از کره
جنوبی بیرون کند.

یورومانیتور
گزارش داده
است که از هر
دالری که در کره
جنوبی صرف
خردهفروشی
میشود 15سِ نتش
به صورت آنالین
بوده است .این
نسبت در آمریکا
کمتر از 9سنت
است
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جهانمنا

دیزنی ِ
لند  5.5میلیارد دالری در شانگهای
میراث مائو به کجا میرود؟

کارکنان و مهمانان شــرکت والت دیزنی در هفتههای اخیر این خبر را دریافت داشــتهاند که
دیزنیلند شــانگهای آماده به کار شده است .این شرکت در قالب بزرگترین شرکت سرگرمی و
فعال در صنعت تفریحات در ماه ژوئن به طور رسمی اولین شهر بازی را در داخل سرزمین چین
افتتاح خواهد كرد.
آزمایشــی دیزنیلند  5.5میلیارد دالری شــانگهای راهاندازي شده است .مهمانان این افتتاح
آزمایشی محدود به کارمندانی بودهاند که در آن فعالیت میکردهاند به اضافه شرکا و سهامدارانی که
میتوانستند جذابیتها و سرگرمیهای آن را امتحان کنند و در یک دوره زمانی ششهفتهای این
امکان را داشتهاند که با دیگران نیز در آن قرار مالقات بگذارند.
خطوط بازیهای شهر بازی دیزنیلند از ساعت  10صبح باز میشوند و مغازهها و رستورانهایی
که شامل بلیت شهربازی نمیشوند نیز برای عموم باز شدهاند .وانگ جیانگمیائو ،یک بازنشسته
چینی که هرگز به خارج از چین سفر نکرده ،در میان هزاران نفری بود که برای دیدن دیزنیلند در
اولین روزهای افتتاحیه آمده بود اما نامش جزو فهرست مهمانانی که اجازه داشتند به پارک وارد
شوند نبود .این مرد  78ساله که در خارج از فروشگاههای جهان دیزنی ایستاده بود ،میگفت« :این
پارک چشمهای مردم پیر و جوان را باز میکنند تا چنین چیزهایی را که قبال ندیده بودند ببینند.
اينجا اهمیت چین را نشان میدهد که چطور چنین چیزهایی مثل دیزنیلند به سوی ما آمدهاند و
ما الزم نیست که برای دیدن آن به خارج از کشور برویم».
چنین افتتاحیههای آزمایشی جزو مراحل کلیدی قبل از افتتاحیه رسمی پارکهای والت دیزنی
و مقاصد گردشگری و سرگرمی و نیز جاذبههای عمده شرکت دیزنی در سراسر جهان است .پارک
دیزنیلند چین در شهر شانگهای و منطقه پودنگ این شهر واقع شده که به صورت رسمی در 16
ژوئن امســال به روی عموم باز خواهد شد .دیزنیلند و شرکت والت دیزنی یکی از نمادهای مهم
سرمایهداری آمریکایی و رویاي آمریکایی برای چینیها به شمار میرفت .کشور میراث مائو که در

دوره خود انقالب فرهنگی به راه انداخت تا نمادهای امپریالیسم را ویران کند ،اکنون کارش به جایی
رسیده که در داخل سرزمین چین پارک بسیار بزرگ دیزنیلند افتتاح کرده است.
پارک دیزنی چین که توقعات زیادی از آن میرود ششمین دیزنیلند در سراسر جهان است و
مثل سهامداران شرکت در  4آوریل امسال با شوک شدیدی روبهرو شد؛ وقتی که توماس استگز،
قائممقام مدیرعامل شرکت که رابرت ایگر است ،در ماه سپتامبر از شرکت جدا شد و مدیرعامل را
بدون اينكه کسی به جایش جایگزین شود ترک کرد .استگز ،مدیری با سابقه کاری  26ساله در
والت دیزنی ،بر پروژههای بزرگ در راستای گسترش یافتن شرکت والت دیزنی مثل پروژه دیزنیلند
شانگهای و نیز تملک دیزنی بر «بار بانک» که یک شرکت کالیفرنیایی است ،نظارت کرده بود .در
این روزهای حساس که دیزنیلند شانگهای میخواهد نتیجه بدهد و ثمر خود را بردارد نبو ِد کسی
مثل استگز در شرکت والت دیزنی به طرز مشهود احساس میشود.
ایگر در هفتههای اخیر با شــی جینپینگ ،رئيسجمهور چین ،مالقات کرد و شــی در این
مالقات دیزنی را به عنوان مثالی برای همکاری گسترشیافته بین شرکتهای آمریکایی و چینی
مطرح کرد .ایگر در مالقات خود با شی گفته بود« :آنچه که شرکت والت دیزنی میتواند در چین
به آن دست پیدا کند ،من فکر میکنم ،مثالی کامل از همکاری است ،اما این اتفاق بعد از سالها
تفاهم ،سالها ساختن احترام عمیق برای طرف مقابل و حرمت قایل شدن برای منافع یکدیگر ،به
دست آمده است».
مدیر عامل شرکت والت دیزنی پارک دیزنیلند شانگهای را بزرگترین فرصت شرکت از زمانی
که والت دیزنی زمینی را در دهه  1960در فلوریدا خرید میداند .او محاسبه کرده است که حدود
 330میلیون چینی میتوانند با سه ساعت مسافرت با قطار یا سفر با خودروی شخصی خود را به
دیزنیلند برسانند که آنجا را پر کنند و همچنین این پارک دارای بزرگترین قصر دیزنیلندهای
جهان و دو هتل بزرگ است .بلیت ورودی برای دیزنیلند شانگهای که از نظر اندازه سه برابر بزرگتر
از دیزنیلند هنگکنگ است ،در روزهای اوج بازدید مثل آخر هفتهها و تابستانها  499یوان معادل
 77دالر است و در بقیه روزها نیز بلیت ورودی این پارک  370یوان است.
گ
منبع بلومبر 
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دور از خانه

از آفریقا تا اروپا؛ جهان درگیر پدیدهای قدیمی است که از همیشه تاریخ با آن همراه بوده:
«مهاجرت»
نسیم بنایی

[ یک:نگاه اکونومیست به پدیده مهاجرت ]

در جستوجوی سرپناه

بحران مهاجرت در اروپا تنها بخشی از یک مشکل جهانی است؛
دنیای ثروتمندان باید در ادارهكردن پناهندگان بهتر عمل کند

تام نوتال
دبیر سرویس سیاست و اقتصاد
اروپا در اکونومیست

ال ناعادالنه
کام ً
است که نزدیک
بودن به مناطق
بحرانی ،در
کشورها ایجاد
مسئولیتکند

احمد مانند دیگر دانشآموزانی که پیش از او به آلمان آمدهاند با صرف
و نحو افعال درگیر اســت .اشتیاق فراوانی به یاد گرفتن دارد و با شوق و
ذوق به داوطلبانی که به آنها زبان میآموزند گوش میدهد .او تمام تالش
خود را به کار بسته تا با غول زبان آلمانی مقابله کند و سختیهای قواعد
دستوری را پشت سر بگذارد .با کمی سختی میگوید« :من آلمانیها را
دوست دارم ،فقط نمیتوانم به زبان آنها صحبت کنم».
این تنها مشکل احمد نیست .او به عنوان یک پناهنده 24ساله سوری
نمیتواند در برلین وارد جامعه بشود؛ نخستین مورد نیز به محل سکونت او
بازمیگردد که بسیار دور از برلین است .احمد حتی اگر بخواهد نمیتواند
به بازار کار آلمان دسترســی پیدا کند و برای خود کاری دستوپا کند.
مشــکل زبان باعث شده او حتی نتواند به شغلهای بیارزش آلمان نیز
دسترسی پیدا کند .به این ترتیب اکنون او در یک قفس اسیر شدهاست.
پای احمد در نوامبر گذشــته به ایران باز شد .او همراه با صدها هزار
سوری دیگر از طریق ترکیه ،یونان و حوزه بالکان به آلمان پناه آوردهاست.
پناهندگاني مانند او نهتنها از سوریه بلکه از لبنان نیز گریختهاند و اکنون
راهی برای بازگشــت بــه خانه ندارند .قصه احمد در حقیقت داســتان
چالشهای پیچیدهای اســت که آلمان و چندین کشور اروپایی دیگر با
آن مواجه شدهاند .موجی از تازهواردان به این کشورها پناه آوردهاند اما نه
مهارت زبانی کافی دارند و نه شایستگی الزم برای دسترسی به بازارهای
کار این کشــورها .این جامعهای که در دل جوامع پیشین اروپایی شکل
گرفتهاند به زمان ،منابع و سرمایه سیاسی نیاز دارند .در برخی از کشورها
اشتغال آنها به یک معضل بزرگ تبدیل شدهاست.
رفاه ،مسکن و
ِ
درامی که در سال گذشته رخ داد به اروپا ثابت کرد نمیتواند خودش
را نســبت به مشکالت همسایگانش عایق کند .پناهندگان سوری برای

تعداد پناهندگان در سرتاسر جهان ،میلیون

ســالها زندگی خود را از نو در ترکیه ،لبنان و اردن میساختند؛ جدا از
آنها میلیونها نفر نیز درون خاک همان کشــور دربهدر و آواره شدند .از
میان 13میلیون نفری که به دلیل جنگ آواره و بیپناه شدهاند7 ،میلیون
در خود سوریه هستند و 6میلیون به دیگر کشورها رفتهاند .اما از کل این
تعداد تنها يكمیلیون نفر به اروپا مهاجرت کردهاند .لبنان در حال حاضر
میزبان يكمیلیون و 70هزار پناهنده اســت که نام آنها به ثبت رسیده،
البته تعداد کل پناهندگان در این کشور بیش از يكمیلیون و 500هزار
نفر برآورد شدهاست .این تعداد برای کشوری با 4میلیون و 500هزار نفر
جمعیت یک بار بزرگ به شمار میآید .در اردن نیز يكمیلیون و 300هزار
پناهنده معادل حدود یکچهارم از جمعیت این کشورند و هزینههایی را
برای این کشور به دنبال دارند .پیشتر دولتها و مقامات در خاورمیانه در
مورد ورود ســیل مهاجران و پناهندگان به اروپا هشدار داده بودند .اما تا
زمانیکه قوانین مشخص و قدرتمندی در سطح بینالمللی وجود نداشته
باشد احمدها با بیداری خود به صورت ناخواسته پا به کشورهای اروپایی
میگذارند و مشکالت را برای اروپا و سایر مناطق تشدید میکنند .چیزی
که زمانی مشکل لبنان بود امروز مشکل آلمان است .خیلی دیر شده اما
باالخره جهان پیشرفته دریافت که حمایتهای بینالمللی از مهاجران و
پناهندگان چقدر خللپذیر است .و اروپا که  65سال پیش آغازگر رژیم
پناهندگی بود امروز باید نقش کاتالیستی برای ایجاد تغییر را ایفا کند.
J Jمسئله60میلیون
به دنبال راه افتادن ســيل پناهندگان ســوری ،کمیســاریای عالی
پناهندگان سازمانملل جمعیت آوارگان جهان را در دوران پس از جنگ
60میلیون نفر اعالم کرد که از این تعداد 20میلیون نفر در داخل کشور

بزرگترین جابهجایی جمعیتی به دلیل جنگ و درگیری ،میلیون

اروپا ،دومین جنگ جهانی1939-45 ،
هند ،جداسازی1947 ،
بنگالدش ،جنگ1971 ،
سوریه ،جنگ 2011 ،تاکنون
افغانستان ،جنگ 1978،تاکنون
عراق ،جنگ2003-11 ،
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از میان 13میلیون نفری که به دلیل جنگ آواره و بیپناه شدهاند7 ،میلیون در خود سوریه هستند و 6میلیون به دیگر کشورها رفتهاند .اما
از کل این تعداد تنها يكمیلیون نفر به اروپا مهاجرت کردهاند .لبنان در حال حاضر میزبان يكمیلیون و 70هزار پناهنده است که نام آنها
به ثبت رسیده ،البته تعداد کل پناهندگان در این کشور بیش از يكمیلیون و 500هزار نفر برآورد شدهاست.

اروپا
آسیا
وپاسیفیک

خاورمیانه و آفریقای شمالی
امریکا و امریکای التین

مجموعپناهندگان
بر اساس منطقه

تعداد پناهندگانــی که نام
آنها به ثبت رسیدهاست

آفریقا

بر اساس کشور ،ژوئن 2015
بیشترازيكمیلیون

میلیون/جهان

250هزار تا يكمیلیون
50هزار تا 250هزار
5هزار تا 50هزار
 500تا 5هزار

يك تا 500

 0یا بدون اطالعات

خود آواره هستند (در این آمار ،تنها پناهندگانی که نام آنها به ثبت رسیده
وجود دارند و دیگر ارقام در دسترس نیست) .تنها چند نقطه روشن وجود
دارد که برخی از این پناهندگان با ایجاد صلح دوباره به خانه و کاشانه خود
بازگردند اما در دیگر موارد شرایط هر روز بدتر میشود .درگیریهای تازه
در سودان جنوبی جرقه مشکالت جدید پناهندگی را روشن کردهاست.
این در حالی است که مشکالت کهنه مثل سومالی هنوز مانند زخ ِم سرباز
هستند.
البته هیچ قانونــی وجود ندارد که بگوید تعداد پناهندگان در جهان
الزامــاً افزایش پیدا میکند .تنشها و کشــمکشها همانطور که آغاز
میشوند ممکن است به پایان برسند .اما شاید آنچه نگرانکننده به نظر
میرســد این است که  45درصد از این تعداد پناهندگان در حال حاضر
کسانی هستند که در جنگی پنجساله گرفتار شدهاند .سوریها جديدترين
نمونه این پناهندگان هستند و هرچه سفر آنها به کشورها بیشتر میشود
خوشامدگویی کشورها به آنها کمرنگتر میشود .اوضاع وخیم ترکیه ،اردن
و لبنان اکنون به اروپا سرایت کردهاست.
اکثر مقامات اروپایی از اینکه باید به صورت قانونی مرزهای خود را به
روی این پناهندگان باز نگه بدارند ،عاصی و برخی دچار شوک شدند؛ به
همین خاطر اســت که بسیاری از آنها از سازمان ملل درخواست کردند
در قوانین پناهندگی و کنوانسیونها در این زمینه تجدیدنظر کند .این
در حالی اســت که این قوانین پایه و اساس حمایت از افرادی را تشکیل
میدهد که از کشــورهای خــود به هر دلیلی میگریزنــد .این قوانین
چهارچوب بسیاری از دیگر قوانین را تشکیل میدهند.
اما همانطور که جیمز هتوی کارشناس قوانین مهاجرت در دانشگاه
میشیگان میگوید ،این قوانین ابزاری انعطافپذیر بودهاند .در این قوانین
پناهنده کســی تعریف میشود که در کشــور خود تحت خطر است و
نیاز به حمایت دارد .اکنون مشــخص شــده سیاستمدارانی که از ترس
جنــگ جهانی دوم ،قوانینی را برای حمایــت از این افراد در نظر گرفته
بودند از اقدامات خود پشــیمان هستند .در همان زمان که این قوانین و

کنوانسیونها به تصویب رسید نیز عده بسیار کمی به دوام آن باور داشتند.
J Jاروپا بر سر دوراهی
اکثر پناهندگانی که به کشــورهای دیگر رفتهاند دوســت دارند به
کشــور خود بازگردند اما راه برای آنها بسته است .سومالیها ،سوریها
و افغانها هیچ راهی برای بازگشت ندارند به همین خاطر از سال 1983
تاکنون تعداد بازگشتها کاهش شدیدی داشتهاست .در این شرایط شاید
کشــورهای اروپایی بیشترین کمک را در توان داشته باشند .آنها باید با
وامهای کمهزینه در برخی از مناطق خاص به حل این مســئله کمک
کنند .پیتر ساترلند کارشناس مسائل مربوط به مهاجرت در یادداشتی
نوشتهاست« :کام ً
ال ناعادالنه است که نزدیک بودن به مناطق بحرانی ،در
کشورها ایجاد مسئولیت کند » .به همین خاطر است که اکثر قوانین به
اقداماتی در سطح بینالمللی اشاره میکند .بحرانی که سال گذشته در
اروپا ایجاد شد بهخوبی نشان داد که رژیم پناهندگی در جهان ضعفهای
بسیاری دارد.
در اروپا اکثر پناهندگان مطابق با استانداردهای جهانی به زندگی ادامه
میدهند .در برخی از کشورها پناهندگان پیش از آنکه وضعیت پناهندگی
خود را به ثبت برسانند مشغول به کار میشوند .مسکن و آزادی جابهجایی
در اختیار آنها قرار میگیرد .آنها پس از پنج سال به ساکنان عادي اروپا
تبدیل میشوند .از آنجا که اروپا نمیخواهد این شرایط را تغییر بدهد ،به
بستن مرزهای خود روی آوردهاست .در این سالها دولتهای غربی آب
را در مورد پناهندگان گلآلود کردهاند .این مسائل نوعی عدم اطمینان و
اعتماد ایجاد کردهاست .آنچه مسلم است این است که سیاستمداران اروپا
در آینده با مشکالت بسیاری مواجه خواهند شد؛ جریان پناهندگان در
این مدت فضای سیاسی را در اروپا بهشدت تنشزا کردهاست .هر انتخابات
سیاسی در اروپا میتواند متشنج بودن شرایط را بهخوبی نشان بدهد .در
این گزارش تأکید داریم که کنوانسیون پناهندگان باید حفظ شود اما باید
برای اجرایی شدن آنها به صورت دقیق تدابیری اندیشید.

در اروپا اکثر
پناهندگانمطابق
با استانداردهای
جهانی به زندگی
ادامه میدهند .در
برخی از کشورها
پناهندگانپیش
از آنکه وضعیت
پناهندگی خود را
بهثبتبرسانند
مشغول به کار
میشوند و مسکن
و آزادی جابهجایی
در اختیار آنها
قرار میگیرد .آنها
پس از پنج سال به
ساکنان عادي اروپا
تبدیلمیشوند.
از آنجا که اروپا
نمیخواهد این
شرایط را تغییر
بدهد ،به بستن
مرزهای خود روی
آوردهاست
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[ دو:نگاه اکونومیست به سیاست مهاجرت ]

خوشامدگویی تا مرز مشخص

سیاستمداران باید مهاجرت را بهتر کنترل کنند و راستگو باشند
اوایل وقوع بحران مهاجرت در اروپا تصاویر دلگرمکنندهای دیده میشــد .داوطلبان به سواحل
یونان میرفتند تا به پناهندگان کمک کنند از قایقهای کوچک قدم به خاک اروپا بگذارند .مردم
محلی در سکوهای راهآهن آلمان میایستادند و زمانیکه مهاجران از قطار بیرون میآمدند به نشانه
خوشامد برای آنها دست میزدند .کادیدجا بدوی یکی از داوطلبان «ما آنچه در توان داریم انجام
میدهیم» میگوید« :من هیچوقت تا این اندازه به کشــور خودم افتخار نکرده بودم ».او بیش از
10هزار مهاجر را در سوئد در طول یک هفته پذیرفته است.
اما وقتی تعداد این مهاجران زیاد شــد و از مرزی مشخص عبور کرد کسانی که قرار بود رأی
بدهند به این فکر افتادند که پوپولیستها کنترل دولت را از دست دادهاند .ناگهان دموکراتهای
سوئد به عنوان یک حزبِ ضدمهاجر که به دلیل پخش یک برنامه تلویزیونی در این زمینه بدنام
شدهبودند در رأس هرم رأیدهندگان قرار گرفتند .در نهایت دولت سوئد ناگزیر شد پا روی ترمز
بگذارد و با قوانین جدید مرزهای خود را به روی مهاجران ببندد .دیگر کشورهای اروپایی که بحران
سوئد و آلمان را دیدند ،آنها را الگوی خود قرار دادند و قدمهای بعدیشان را بر اساس آن برداشتند.
قوانین بینالمللی دولتها را ملزم میکند مرزهای خود را به روی پناهندگانی که در جستوجوی
یک سرپناه هستند باز بگذارند اما سیاستهای داخلی به گونهای پیش میرود که قدرت مانور آنها را
در این زمینه کاهش میدهد .اروپا با چالشی مضاعف مواجه است .نخست اینکه منطقهای ثروتمند
و پیشــرفته است که تعهدات حقوقبشری بسیاری دارد و در نتیجه باید با افراد فقیر و نیازمند و
مشکلدار به شــیوه دیگری رفتار کند؛ یعنی مسئولیت اروپا نسبت به آفریقا یا خاورمیانه بسیار
سنگینتر است .دوم اینکه اروپا مانند بسیاری از دیگر مناطق جغرافیایی از مجموعهای از کشورها
تشکیل شده که هرکدام نظام بازار و شرایط اقتصادی متفاوتی دارند .هجوم پناهندگان در برخی از
این کشورها باری اضافی بر دوش آنها به شمار میآید .به این ترتیب دولتها در این شرایط مقابل
یکدیگر قرار میگیرند.
اتحادیه اروپا در ســالهایی که گذشــت تالش کرده این مشکل را به نحوی مدیریت کند .اما
زمانیکه تعداد پناهجویان به بیش از يكمیلیون نفر رسید ،همهچیز تغییر کرد .اتحادیه اروپا با
این مشکل مواجه شد که چگونه این جریان را مدیریت کند .یک نظرسنجی در اروپا صورت گرفت
تا نگرشها در مورد پناهندگان سنجیده شود .نتیجه این بود که مسئله پناهندگان به بزرگترین
نگرانی اروپاییها تبدیل شدهاست .این مسئله حتی از معضالت اقتصادی نیز پیشی گرفتهاست.
احزابی که مخالف پناهندگی بودند مانند حزب دموکرات سوئد بهسرعت از موقعیت استفاده کردند
تا ثابت کنند احزاب حاضر توانایی حل این مشکل را ندارند .دولتها که از این جریان وحشتزده
قوانین بینالمللی دولتها را ملزم میکند مرزهای خود را به روی پناهندگانی
که در جستوجوی یک سرپناه هستند باز بگذارند اما سیاستهای داخلی به
گونهای پیش میرود که قدرت مانور آنها را در این زمینه کاهش میدهد
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شده بودند به تکاپو افتادند و تالش کردند با هر اقدامی پای مهاجران را از کشور خود كوتاه کنند.
چند فقره تجاوز به زنان در آلمان شرایط را تیره و تار و فضا را برای ضدیت با پناهندگان مهیا کرد.
دیگر کشورها که مانند اروپا با مشکل پناهندگان غیرقانونی مواجه نشده بودند همان سیاستهای
پیشین خود را در مورد پناهندگی ادامه دادند .کشوری مانند ایاالت متحده امریکا که پروتکل 1967
را در کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل به امضا رسانده بیشترین تعداد پناهندگان را پذیرفتهاست.
البته پذیرش مهاجر در این کشور با مالحظاتِ بسیاری صورت میگیرد .در فاصله سالهای 1956
تا  1968امریکا بین  1000تا 233هزار پناهنده از کشورهای کمونیست داشتهاست.
امریکا حتی بعد از جنگ سرد نیز پناهندگان را پذیرفت و به این ترتیب بهترین موقعیت را در
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل دارد .اما امروز نگرانیهایی در زمینه امنیت ایجاد شده که
حتی امریکا نیز مالحظهکارانهتر عمل میکند .با قتلعامهایی که در سن برناردینو و کالیفرنیا رخ
داده دولت اوباما مالحظات بیشتری برای پذیرش مهاجران در نظر گرفتهاست.
J Jبردار و انتخاب کن
کانادا رویکرد متفاوتی را در پیش گرفتهاست .از آنجا که این کشور به لحاظ جغرافیایی بسیار دور
است و در نتیجه در دسترس مهاجران نبوده ،همیشه در پذیرش مهاجران باسخاوت عمل کردهاست.
البته این کشور نیز با توجه به نیازهای اقتصادی خود به صورت گزینشی در مورد پناهندگان عمل
میکند .یکپنجم از جمعیت کانادا را بومیهایی تشکیل میدهند که اصالتاً خارجی هستند .برخی
دیگر از کشورها كه به لحاظ جغرافیایی دورافتادهاند به گونه دیگری عمل کردهاند .برای مثال ژاپن
تا ســال  2010هیچ پناهندهای نمیپذیرفت اما به جای آن پول بسیاری روانه کمیساریای عالی
پناهندگان میکرد .درهای این کشــور هنوز هم به روی آنها که نمیتوانند بازگردند بسته است.
استرالیا هر سال هزاران نفر را به خاک خود راه میدهد اما با هجوم یکباره مقابله میکند .مرزهای
آبی این منطقه بهشدت تحت حفاظت است.
به هر حال سیاستمداران هنوز بر سر مهاجرت با یکدیگر بحث و جدل دارند .شاید برای آنها بهتر
باشد هیجانات عمومی را نادیده بگیرند و آنچه را که صحیح است انجام دهند .برخی از سیاستمداران
این پیام را دریافت و درک کردهاند .همه باید بپذیرند که کشورهای ثروتمند اروپایی نمیتوانند از
افزایش تحرکات و جابهجایی در جهان ایمن باشند .برخی از بخشها حتی بدون نیروی کا ِر مهاجر
ورشکسته خواهد شد .آنها باید بیشترین استفاده را از پدیده مهاجرت و پناهندگی ببرند و این تنها
با تصمیمات درست و خردمندانه حاصل میشود.

کالسهای آموزش یکپارچگی هلندی از اوایل دهه  80میالدی آغاز شد .در آن زمان رینوس پنینکس یک آکادمیسین هلندی در
زمینه ورود ترکها و مراکشیها به خاک این کشور نگران بود ،او برای اینکه جامعه هلند را به شکل همیشگی خود حفظ کند این
کالسها را ترتیب داد تا این کشور را از خطر تغییرات در جامعه در امان بدارد.

[ سه:نگاه اکونومیست به یکپارچگی مهاجرت ]

راهحل کارآمد

بهترین راه برای اقامت تازهواردان ،یافتن شغل برای آنهاست
یحیی یکی از آن خوششانسهاســت .یک پناهنده سوری که در
ژوئن  2015از شهری در شمال سوریه به هلند آمد .در آن زمان هنوز
هجوم مهاجران به حدی نرسیده بود که در نظام پناهجویی تغییراتی
را ایجــاد کند .او در کمتر از دو ماه به حمایتهای الزم دســت یافت.
خیلی ســریع به کالسهای آموزش یکپارچگی دسترسي پیدا کرد و
در دورههای آموزش مهارت زبان شــرکت کرد .او همچنین به صورت
مقدماتی با زندگی هلندیها آشنا شد و دورههایی را برای کار با کامپیوتر
پشت سر گذاشت .به این ترتیب به عنوان یک پناهنده مسلمان سوری
با چند و چون زندگی هلندیها آشنا و آماده کار در این کشور شد.
کالسهای آموزش یکپارچگی هلنــدی از اوایل دهه  80میالدی
آغاز شــد .در آن زمان رینوس پنینکس یک آکادمیسین هلندی در
زمینه ورود ترکها و مراکشیها به خاک این کشور نگران بود ،او برای
اینکه جامعه هلند را به شکل همیشگی خود حفظ کند این کالسها را
ترتیب داد تا این کشور را از خطر تغییرات در جامعه در امان بدارد .ابتدا
یکپارچگی اقتصادی و اجتماعی مد نظر بود و بحث فرهنگ و مذهب
یا عادات و رســوم جدا در نظر گرفته شد چراکه کشوری مانند هلند،
چندفرهنگی به شمار میآید.
J Jاجباری است
رفتهرفته با گذر زمان برخی از مســائل تغییر کرد؛ رأیدهندگان
هلندی نگران شکاف فرهنگی خود با مهاجران شدند .در سال 2004
یک اسالمگرا به دلیل اختالفنظر فیلمسازی هلندی را به قتل رساند
و این جریان شکاف فرهنگی را تشدید کرد .به این ترتیب دولت بار را
به دوش مهاجران انداخت .اکنون در سایت یکپارچهسازی هلند نوشته
شده« :شما تنها سه سال فرصت دارید تا خودتان را با این شرایط وفق
بدهید .سپس باید در امتحانات یکپارچگی نتیجه قابل قبولی به دست
بیاورید ».در این امتحان ابتدا مهارت زبان مورد سنجش قرار میگیرد.
اطالعات در مورد جامعه هلند نیز اجباری است .هرکسی که به دنبال
اقامت دائم در هلند اســت باید این آزمونها را پشت سر بگذارد .اگر
شخص نتواند در این آزمونها نمره قابل قبولی به دست بیاورد با جریمه
1250یورویی (1410دالری) مواجه میشود .از سال گذشته که هجوم
پناهندگان شدت گرفته ،کشورهایی مانند آلمان و بلژیک این آزمونها
را به صورت جدیتری انجام میدهند.
بسیاری از دولتهای اروپایی بر سر دوراهی قرار گرفتهاند :شرایط
بهتر برای کسانی که به دنبال پناهندگی هستند میتواند به یکپارچه
کردن آنها در جامعه کمک کند اما از آن طرف نیز باعث جذب تعداد
بیشتری پناهنده میشود .در رویکرد هلندیها پناهجویان تا زمانیکه
در زمینه یکپارچگی به اصول اولیه دست پیدا نکنند مورد حمایت واقع
نمیشوند.
یکپارچگی یکی از «راهکارهای درازمدت» اســت که کمیساریای
عالی پناهندگان سازمان ملل به دنبال آن است .در بسیاری از کشورهای
جهانسومی ،برای دولتها این ترس وجود دارد که با پذیرش پناهجویان

به عنوان نیروی کار ،افرادی که مقیم حقیقی کشور به شمار ميآیند
از کشور بگریزند .اما در کشورهای توسعهیافته این نگرانی به این شکل
وجود ندارد .حتی شــواهد نشــان میدهد نوعی فضای رقابتی ایجاد
میشود که شرایط کار را ثمربخش نیز میکند .بازار کار در این کشورها
بسیار انعطافپذیر است.

هرچند در
کشورهایفقیر
اقدامات یکپارچگی
میتواندهزینهها
و مشکالتی به
دنبال داشته باشد
اما در کشورهای
ثروتمند اروپایی
این مسئله در
حقیقتنوعی
قاعده و قانون است
که باید رعایت شود

J Jچرا یکپارچهسازی؟
واقعیت این است که اگر مهاجران زبان کشور مقصد را یاد نگیرند
بازار کار برای آنها هیچ سودی نخواهد داشت .ترکها و مراکشیهایی که
به هلند پناه آورده بودند این قضیه را ثابت کردند .این روزها سادهترین
زبانی باالیی نیاز دارند .اما مشکل دیگر این است
شغلها به مهارتهای ِ
که بسیاری از مهاجرانی که اخیرا ً به اروپا روی میآورند کمتر از نه سال
خواندهاند .برای آنها حتی مهارت زبانی هم کمکی نخواهد بود .این یعنی
تأخیر بیشتر در ورود افراد به بازار کار که مشکالت را دوچندان میکند.
گزارشهای اخیر صندوق بینالمللی پول نشان میدهد کشورها باید
برای ورود پناهندگان به بازار کار ،اقدامات یکپارچهسازی را در دستور
کار خــود قرار دهند .به همین خاطر قوانین جدیدی برای مهاجران و
پناهندگان در این زمینه در کشورهای اروپایی در نظر گرفته شدهاست.
هرچند در کشــورهای فقیر اقدامات یکپارچگی میتواند هزینهها و
مشکالتی را به دنبال داشته باشد اما در کشورهای ثروتمند اروپایی این
مسئله در حقیقت نوعی قاعده و قانون است که باید رعایت شود.

اقامت /نرخ اشتغال ( 15تا  64سال) بر اساس زمان اقامت ،2014 /درصد

تمامی مهاجران

پناهندگان

سوئد

جمعیت غیرمهاجر

بلژیک

10+

6-9
سال

10+

6-9
سال

بریتانیا

1-5

10+

6-9
سال

10+

6-9
سال

سوئیس

1-5
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1-5
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[ چهار:نگاه اکونومیست به اقامت دوباره مهاجران ]

ازدحام را به سوی من بیاور

برای دیگران عملی شد ،چرا برای سوریها قابل اجرا نباشد؟

جابهجایی و اقامت
دوباره 250هزار
پناهنده سوری
در اروپا بسیار
بلندپروازانه است،
اما اگر این برنامهها
تلنگری برای ایاالت
متحده امریکا و
دیگر کشورهای
ثروتمندباشد
میتوان به مدیریت
بهترمسئله
پناهندگان سوری
امیدوار شد

182

تنها ن ُه کشور وجود دارند که میزبان اکثر پناهندگان جهان هستند.
هیچکدام از آنها از رفاه و ثروت کامل برخوردار نیستند .تمامی آنها در مرز
جنگ قرار دارند ،از سوریه گرفته تا سودان جنوبی .در این شرایط بهترین
و سادهترین روش برای کمک کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیری
که بار بیشتر پناهندگان را بر دوش میکشند این است که به جابهجایی
افراد یا اقامت دوباره بیندیشند .دومین «راهکار درازمدت» کمیساریای
عالی پناهندگان ســازمان ملل نیز همین اقامت دوباره است .بسیاری از
کشورها برای چند دهه سهمیه اقامت دوباره پناهندگان را داشتند .آنها
با واسطهگری کمیســاریای عالی پناهندگان سازمان ملل به این توافق
رسیده بودند و بر اساس چهارچوب آن عمل میکردند .برای مثال ایاالت
متحده امریکا طبق برنامه امسال 85هزار پناهنده را جذب خواهد کرد .اما
این رقم در برابر 5میلیون پناهنده سوری در ترکیه ،لبنان و اردن تقریباً
چیزی نیست .دقیقاً به همین خاطر است که اروپاییها به دنبال رویکرد
دیگری هستند :حذف یا کاهش ناگهانی جریان مهاجرتهای غیرقانونی و
اقامت اصولی و مجدد دیگر پناهندگان .این یک ایده سازنده خواهد بود.
به این ترتیب مدلهای کسبوکار نظیر قاچاقچیهای مرزی که انسانها
را جابهجا میکردند برچیده میشــود و کشــورها به صورت اختیاری
پناهندگان را در اطرافشــان انتخاب میکنند .در روز  18مارس امسال
بین ترکیه و اتحادیه اروپا قراردادی برای جابهجایی عظیم و اقامت دوباره
صورت گرفت .بر اساس این قرارداد ،اروپاییها متعهد شدند یک پناهنده
سوری را از ترکیه را در ازای یک پناهنده که از یونان بازگردانده میشود
به خاک خود راه بدهند .دیگر جابهجاییها نیز به صورت داوطلبانه صورت
خواهد گرفت .جابهجایی و اقامت دوباره 250هزار پناهنده سوری در اروپا
بسیار بلندپروازانه است .اما اگر این برنامهها تلنگری برای ایاالت متحده
امریکا و دیگر کشورهای ثروتمند باشد میتوان به مدیریت بهتر مسئله
پناهندگان ســوری امیدوار شد؛ چرا که با این جابهجاییها و اقامتهای
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دوباره ،بار اضافی از دوش همسایگان سوریه برداشته و از بروز بسیاری از
یشود.
بحرانهای پیشگیری م 
مشابه این جریان پیشتر رخ دادهاست .در سال  1956حدود 180هزار
مجارستانی آواره شده بودند؛ با همکاریهای بینالمللی اکثر آنها خیلی
ســریع در نیکاراگوئه و نیوزیلند اقامت دوباره به دست آوردند .در تاریخ
موفقیتهای بســیاری در زمینه جابهجایی افــراد و اقامت آنها در دیگر
کشورها حاصل شدهاست .اکثر این پناهندگان جایگاه خوب و مناسبی
پیدا کردند .در حال حاضر بســیاری از پناهندگانی که در امریکا اقامت
دوباره به دســت آوردهاند درآمدی بیش از افراد بومی کشــور خودشان
(کشور مبدأ) دارند .برای مثال بسیاری از ویتنامیهایی که در حال حاضر
در ایلینوی زندگی میکنند و به این ناحیه پناه آوردهاند درآمدی بیش از
مردم ویتنام دارند.
J Jچرا جابهجایی سوریها امکانپذیر نیست؟
حاال که برای پناهندگان بسیاری از کشورها در طول تاریخ این اتفاق
افتادهاست پس چرا برای سوریها امکانپذیر نباشد؟ واقعیت این است
که احتمال اجرایی شــدن این جریان برای سوریها قدری پایین است.
تعداد پناهندگان سوری بسیار بیشتر از دیگر پناهندگان در طول تاریخ
است .در ضمن ،سوریها تنها کسانی نیستند که به دنبال پناهندگیاند.
غرب شــاید همدردیهای بسیاری با پناهندگان سوری داشته باشد اما
تنها آنها را به عنــوان پناهجو نمیبیند .عالوه بر آن ،اقامتهای دوباره و
جابهجایی پناهجویان که پیشتر رخ داده هیچکدام با سرعت یا با سهولت
صورت نگرفتهاست .در همه آن مواردی که به موفقیت انجامید ،چندین
شکســت تجربه شــد .اما اگر اروپا از عهده این کار برنیاید ،دیگر نقاط
جهان هم نمیتوانند؟ کانادا برنامهای سخاوتمندانه اما پرهزینه را در پیش
گرفتهاست؛ طبق این برنامه مردان مجرد در انتهای صف هستند .امریکا
هنوز با همان 10هزار سوری که امسال پذیرفته در حال دستوپنجه نرم
کردن با مشکالت است .شاید اوباما تمایل داشته باشد پناهندگان بیشتری
را به کشــور راه بدهد اما اکنون نزدیک به انتخابات است و سیاستهای
ضدمهاجــرتِ ترامپ میتواند موقعیت هیالری کلینتون در حزب اوباما
را تضعیف کند .عالوه بر آن ترس از تروریســم نیز در میان مردم به اوج
رسیدهاست.
در بســیاری از دیگر کشــورها ،اوضاع از این هم بدتر اســت .ژاپن و
کرهجنوبــی هیچگاه دروازههای خود را با ســخاوت بــه روی مهاجران
و پناهندگان باز نکردهاند .آنها تاکنون هیچ پناهنده ســوری را به خاک
خود راه ندادهاند .کشورهای ثروتمند حاشیه خلیجفارس مانند عربستان
سعودی نیز به همین شکل .برزیل به نقطه روشنی برای این پناهندگان
تبدیل شدهاست و آغوش خود را به روی مردم سوریه باز کردهاست اما این
کشور همین حاال هم با بحرانهای بزرگ اقتصادی و سیاسی دستوپنجه
نرم میکند .به این ترتیب به نظر میرسد تمام راههای همیشگی و معقول
اکنون بسته هستند .پیشبینیهای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان
ملل امید دارد تنها 450هزار پناهنده سوری در خاک ترکیه ،اردن و لبنان
را در سه سال آینده جابهجا کند .به این ترتیب واضح است که برگزاری
کنفرانسها و بررسی توافقها در این زمینه به جایی نخواهد رسید .هیچ
جایگزینی برای انتقال و اقامت دوباره پناهندگان سوری وجود ندارد .شاید
این مســئله اکنون به نظر «فاجعه» نباشد اما میتوانست راهحل خوبی
برای حل بحران مهاجرت و پناهندگی در اروپا باشــد .به هر حال اکنون
که جایگزینی وجود ندارد ،راهی جز تحمل شرایط و پذیرفتن آن وجود
ندارد.

شاید بتوان گفت نیمی از اقتصاد لبنان زیرزمینی است .مقامات نیز چشمان خود را به روی سوریهایی که به صورت غیرقانونی در
این کشور کار میکنند ،میبندند .نمونه آن یک رستوراندار سوری در بیروت است که میگوید مقامات از او خواستهاند یک شریک
لبنانی برای خود پیدا کند تا از این طریق برخی از قوانین را دور بزند.

[ پنج:نگاه اکونومیست به مخمصه مهاجرت از لبنان و اردن ]

محبوسجغرافیا

همسایگان سوریه بیشترین بار را بر دوش میکشند

حسن البروک پناهندهای سوری از شهر حمص میگوید« :به ما نگاه کنید!
تنها اینجا نشستهایم ».فضای چادری که خبرنگار اکونومیست در کنار البروک
در آن نشسته مملو از یأس و ناامیدی است .هیچ صحبتی از سفرهای پرخطر
به اروپا نیست؛ کسی به دنبال جابهجایی و ساختن آینده نیست .تنها گالیه و
شکایت است .مقامات لبنانی ثبتنام را غیرممکن کردهاند و به همین خاطر
پناهندگان نمیتوانند آزادانه و راحت جابهجا شوند .کار کردن ممنوع است.
تنهــا راه برقراری ارتباط با خانواده نیز پیامهای کوتاه واتسآپ اســت .همه
کسانی که در این چادر حضور دارند تنها یک خواسته دارند :به خانه خود در
سوریه بازگردند .اما اکنون اینجا حبس شدهاند و راهی جز ادامه این شرایط
ندارند.
دولت لبنان به پناهندگان اجازه ساخت پناهگاههای رسمی نمیدهد .به
این ترتیب بیش از  24خانواده که برای با  15تا  20درصد از سوریهای ساکن
ِ
کوچک موقتی سر میکنند .اکثر
لبنان را تشکیل میدهند در این چادرهای
آنها گاراژها یا انبارهای خانههای لبنانیها را اجاره میکنند .این خانوادههای
فقیر باید ســاالنه در ازای هر چادر مبلغی بین  300تا 1000دالر پرداخت
کنند .سازمانهای غیردولتی برای کمک حاضر شدهاند .اما کمکها در حد
نیازهای اولیه است .برخی از مناطق لبنان در حال حاضر تعداد پناهندگانی
بیش از جمعیت بومی آن منطقه را در خود جای دادهاست و چارهای جز این
به نظر نمیرسد.
J Jسرزمینی پر از مشکالت
تعداد افراد پناهنده در لبنان نسبت به مردم بومی این کشور بیشتر است؛
لبنان تنها کشوری است که با معضلی به این شکل روبهرو است .اردن دیگر
کشــور نزدیک به لبنان و همسایه آن است که موقعیتی مشابه لبنان دارد.
پارلمان آشفته لبنان از  2014تاکنون موفق نشده رئیسجمهوری برای این
داخلی 15ساله درگیر است ،هنوز
کشــور انتخاب کند .دولت که در جنگ
ِ
نمیتواند نیازهای اولیه این کشور را برطرف کند.
اقتصاد لبنان پیش از آنکه با هجوم پناهندگان سوری مواجه شود نیز در
حال غرق شدن بود .و اکنون يكمیلیون و 500هزار پناهنده سوری به خاک
لبنان پناه آوردهاند؛ یعنی جمعیتی بیش از آنچه به کل اروپا گریختهاســت.
جمعیتی که به این کشــور پناه میآورد بازار کار آن را آشفته میکند؛ باری
بر دوش نظام بهداشــتی آن میشود؛ کمبود آب را در این منطقه به شکل
پررنگتری نشان میدهد و برخی توازنهای مذهبی را در این کشور از بین
میبرد .بدهی عمومی در لبنان در حال افزایش اســت .هرچند لبنان تالش
کرده کمترین درگیری را در زمینه بحران سوریه داشته باشد اما عم ًال در مرکز
آن قرار گرفتهاست .پیش از سوریه ،فلسطین نیز جزو دردسرهای لبنان بود
که پناهندگان بسیاری از این کشور در لبنان زندگی میکردند .شاید وقتی
همه اینها را در نظر میگیرید از خود بپرسید «لبنان چطور همه این مشکالت
را تاکنون مدیریت کردهاست؟»
یکی از پاسخها شاید در قراردادی باشد که سوریه و لبنان در سال 1993
به امضا رســاندند .ناصر یاسین پژوهشگری از بیروت در امریکا میگوید« :بر
اساس این قرارداد ،سوریها توانستند بدون ویزا در این کشور کار کنند ».اردن

نیز نظامی مشابه داشت .نیم میلیون نفر از سوریها پیش از جنگ به عنوان
نیروی کار به این کشور آمده بودند .اکثر سوریها در این کشور برای بر سر
کارگری در زمینهای کشاورزی یا ساختمانسازی با یکدیگر رقابت میکنند
و این کاری است که لبنانیها هیچ تمایلی به انجام آن ندارند.
شــاید بتوان گفت نیمی از اقتصاد لبنان زیرزمینی اســت .مقامات نیز
چشــمان خود را به روی سوریهایی که به صورت غیرقانونی در این کشور
کار میکنند ،میبندند .نمونه آن یک رستوراندار سوری در بیروت است که
میگوید مقامات از او خواستهاند یک شریک لبنانی برای خود پیدا کند تا از
این طریق برخی از قوانین را دور بزند و به کسبوکار خود در این کشور ادامه
دهد .او و امثال او یک منبع کار برای دیگر پناهندگان به شمار میآیند .شاید
همه پناهندگان در این کشــور داستانی از نوعی بدرفتاری داشته باشند اما
هیچگاه اعتراض و تظاهرات به آن شکل در خاک این کشور درنگرفتهاست.
به این ترتیب آنطور که آقای یاسین میگوید زندگی در لبنان شاید در
جریان باشد اما مشکالت بسیاری در این کشور وجود دارد .از سال گذشته که
دولت برخی قوانین سختگیرانه را اجرایی کرده ،زندگی برای پناهندگان در
این کشور سختتر نیز شدهاست .سوریهایی که در خاک این کشور ثبتنام
کردهاند اکنون باید برای تمدید اقامــت خود  200دالر پرداخت کنند .این
در حالی اســت که دوسوم آنها زیر خط فقر زندگی میکنند .هرچند برخی
از مدرســهها به صورت دوشیفت هستند و شیفت عصر خود را به کودکان
سوری اختصاص دادهاند اما هنوز هم بسیاری از کودکان سوری رنگ مدرسه
را ندیدهاند .اکثر این کودکان باید برای درآمد خانواده کار کنند.
بسیاری از تحلیلگران لبنان را یک مورد خاص تلقی کردهاند که قوانین و
راهحلهای یکپارچهسازی نیز در مورد آن قابل اجرا شدن نیست .لبنان مانند
بسیاری از دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه ،کنوانسیون پناهندگان را امضا
نکرد .با همه اينها ،این پناهندگان سوری در لبنان و اردن هنوز شرایطی بهتر
از خیلی از افراد پناهنده در مرزهای سومالی دارند.

دولت لبنان
بهپناهندگان
اجازه ساخت
پناهگاههای
رسمی نمیدهد.
به این ترتیب بیش
از  24خانواده
که برای با 15
تا 20درصد از
سوریهای ساکن
لبنانراتشکیل
میدهند در این
کوچک
ِ
چادرهای
موقتیسرمیکنند
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[ شش:نگاه اکونومیست به چادرهای پناهجویان در آفریقا ]

از اینجا تا ابدیت

نخستین بار که در سال  1991کمیساریای عالی
پناهندگان اقدام به ساخت پناهگاهی در داداب
کرد کسی گمان نمیکرد تا امروز دوام بیاورد .این
مکان در حقیقت سرپناهی برای مردم سومالی بود
که از جنگ داخلی فرار کرده بودند

داداب کنیا به خانه دائمی بسیاری از پناهندگان تبدیل شده ،اما دولت سعی دارد آنها را برچيند
چادرهای
ِ
نخستین چیزی که ممکن است توجه شما را در داداب واقع در صحرای کنیا به خود جلب کند،
اصطالحاتی با لهجههای خاص است .داداب مکانی است که در اکتبر  2015به کمک کمیساریای
عالی پناهندگان ســازمان ملل ،پنج مأمن بزرگ را در خود جای داد و به بزرگترین مکان برای
پناهندگان در جهان تبدیل شد .قرار نبود اینطور باشد .رژیمی که به دنبال حمایت از پناهندگان
است قول داده بود ثبات و امنیت را در این منطقه برقرار کند .اکنون 345هزار پناهنده سومالیايي
که  95درصد از کل پناهندگان ســومالی را تشکیل میدهند از مرزهای خود به این پناهگاههای
موقتگریخت هاند.
نخستین بار که در سال  1991کمیساریای عالی پناهندگان اقدام به ساخت پناهگاهی در داداب
کرد کسی گمان نمیکرد تا امروز دوام بیاورد .این مکان در حقیقت سرپناهی برای مردم سومالی
بود که از جنگ داخلی فرار کرده بودند .رفتهرفته این مکانها رشد کردند و اقتصادهای غیررسمی در
آنها شکل گرفت .امروز مردم به زندگی در این پناهگاههای موقت عادت کردهاند .قحطی و جنگ نیز
بازگشت به سومالی را برای مردم این کشور مشکل کرده در نتیجه آنها ترجیح میدهند در همین
شرایط به زندگی خود ادامه بدهند.
ســازمانهای غیردولتی که این مکان را اداره میکنند در بسیاری از موارد بسیار خوب عمل
کردهاند .مدارسی که در این منطقه دایر شده همگی در سطح عالی بودهاند .کلینیکهای درمان
همگی تمیز هستند و همیشه در اختیار پناهندگان قرار دارند .هر بیماریاي که در این منطقه شایع
میشود خیلی سریع کنترل میشود.
تعداد کمی از پناهندگان در این منطقه توانایی کار دارند .زمانیکه تحصیل کودکان در مدرسه
به پایان میرسد فرصتی برای ادامه تحصیل در رتبههای عالی پیش روی آنها قرار ندارد .دکا عبدالهی
با گالیه میگوید« :هدف این درس خواندن چیست؟ هیچ فایدهای ندارد ».او  18سال دارد و تصور
میکند سعی و تالش او برای درس خواندن هیچ ثمری نخواهد داشت .بسیاری از این پناهندگان
دکمه توقف زندگی را فشــار دادهاند .نسل دومی در داداب پرورش یافته که هیچ درک و شناخت
حقیقی از زندگی امروزی ندارد.
بن رالنس که از نزدیک با این پناهندگان در تماس است در مورد آنها میگوید« :آنها زندگی
خود را متوقف کردهاند و برای احقاق حقوق خود تنها به دو تریبون متوســل میشوند :آژانسها
و ســازمانهای غیردولتی از یک طرف و دولت کنیا در طرف دیگر قــرار دارد ».داداب این روزها
نســبت به خیلی از نقاط جهان وضعیتی آرام دارد و در صلح به ســر میبرد اما مقامات کنیایی و
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سیاستمداران اوضاع را به این شکل نمیبینند .در ماه می امسال دولت کنیا اعالم کرد تا می 2017
داداب را تعطیل خواهد کرد .البته هنوز هیچ توضیحی داده نشده که چطور چنین عملیات بزرگی
اجرایی خواهد شــد .برخی دیگر نیز ادعا کردند دولت کنیا قصد دارد با این ترفند پول بیشــتری
از اهداکنندگان دریافت کند؛ چراکه اکثر اهداکنندگان توجه خود را از ســومالیاييها به سوریها
متمرکز کردهاند .کمکهای کمیساریای عالی پناهندگان از سال  2010تاکنون حجم کمکهای
جویان داداب را از  223دالر برای هر نفر در یک ســال به  148دالر کاهش دادهاست
خود به پناه
ِ
(البته بهجز غذا) .سازمان برنامهریزی غذای جهانی نیز سال گذشته سهم این منطقه را  30درصد
کاهش دادهاست .به هر حال اکنون دولت بیش از هر زمانی مصمم به نظر میرسد.
گروههای امدادی که در این منطقه حاضر میشــوند هشــدار دادهاند که تعطیلی این مرکز
پناهندگی میتواند یک فاجعه انسانی به بار بیاورد بهویژه اگر پناهندگان دوباره به مناطق پرخطر و
درگیر جنگ بازگردانده شوند .اما دولت توجهی به این هشدارها و نظرات ندارد .درست همینجاست
که آشکار میشود راهحل سوم کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل یعنی کمکهای داوطلبانه
نیز بیاثر است .عبدالسید عادن یکی از کسانی که در جریان داداب درگیر است ،میگوید« :همه
این روزها به خاورمیانه توجه میکنند ،کسی نگاهی به ما نمیکند ».بسیاری از پناهندگان ناگزیر
شدهاند که از داداب به سومالی بازگردند .اما سرعت بازگشت آنها مطابق خواست و میل دولت نیست.
J Jراه دیگری را امتحان کنید
در دیگر نقاط کنیا شرایط قطعیتر به نظر میرسد .در برخی از مناطق که پناهندگان در آن
زندگــی میکنند قطعهای زمین در اختیار آنها قرار گرفته تا روی آن کار کنند و محصوالت خود
را بفروشند .انتظار میرود برخی از این مناطق 60هزار پناهنده را در خود جای بدهد .در واقع قرار
است نوعی استقالل عمل به این افراد داده شود تا خودشان زندگیشان را بسازند .برخی از این افراد
از کشــاورزی کار خود را شروع کردهاند و امروز به عنوان تولیدکنندگان کلیدی در اقتصاد آفریقا
ایفای نقش میکنند .چنین رویکردی میتواند امید را در دل پناهندگان بنشاند و به آنها انگیزه کافی
برای زندگی کردن ببخشد .مردم پناهندهای که در داداب زندگی میکنند چنین رویاهایی را در سر
اهداکنندگان باسخاوت رها شدهاند و استقالل کافی برای خودسازی ندارند.
میپرورانند اما در دست
ِ
آنها رفتهرفته به این باور میرسند که آینده روشنی در پیش ندارند .و اگر این باور در آنها شکل بگیرد
زندگی در داداب تا ابد به همین شکل خواهد بود.

مدیریت پناهندگان جهان یک چیز است و دستوپنجه نرم کردن با هجوم ناگهانیِ آنها و فراهم
ِ
اقتصادی الزم برای آنها چیز دیگر .کشورهایی مانند لبنان و اردن که
کردن زیرساختها و فضای
صرف ًا به دلیل موقعیت جغرافیایی خود با سیل عظیم پناهندگان مواجه شدهاند نبایدتنها رها شوند.

[ هفت:نگاه اکونومیست به آینده مهاجرت ]

چگونه آینده بهتری بسازیم

نمیتوان جلوی مهاجرتهای ناگهانی را گرفت ،اما میتوان آنها را بهخوبی كنترل کرد

کنوانسیون پناهندگان میگوید« :دولتها باید هرآنچه در توان دارند
انجام بدهند تا مانع ایجاد تنش بر سر مسئله پناهندگی بشوند ».آنها تاکنون
در این زمینه شکســت خوردهاند .هجوم ناگهانــی افراد دولتها را مقابل
یکدیگر قرار دادهاســت .کشورهایی که میزبان تعداد زیادی از پناهندگان
شــدهاند بابت اینکه فقط خودشان در این مخمصه گیر افتادهاند از دیگر
کشورها متنفر شدهاند و با آنها از د ِر عناد درآمدهاند .این دسته از کشورها
سعی دارند به دسته دیگر یادآوری کنند که آنها هم در این ماجرا سهمی
دارند .پناهندگان نیز به استثنای آن دسته خوششانسی که زندگی خود
را دوباره در کشــورهای توسعهیافته میســازند ،اسیر دست سازمانهای
غیردولتی شدهاند که زندگی بدون امید و بیمعنایی را برای آنها ساختهاند.
اما آنطور که عدهای ادعا میکنند این شرایط به این معنا نیست که باید
کنوانسیون را پاره کرد و راهحلی جدید پیدا کرد .باید ابتدا تعریفی قانونی و
دقیق از مفهوم پناهنده ارائه شود .در غیر این صورت حمایت از پناهجویان
و اقامت آنها بیمعنا خواهد بود .جیمز هتوی اســتاد دانشــگاه میشیگان
میگوید« :باید کنوانســیون را به چشم خانهای زیبا دید که فرشهای آن
زشت و مستعمل است و نیاز به بازسازی دارد ».ابتدا باید به این درک برسیم
که پناهندگان به چیزی بیش از حمایتهای بشردوستانه نیاز دارند .سپس
باید به فکر تعامل بهتر کشورهای ثروتمند با کشورهای فقیر باشیم؛ چراکه
آنها منابع بیشتری برای مدیریت این جریان در اختیار دارند .کشورهایی
مانند لبنان و کنیا نیازمند توجه ویژهای در این زمینه هستند.
نقطه شروع باید یک رویکرد تازه باشد .نمیتوان ناگهان حق شهروندی
را به یک پناهنده اعطا کرد (هرچند در برخی شــرایط خاص باید چنین
کاری را انجام داد) .امکان بازگشت به خانه نباید برای همیشه از دست برود.
عالوه بر آن حمایتها نباید به گونهای باشد که در مناطقی مانند داداب به
جای حفظ انسانها به اضمحالل نیروهای انسانی کمک کند .شرایط باید به
گونهای باشد که پناهندگان احساس قدرت و زندگی داشته باشند.
سیاستمداران غربی ســالها کشورهایی را که با سخاوت آغوش خود
را به روی پناهندگان باز گذاشــتهاند تحسین کردند ،در عینحال آنها را
به اين ســبب كه به این پناهندگان قدرت عمل آزادانه و تبدیل شدن به
نیروی کار نمیدهند ،ســرزنش نیز کردهاند .پس اکنون جهان غرب باید
به فکر راهحلها و سیاستهای جدیدی برای برخورد با مسئله پناهندگان
باشد .برخی از کمکهای بشردوستانه به پناهندگان بايد تغییر شکل پیدا
کند .بانک جهانی اخیرا ً قوانین جدیدی را در نظر گرفته که بخشی از بار
اضافی بر دوش کشورهای کمتر توسعهیافته درگی ِر ماجراهای پناهندگان را
کم میکند .البته دولتها تنها بازیگران این عرصه نیستند؛ در اردن ثابت
شده که بخش خصوصی نیز میتواند در زمینه پناهندگان نقش پررنگی
داشته باشد.

جغرافیایی خود با سیل عظی ِم پناهندگان مواجه شدهاند نبایدتنها رها شوند.
کســی نمیداند موج بعدیِ پناهندگان از کجا ســر درمیآورد .البته
میتوان به صورت علمی و با برخی بررسیها نتایجی را به دست آورد .برای
مثــال در حال حاضر 2میلیون و 200هزار نفر تنها به خاطر بوکوحرام در
نیجریه جابهجا شدهاند .میتوان نقاطی از دنیا را که پتانسیل این جریانها
را دارند بهراحتی شناسایی کرد .عالوه بر آن در برخی مناطق نیز تغییرات
آبوهوایــی باعث مهاجرت افراد خواهد شــد که آن هــم از اکنون قابل
شناسایی است.
ابتدا باید به فکر اقامتهای مجدد بود .کشورهای ثروتمند باید آغوش
خود را به روی افراد دیگر بگشايند .آنها میتوانند از این طریق از پناهندگان
و کشــورهای درگیر در ماجرا حمایت کنند .دیویــد میلیباند به عنوان
کارشناس امور پناهندگان معتقد است کشورهای ثروتمند باید حداقل 10
درصد از پناهندگان جهان را در خود جای بدهند و روی آسیبپذیرترینها
تمرکز کنند .عالوه بر اینها ،باید فکری کرد که کشــورها دوباره در چنین
بحرانهایی غرق نشوند .اکنون بسیاری از سازمانها و آژانسها یاد گرفتهاند
که کمکهای خود را به مرز کشــورهای درگیر ببرند و از این طریق مانع
خروج افراد از کشورها بشوند .هم دولتها و هم سایر سازمانها باید پول و
بودجه بیشتری را به این مسئله اختصاص بدهند.

کنوانسیون
پناهندگان
میگوید« :دولتها
باید هرآنچه در
توان دارند انجام
بدهند تا مانع ایجاد
تنشبرسرمسئله
پناهندگیبشوند».
آنها تا کنون در
اینزمینهشکست
خوردهاند

J Jاین مشکل همه است
هرآنچه تاکنون رخ داده بهخوبی نشان میدهد که مشکل پناهندگی
تنها مشکل یک کشور یا یک منطقه نیست بلکه مشکل همه است .نمیتوان
در این زمینه از دولتها انتظار باالیی داشــت یا آنها را وادار به کاری کرد.
شاید نقطه آغاز باید از افراد بشردوست باشد .به هر حال سیاستگذاران در
گوشهای میایستند و سیل عظیم مهاجرانی را که ناگهان به راه میافتند
تماشا میکنند اما انسانهایی که دغدغه انسانهای دیگر را با خود دارند به
دنبال راههایی برای كنترل این جریان خواهند بود .همین افراد میتوانند
مفری برای نجات پناهندگان در آینده باشند.

J Jخودتان را آماده کنید
اداره كردن پناهندگان جهان یک چیز است و دستوپنجه نرم کردن با
هجوم ناگهانی آنها و فراهم کردن زیرساختها و فضای اقتصادیِ الزم برای
آنها چیز دیگر .کشورهایی مانند لبنان و اردن که صرفاً به دلیل موقعیت
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سرزمین  72ملت منابع آبی را میبلعد

چرا هند درگیر بحران آب است؟
هند با 1.2ميليارد نفر جمعیت اکنون پس از دو ســال خشکســالی متوالی با مشکل کمآبی
دستوپنجه نرم میکند و حدود یکچهارم از مردم این کشور در حال حاضر با کمبود آب روبهرو
هســتند .تابستانهای داغ و سوزان به اوج خود رسیدهاند :کشاورزانی بیچاره و تهیدست از شدت
اندوه و ناراحتی دست به خودکشی میزنند و منابع آب هرروز خشکتر از دیروز میشوند .مقامات
رسمی در «مادهیا پرادش» در مرکز هند از نیروهای ارتشی و امنیتی برای محافظت از منابع آبی این
کشور استفاده میکنند .ماه گذشته مقامات برای نجات منطقهای در 400کیلومتری شرق مومبای
میلیونها لیتر آب را به وسیله قطار به آنجا رساندند تا جان افراد را نجات بدهند .در اواسط ماه آوریل
پیشبینی بارندگی در هند «باالتر از حد نرمال» بود که یک نعمت الهی به شمار میآمد و این کشور
را از بحران آبی که چهار دهه است در آن گرفتار شده ،نجات داد .اوایل این ماه نیز پیشبینیها از
این قرار است که در هفتم ژوئن بارانهاي نیسان آغاز خواهد شد.
اگر باران حسابی در این کشور ببارد میتواند روح تازهای در کشاورزان و اهالی کسبوکار بدمد.
بیش از 600میلیون نفر از مردم هند برای گذران زندگی خود به کشاورزی وابسته هستند و حدود
دوسوم از زمینهای زیر کشت آنها از هیچ سیستم آبی برخوردار نیست و تنها به بارش باران نیاز
دارد .ماههای ژوئن تا سپتامبر در حقیقت سه ماه طالیی به شمار میآید که در آنها تمام بارندگی
هند رخ میدهد اما مشــکل اینجاســت که این بارندگیها در هر ده سال تنها چهار بار به صورت
پراکنده انجام میشود .ماه گذشته همراه با پیشبینی خوشحالکننده در مورد بارش باران ،ارزش
سهام در بازار بورس هند به باالترین میزان خود در چهار سال گذشته رسید .به همین خاطر است
که آرون جتلی وزیر اقتصاد و دارایی هند رشــد 8.5درصدی را برای اقتصاد این کشور پیشبینی
کردهاست .فروش خودرو به عنوان یکی از فاکتورهای تشخیص هزینه مصرفکننده در حال حاضر
بسیار باالست .طبق گفته شورای جهانی طال که از گروهی از معدنکاران طال تشکیل میشود تقاضا
برای طال حدود 10درصد افزایش خواهد داشت .بانک مرکزی هند در ماه آوریل نرخ بهره را برای
نخستین بار در شش ماه گذشته کاهش داد و اکنون یک بارش باران خوب میتواند احتمال کاهش
دیگر نرخ بهره را باال ببرد .اما این خوشحالیهای کوتاهمدتی که برای یک بارش ساده وجود دارد
تنها عمق بحران و مشکلی را که هند با آن درگیر است روشن میکند.
کشاورزان به کمک یارانههاي برق از پمپهای آب استفاده میکنند و منابع آب زیرزمینی را از
دل زمین بیرون میکشند؛ به همین خاطر هند ساالنه آب بیشتری نسبت به چین و ایاالت متحده
امریکا با هم مصرف میکند .گزارش جدیدی که از طرف کمیسیون اروپایی صورت گرفته نشان

طرح بلندپروازانه 165میلیارد دالری در مورد رساندن آب به مناطقی که با خشکسالی درگیر است در حال
حاضر در هند اجرایی شدهاست .حدود 15هزار کیلومتر از راههای آب مصنوعی تنها به  37رودخانه در
این کشور متصل هستند
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میدهد در حال حاضر بیش از 20میلیون چاه در این کشور وجود دارد .این در حالی است که در
دهه  60میالدی این رقم حدود 100هزار چاه بود .متوسط سطح آب در این کشور حدود  0.3متر
کاهش پیدا کرده و در برخی از مناطق به  4متر نیز رسیدهاست .در برخی از مناطق محصوالتی
مانند پنبه و نیشکر کشت میشود .پنجاب در نواحی شمالی خود با مشکل جدی در زمینه بحران
آب مواجه شده و اکنون در مورد مالکیت رودخانهها درگیر کشمکشهای بسیاری شدهاست .مشکل
هند کمبود یا فقدان آب کافی نیست بلکه مشکل اصلی این کشور سوءمصرف و استفاده بدون تدبیر
از منابع آبی این کشور است .چین جمعیتی بسیار بیشتر از هند دارد اما  28درصد کمتر از هند آب
نوشیدنی سالم مصرف میکند.
J Jدولت باید رویکرد خود را تغییر بدهد
طرح بلندپروازانه 165میلیارد دالری در مورد رساندن آب به مناطقی که با خشکسالی درگیر
است در حال حاضر در هند اجرایی شدهاست .حدود 15هزار کیلومتر از راههای آب مصنوعی تنها
به  37رودخانه در این کشور متصل هستند .این طرح قصد دارد حدود  174كیلومتر مکعب از آب
را به بیش از  100كالنشهر به اندازه مومبای برساند .نارندرا مودی نخستوزیر هند در ماه فوریه
اعالم کرد درآمد کشــاورزی تا سال  2022تقریباً دو برابر خواهد شد .اما پیش از آنکه پروژههای
بزرگ و وعدههای بزرگتر در مورد بحران آب در هند داده شود ،قدمهای کوچکتر باید برداشته
شود .کشت بارانی یکی از روشهایی است که قدمتی به اندازه بارش بارانهای نیسان دارد و میتواند
در طول یک سال آب الزم را برای کشت و کار در این کشور فراهم کند .ساختن سدهای ویژه در
برخی از مناطق میتواند سطوح آبهای زیرزمینی را در سطح معقولی حفظ کند .اکنون کشاورزان
هم باید آموزش ببینند و هم ترغیب شوند که از سیستمهای آبیاری جدید نظیر سیستم آبیاری
قطرهای برای کار خود استفاده کنند .دولت نیز باید بهغیر از اینکه در انتظار باران خدادادی باشد به
دنبال راهکارهای جدید باشد؛ در ماه آوریل یکی از مقامات هندی به بازديد یکی از مناطق درگیر
خشکســالی رفته بود ،مردم این شهر تنها برای استقبال از او بیش از 10هزار لیتر آب هدر دادند.
به هر حال تا زمانیکه این سیستم تغییر نکند هند نباید انتظار بهبود اوضاع را داشته باشد.

درست روبهروی اوباما ،کرهشمالی برنامههای هستهای و موشکی خود را ادامه میدهد؛ وضعیت این کشور اکنون به نظر تهدیدآمیز میآید.
موشکهای این کشور در حال حاضر بزرگترین تهدید برای کرهجنوبی و ژاپن به شمار میآید .شاید در دوران رئیسجمهوری امریکا این
مسئله نیویورک را هم تهدید کند.

کابوس هستهای

بیش از  90درصد از تجارت کرهشمالی که
معادل 6میلیارد دالر در سال ارزش دارد ،با
چین صورت میگیرد .این کشور هنوز منبع
اصلی تأمین زغالسنگ چین به شمار میآید

زمان آن رسیده
که بلندپروازیهای هستهای کرهشمالی
جدی گرفته شود

باراک اوباما ریاســتجمهوری خود را
با یک خواست اساسی آغاز کرد« :جهانی
بدون سالحهای هستهای» .او چندی پیش
در حالیکه آخرین سال ریاستجمهوری
خود را سپری میکند به عنوان نخستین
رئیسجمهوری ایــاالت متحده امریکا به
هیروشیما رفت ،یکی از دو مکانی که مورد
حمله هســتهای قرار گرفتهاست .اوباما در
زمینه ِ
توقف تکثر ســاحهای هســتهای
موفقیتهایی داشتهاست .او در سال 2010
معاهدهای را در زمینه کنترل سالح با روسیه
به امضا رســاند .عالوه بر آن مجموعهای از
همایشها در زمینه امنیت هستهای برگزار
شد؛ هشــدارهایی نیز داده شــد که این
سالحها به دست افراد اشتباهی نیفتد .اما
در یک زمینه شکست بزرگی داشتهاست:
درســت روبهروی آقای اوباما ،کرهشمالی
برنامههای هستهای و موشکی خود را ادامه
میدهد؛ وضعیت این کشور اکنون به نظر
تهدیدآمیز میآید .موشکهای این کشور
در حــال حاضر بزرگتریــن تهدید برای
کرهجنوبی و ژاپن به شــمار میآید .شاید
در دوران رئیسجمهوری امريكا این مسئله
نیویــورک را هم تهدید کند .اوباما تاکنون
کرهشمالی را پشت گوش انداختهاست .به
هر حال هرکسی که به عنوان رئیسجمهور
بعدی امریکا انتخاب شود قطعاً روزهای خوبی را تجربه نخواهد کرد.

J Jپروژه منهتن بعدی
تابوهایی که مقابل سالح هستهای قرار دارند بر سه ستون استوارند :سیاستهایی برای
جلوگیری از ازدیاد ،هنجارهایی علیه نخستین کاربردهای اتمی و بازداری .کرهشمالی همه
این تابوها را زیر پا له کردهاست .تاکنون هیچ کشوری در تاریخ این حجم از سرمایههای
ملی و رفاهی خود را صرف ساخت سالحهای هستهای نکردهاست .شنیدهها حاکی از آن
است که کرهشمالی بیش از  20نوع وسیله در این زمینه ذخیره کردهاست .هر شش ماه
یک سالح دیگر به این کلکسیون اضافه میشود .موشکهای بالستیکی که امسال مورد
آزمایش قرار گرفتند سرعتی فوقالعاده داشتند .آزمایشهای هستهای کرهشمالی هر روز
بیشتر میشود .دانشمندان هستهای این کشور آزمایشهای جدیدی انجام میدهند و
با اشتباهاتی که مرتکب میشوند دانش جدیدی میآموزند .تعداد کمی وجود دارند که
میگویند آنها در پایان موفق نخواهند شد.
هیــچ قاعده و قانون جهانی نمیتواند کرهشــمالی را محــدود یا محصور کند .کیم
جونگاون دیکتاتور این کشــور که به نظر میرسد صفت دیکتاتوری به طور ذاتی به او
به ارث رسیدهاســت ،هزار نفر از مردم کشورش را با کارهای اجباری سرگرم کردهاست.
هیچکدام از این افراد دسترســی به دادگاهی برای دادخواهی ندارند و در نتیجه امیدی
به رهایی نیز در آنها باقی نماندهاســت .آقای کیم بارها تهدید کرده که سئول پایتخت

کرهجنوبــی را به «دریــای آتش» تبدیل
خواهد کرد .سالحهای هستهای در مرکز
هویت و بقای این رژیم قرار دارند.
این اعتقاد عمومی وجود دارد که دولتها
در برابر سالح هســتهای رفتاری معقول
و منطقی خواهند داشــت .اما آقای کیم
هیچگاه واضح و شــفاف عمل نکردهاست.
کسی نمیداند در این کشور تصمیمات به
چه صورتی گرفته ميشود .حتی اگر رژیم
او در حال ســقوط باشد نیز کسی متوجه
نخواهد شد .همین پیشبینیناپذیر بودن،
ستمپیشگی و حســاس بودن شرایط در
مورد سیاســتهای آقای کیم باعث شده
کسی در برابر او اقدامی نداشته باشد .البته
خیلی از افراد خارجی سعی دارند او را وادار
کنند رفتار بهتری در پیش بگیرد .در ماه
شهای
مارس زمانی که کرهشمالی آزمای 
هستهای را به صورت جدیتری انجام داد
سازمانملل متحد برای اینکه به آن هشدار
بدهد تحریمها را علیه این کشــور تشدید
کرد .چیــن از این آزمایشها به خشــم
آمدهاست .قرار شده محدودیتها و فشارها
علیه این کشور شدت بیشتری بگیرد.
اما چین به دنبال سرنگون کردن آقای
کیم نیســت .این کشــور نگران است که
ســقوط رژیمی در مرزهای شمالی شرقی
آن منجر به بروز سیلی از ناآرامی شود .بیش از  90درصد از تجارت کرهشمالی که معادل
6میلیارد دالر در سال ارزش دارد ،با چین صورت میگیرد .این کشور هنوز منبع اصلی
تأمین زغالسنگ چین به شمار میآید .به این ترتیب چین به صورت ناخواسته از آقای
کیم حمایت میکند و او با این حمایتها جان میگیرد و زیر این پرچم به فعالیتهای
خود ادامه میدهد .بعید است که تحریمها بتواند مانع فعالیتهای کرهشمالی بشود.
به این ترتیب اوباما نیز مهمترین کشــور را در این زمینه از قلم انداخته و سراغ دیگر
کشورها رفتهاست .واقعیت این است که منطق او در مورد کرهشمالی بیشتر از هر کشوری
صدق میکند .آیا چیزی میتواند مانع فعالیتهای آقای کیم بشــود؟ نکتهای که حائز
اهمیت اســت این است که کیم برای نجات یا توسعه وضعیت مردم کشورش به دنبال
ســاحهای هستهای نیست .او تاکنون نشان داده که هیچ چالشی نمیتواند سد راهش
شود .تنها امیدی که وجود دارد این است که تشدید تحریمها باعث تضعیف این کشور و
در نتیجه سقوط رژیم کیم شود .به هر حال شاید اکنون در مورد ایاالت متحده امریکا فقط
یک سوال به صورت جدی در این زمینه مطرح باشد :اقدام رئیسجمهوری بعدی امریکا
چه خواهد بود؟ او باید چین را قانع کند که تحریمها به نفع همه است .اگر این تصمیمات
به صورت دقیق اجرا شوند ،احتمال سقوط رژیم کیم بسیار باالست .واقعیت این است که
امریکا باید پیش از آنکه کرهشمالی از سالحهای هستهای خود استفاده کند ،آنها را نابود
کند و برای این کار قطعاً به همکاری چینیها نیاز دارد .پیش از آنکه بقیه رقبای هستهای
تصمیمات تازهای بگیرند و آشوبی در دنیا به پا شود باید اقدام کرد.
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بازی رئیسجمهور امریکا با کارت ویتنام
باراک اوباما تحریم فروش سالح به ویتنام را لغو کرد

پایان تحریم سالح،
تأثیر آنی چندانی
نخواهد داشت.
امریکا پیش از این
دو بار دیگر نیز این
تحریم را به حالت
تعلیق درآورده بود.
نخستین بار در
سال  2007و سپس
در سال  2014در
برخی از مجاری
اجازه فروش سالح
به ویتنام داده شده
بود

پیش از این نیز بحث در
مورد برداشتن تحریمها
در مورد ویتنام صورت
گرفته بود اما امریکا تأکید
داشت که همهچیز به
ِ
خود ویتنام بستگی دارد؛
اینکه این کشور چقدر
بتواند برنامههای توسعه
انسانیاش را پیش ببرد
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زمانیکه بــاراک اوباما رئیسجمهوری ایاالت متحده امریکا اعالم
کرد تحریمها برای فروش سالح به ویتنام را برداشته ،شوخی نمیکرد.
البته او تکذیب کرد که این اقدام «بر اساس مالحظات چین» صورت
گرفتهاست .این اقدام یک عمل سنجیده برای مصالحه با دشمن دیرین
به شمار آمد که به دنبال دیدار آقای اوباما از هیروشیما صورت میگرفت.
اما در شــرایطی که تنشها در جنوب دریای چین به اوج رسیده و در
حالیکه ویتنام جزو کشــورهای مورد ادعای چین است ،این سیاست
امریکا به گونه دیگری برداشت میشود .به همین خاطر است که گلوبال
تایمز در تیتری جنجالی مینویسد« :واشنگتن از دشمن دیرینه برای
مبارزه با چین استفاده میکند».
رئیسجمهور امریکا این اعالمیه را چند ساعت پس از نخستین دیدار
خود از ویتنام به گوش همه رســاند .او در این دیدار با رئیسجمهوریِ
جدید ویتنام یعنی تران دان کوانگ نیز مالقات کرد .هیجان این دیدار را
میشد از ازدحام جمعیت بهراحتی دریافت .در حالیکه اکثر ویتنامیها
ِ
کمونیست کشو ِر خود بسیار بیتفاوت هستند ،به اوباما
در برابر مقامات
توجه بیشــتری نشان دادند و با او مانند یک ستاره رفتار کردند .مردم
محلی با تعجب و خیره به او نگاه میکردند که به شهر آنها آمده و برنج
و نودل میخورد.
پایان تحریم سالح ،تأثیر آنی چندانی نخواهد داشت .امریکا پیش از
این دو بار دیگر نیز این تحریم را به حالت تعلیق درآورده بود .نخستین
بار در ســال  2007و سپس در سال  2014در برخی از مجاری اجازه
فروش سالح به ویتنام داده شده بود .برای ویتنامیها قطعاً سالها زمان
میبرد تا پول کافی به دست بیاورند و خود را از تکیه بر روسیه خارج
کنند تا برای خرید سالح به امریکا روی بیاورند .عالوه بر آن سالحهايی
که به ویتنام فروخته میشود باید یکییکی تأییدیه دریافت کند.
مطبوعات چین به دنبال این ماجرا هشــدار دادند که امریکا با این
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کارها منطقه را به یک جعبه آتش تبدیل میکند و احتمال بروز هرگونه
خطر را در آن افزایش میدهد .اما مقامات چینی هنوز واکنش آنچنانی
به این تصمیم امریکا نشان ندادهاند .این اقدام امریکا بیشتر نوعی حصول
اطمینان در میان دولتهای کمونیســت به شــمار میآید .امریکا در
حقیقت سعی دارد از این طریق نوعی دایره امن برای خودش ایجاد کند.
پیش از این نیز بحث در مورد برداشــتن تحریمها در مورد ویتنام
صورت گرفته بود اما امریکا تأکید داشــت که همهچیز به خو ِد ویتنام
بستگی دارد؛ اینکه این کشور چقدر بتواند برنامههای توسعه انسانیاش
را پیش ببرد .اکنون اوباما تأکید میکند که پیشرفت ویتنام در توسعه
انسانی «خیلی آرام» بودهاست .دیدار اوباما از ویتنام همزمان با انتخابات
مجلس در این کشور بود که تأثیرات بسیاری روی نتایج آن داشت.
J Jچین بازی میکند
اکثر تحلیلگران بر این باورند که توسعه حقوقبشر در ویتنام یک
تقالی دیرینه اســت؛ آنچه ضروری است به دست آوردن اعتماد رژیم
است که مانند یک پیشنیاز عمل میکند .به هر حال اکنون اوباما به
این نتیجه رسیده که مزایای برقراری رابطه با ویتنام بیشتر از مضرات آن
است .او برخی از اصول اولیه را قربانی کرده تا بتواند به اهداف درازمدتی
که در نظر دارد دست پیدا کند.
هم امریکا و هم دوستانش در این منطقه از قدرت چین در جنوب
دریای چین دچار اضطراب شدهاند .هرچند این کشور تکذیب میکند
اما شــواهد نشــان میدهد در حال آمادهســازی ارتش در برخی از
جزیرههای اطرافش است .تاکنون هیچ ترفند و دیپلماسیاي نه از طرف
امریکا و نه از طرف دیگر کشورها موفق به توقف این جریان نشدهاست.
اکنون امریکا سعی دارد جهان را از نیات چین آگاه کند .در این بین
فیلیپین نیز دعوای چین بر سر برخی مناطق و جزیرهها را به چالش
کشیده است .رئیسجمهور جدید فیلیپین هنوز به این جریان واکنش
نشان ندادهاست اما احتماالً او نیز به نفع کشور خودش اقدام خواهد کرد.
هرچند هیچکس انتظار ندارد امریکا و چین بر سر این مسائل وارد
جنگ بشــوند یا موشک به سوی یکدیگر پرتاب کنند اما شرایط یک
خطر بالقوه به شــمار میآید .در روز  17می جتهای جنگنده چینی
به سوی هواپیماهای امریکایی ير فراز دریای چین حملهور شدند .البته
چین هرگونه اقدام علیه امریکاییها را در این زمینه تکذیب کردهاست.
اما به صورت کلی به نظر میرســد چین نگران تصویری اســت که از
خودش به نمایش گذاشته است .مقامات چینی بارها اعالم کردهاند که
تالش میکنند در مورد برخی مناطق با طرف دعوا به توافق برســند.
اخیرا ً این کشــور ســعی دارد با البی کردن اختیار کامل دریای چین
را به دســت بیاورد .چین حتی البیهایی با کشــورهای عضو گروه 7
داشــته تا آنها را در مورد دریای چین قانع کند .تاکنون تنها کشوری
که در این بازی به نفع چین رأی داده ،گامبیا بودهاست .این کشور به
شریک دیپلماتیک چین تبدیل شدهاست .به نظر میرسد این قصه سر
دراز دارد.

مذاکرات صلحی که در اسالمآباد پایتخت پاکستان صورت میگرفت بهغیر از افغانستان ،طرفهای امریکایی و چینی نیز داشت .اما با
وجود پنج دیداری که در این زمینه صورت گرفت ،هیچ پیشرفتی حاصل نشد .مالمنصور بیش از آنکه به مذاکره برای صلح عالقه نشان
بدهد ،تمایل داشت نیروهای خود را به کابل بفرستد و خون به پا کند.

تغییرات سازمانی در طالبان

کشتن مالاختر منصور چنددستگی میان طالبان را تشدید میکند ،اما به شورشها پایان نمیبخشد

اصلی طالبان افغانستان به کویته پایتخت
برای دومین بار در یک سال گذشته ،مقامات ِ
بلوچســتان آمدهاند .این شهر بزرگترین شهر پاکستان است که آلودگی بسیار کمتری
دارد .نخستین بار بسیار عجوالنه و برای انتخاب نفر بعد از مال محمد عمر بود .عمر رهبر و
بنیانگذار طالبان به شمار میآمد؛ مرگ او که دو سال پیش در بیمارستانی در کراچی رخ
داده بود ،مخفی مانده بود تا اینکه باالخره چندی پیش برمال شد .اما اکنون مال اختر منصور
جانشین مالعمر که بر مرگ او سرپوش گذاشته بود ،خودش نیز مردهاست .گفته میشود
او در روز  21می در جادهای در بلوچستان توسط یک نیروی امریکایی کشته شدهاست.
برای طرفداران پاکســتانی مالمنصور ،مرگ او به اندازه مرگ بنالدن نگرانکننده و
معذبکننده است چراکه توسط نیروهای امریکایی کشته شدهاست .بنالدن نیز پنج سال
نشین منزویِ
پیش به همین شکل توسط امریکاییها کشته شد .اما مالمنصور یک خانه ِ
ترســو نبود .او از حمایت دولت پاکستان برخوردار بود و برای طالبان پناهگاهی را فراهم
میکرد که بتوانند تأثیر و نفوذ خود را در افغانستان حفظ کنند .به این ترتیب اکنون شرایط
با طالبان به صورت اساسی تغییر کردهاست .امریکاییها که معموالً حمالت خود را مخفیانه
انجام میدهند و کسی را از آن باخبر نمیکنند بالفاصله پس از مرگ مالمنصور ،حذف
شدن او را از قدرتِ طالبان اعالم کردند تا ترس به جان پاکستانیها بیندازند .امریکاییها
اظهار کردند مالمنصور «مانعی بر سر مذاکرات صلح بود» .از نظر آنها ،او مصالحه را متوقف
منطقی طالبان در مذاکرات میشد؛ به همین خاطر
کرده بود چراکه مانع حضور رهبران
ِ
دست دولت افغانستان در مذاکرات از افراد منطقی کوتاه بود.
مالمنصور در آخرین روز زندگی خود  450كیلومتر راه رفته بود .او پاسپورتی در دست
داشت که نشان میداد از کراچی به دوبی و بحرین نیز سفر کردهاست .سپس امریکاییها رد
او را گرفته بودند .در افغانستان مردم از جنگهای بیپایان با طالبان خسته شدهاند .رهبران
افغان بارها تالش کردهاند امریکا جنگ با طالبان را به پاکستان بکشاند .اتفاقی که اخیرا ً رخ

داده پیشرفت بزرگی برای اشرف غنی به شمار میآید .او تالشهای بسیاری داشت تا از در
صلح و مذاکره با پاکستان وارد شود و به همین خاطر کارش به بدنامی کشیده شده بود.
اما مذاکرات اشرف غنی با پاکستانیها بیثمر بودهاست .خشونتها در حال حاضر به اوج
رسیدهاست و طالبان بیش از هر زمانی دست به اقدامات ستمگرانه میزند.
J Jمذاکرات بیثمر
مذاکرات صلحی که در اسالمآباد پایتخت پاکستان صورت میگرفت بهغیر از افغانستان،
طرفهای امریکایی و چینی نیز داشت .اما با وجود پنج دیداری که در این زمینه صورت
گرفت ،هیچ پیشــرفتی حاصل نشد .مالمنصور بیش از آنکه به مذاکره برای صلح عالقه
نشــان بدهد ،تمایل داشت نیروهای خود را به کابل بفرستد و خون به پا کند .او در ماه
آوریل طی حمالتی باعث مرگ بیش از  60افغان شد .دولت افغانستان بر این باور است
که پاکستان هیچ اهمیتی به این مذاکرات نمیدهد .یکی از دالیل افغانستان این است که
پاکســتانیها حتی به خودشان زحمت نمیدهند یکی از مقامات کلیدی خود را به این
مذاکرات بفرستند .موضع پاکستانیها در این زمینه بسیار مرموز بودهاست .آنها حتی در
مورد مرگ مالمنصور نیز بهدرستی واکنش نشان ندادهاند .برخی از تحلیلگران معتقدند
پاکستانیها از مرگ مالمنصور خوشحالاند.
امریکا این روزها از پاکستان سیر شدهاست .هر روز صحبت جنگ و خونریزی از دل
این کشــور برمیخیزد .شخصیتهای کلیدی در این کشور نیز هیچ تالشی برای بهبود
اوضاع نشــان نمیدهند .در ماه فوریه کنگره امریکا با پرداخت کمک مالی به این کشور
مخالفت کرد .آنها قرار بود برای تهیه جتهای جنگنده به پاکستان کمک کنند؛ اما با این
جریانات از چنین اقدامی چشمپوشی کردند .در مقابل اما چین سعی دارد رابطه خود را با
پاکستان در حوزه حملونقل و جاده بهبود ببخشد و حتی سرمایهگذاریهایی داشته باشد.
البته ناگفته نماند که حضور اسالمگرایان افراطی
شــرایط را برای چین هم دشوار کردهاست .به
این ترتیب این کشــور هم دچار نوعی تردید
اســت .عالوه بر آن اخیرا ً ایران ،افغانستان و هند
توافقــی را به نام توافق چابهار به امضا رســاندهاند
کــه برای جاده و ترانزیت خواهد بود و ارتباط چین با
پاکستان را تا حدود زیادی بیمعنا میکند .چین در این
رابطه تنها به دنبال ایجاد یک کریدور پرســود است .اما
وقتی کریدور دریایی چابهار تا اواخر امسال راهاندازی شود،
دیگر جاده ابریشم نوین چین چیزی جز هزینه اضافی نخواهد
داشت.
مالمنصور بســیار نزدیک به پاکستان بود .اکنون باید وضعیت جانشین او
مشخص شــود .کمکم با آمدن فصل تابستان و برداشت خشخاش ،طالبان نیز
دور جدیدی از فعالیت خود را آغاز میکنند .آنها بهتدریج در لشــکرگاه دور هم
جمع میشوند و نقشههایشان را برای کشت و کشتار روی دایره میریزند .در این
شرایط صلح باید فعال در انتظار بماند.
دولت افغانستان بر این باور است که پاکستان هیچ اهمیتی به این مذاکرات
نمیدهد .یکی از دالیل افغانستان این است که پاکستانیها حتی به خودشان
زحمت نمیدهند یکی از مقامات کلیدی خود را به این مذاکرات بفرستند .موضع
پاکستانیها در این زمینه بسیار مرموز بودهاست
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مسئلهای به نام درد

امریکاییها هرروز بیشتر از گذشته به مواد مخدر اعتیاد پیدا میکنند

کانو و تیرووانتاپورام
سرویس بینالملل اکونومیست

پزشکهایی که
این داروها را
برای بیماران خود
تجویزمیکنند
قطع ًا سعی دارند
به آنها کمک کنند؛
در حقیقت آنها
میخواهند این
بیماران زندگی
شادتر و پویاتری
داشته باشند.
عالوه بر آن نظام
خدمات بهداشتی و
سالمتی در امریکا
نیز به پزشکهای
این کشور اجازه
میدهد تا جای
ممکناینتجویزها
را تکرار کنند
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«دوین لیال» پیش از آنکه دکتر به خاطر جراحی زانو ُمســکنهای
همراه با مواد مخدر برای او تجویز کند در دوران نوجوانی خود به صورت
تفننی و تفریحی داروهای مخدر را تجربه کرده بود .او که در کارولینای
شمالی زندگی میکند تا پیش از این دچار اعتیاد نشده بود اما زمانیکه
دکتر داروی ویکودین را که نوعی مخدر به شمار میآید برای او تجویز کرد
او را به یک معتاد تبدیل کرد .او که پس از مصرف این مخدر نوعی لذت
رهایی و شادی همراه با قدرت را تجربه کرده بود تصمیم گرفت دوباره آن
را مصرف کند و به این ترتیب برای به دست آوردن آن به بازار سیاه روی
مسکن درد که نوعی مخدر
آورد .از آنجا که پس از مدتی بدن او به این
ِ
است عادت کرد دوباره به دکتر دیگری مراجعه کرد تا داروهای قویتری
را بــرای او تجویز کند .این بار دکتر یــک داروی مخدر ضد درد به نام
اکسیکدون را برای او تجویز کرد .اکنون سه سال است که او به زندگی
عادی بازگشته و میگوید« :خیلی سخت نبود؛ بهراحتی میتوانید بفهمید
چه دکتری چه دارویی را تجویز میکند».
مخدرهای مسکن درد گیرندههای حسی در مغز و سایر اعضای بدن
را تحت کنترل خود درمیآورند و به این ترتیب نوعی اثر بیحسی روی
آنها میگذارند .عالوه بر آن ،مخدرها میزان افســردگی و تنش روحی را
نیز کاهش میدهند که این از عوارض درد شــدید نیز به شمار میآید.
احساســی را که در آن لحظه به شخص دســت میدهد «رضامندی»
میگوینــد .برخی از این داروها مانند مورفین از مخدرهای خشــخاش
ساخته شدهاند؛ برخی دیگر مانند اکسیکدون نیز ترکیبی یا شیمیایی
هستند .این داروها بیش از آنچه تصور میشود اعتیادآور هستند؛ حتی
مصرف کوتاهمدت آنها نیز میتواند عاليم طوالنیمدتی به دنبال داشته
باشد .به همین خاطر است که از قرن بیستم تاکنون مصرف این داروها
تنها در شرایط بسیار خاص صورت میگیرد .برای مثال زمانیکه فردی
دچار سانحه رانندگی یا جراحت بسیار شدید شده و تحت عمل جراحی
سنگینی قرار گرفته باشد برخی از اين داروها تجویز میشود .عالوه بر آن
برای تخفیف درد برخی از بیماریها نظیر برخی از انواع سرطان و ایدز نیز
این مخدرهای ضددرد تجویز میشوند.
اما در دهه  80میالدی مجموعهای از پژوهشها در ایاالت متحده
مسکن درد «امن»
امریکا صورت گرفت که در آنها ادعا شد مخدرهای
ِ
هستند و میتوان از آنها در درازمدت نیز استفاده کرد .اسناد و مدارک
در این زمینه بسیار کم است اما از آنجا که با تالشهای شرکتهای
تولیدکننده مخدر همراه اســت باعث شده پزشکهای امریکایی در
مورد این مسئله قانع شوند و در نتیجه این داروها را به صورت دورهای
برای بیماران خود تجویز کنند .بر اساس اطالعات بهدستآمده از مرکز
کنترل و پیشگیریِ بیماریِ امریکا ( )CDCدر فاصله سالهای 1994
مسکن مخدر برای آنها
تا  2006سهم افراد بالغ امریکایی که داروهای
ِ
تجویز شدهاست از  3.4درصد به حدود  7درصد رسیدهاست .همین
مسکن
آمار نشان میدهد دکترها در سال  2012بیش از 280میلیون
ِ
مخدر برای بیماران خود تجویز کردهاند که برابر با یک بطری دارو برای
هر فرد بالغ است .در حال حاضر امریکاییها شش برابر بیشتر از 20
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سال پیش داروهای مخدر میبلعند.
J Jهمه آسیب میبینند
پزشکهایی که این داروها را برای بیماران خود تجویز میکنند قطعاً
سعی دارند به آنها کمک کنند؛ در حقیقت آنها میخواهند این بیماران
زندگی شادتر و پویاتری داشته باشند .عالوه بر آن نظام خدمات بهداشتی
و سالمتی در امریکا نیز به پزشکهای این کشور اجازه میدهد تا جای
ممکن این تجویزها را تکرار کنند .به هر حال این افراد با هر انگیزهای که
این داروها را تجویز میکنند خطرات پزشکی زیادي متوجه بیماران خود
میکنند .برخی از ایــن تجویزها میتواند بیمار را به مرحله اعتیاد و در
نهایت مرگ برساند .در فاصله سالهای  1999تا  2014بیش از 165هزار
امریکایی به دلیل تجویز و مصرف بیرویه مخدرهای ضددرد جان خود
را از دســت دادهاند .افراد ثروتمند در این بازی ایمن نیستند .برای مثال
بســیاری از پزشکان بر این باورند که پرینس خواننده معروف امریکایی
کــه چندی پیش جان خود را از دســت داد به دلیل مصرف مخدرهای
ضددرد از بین رفتهاســت .البته نتایج نمونهگیری هنوز چنین چیزی را
تأیید نکردهاست اما با توجه به وضعیت موجود چنین اتفاقی بعید نیست
چراکه او نیز جزو قربانیان تجویز مسکنهای مخدر بودهاست.
مصرف زياد این مسکنها سیستم تنفسی بدن را مختل میکند و به
این ترتیب باعث میشود فر ِد مصرفکننده جان خود را از دست بدهد.
کســی که میزان زیادی از این داروها را مصرف کند و خارج از شــرایط
استاندارد و برای مصارفی بهغیر از تقلیل درد از آنها استفاده کند به صورت
تدریجی هوشــیاری خود را از دست میدهد و ناگهان تنفسش متوقف
میشود .بر اساس اطالعات بهدستآمده از شورای امنیت ملی در امریکا
تفاوت مصرف استاندارد و غیراستاندارد یا کشنده این داروها بسیار «کم و
غیرقابل پیشبینی» است .دادهها در این زمینه به صورت تکهتکه و نامنظم
به دســت میآیند اما بر اساس آمار و ارقام ایالتی ،بسیاری از قربانيان به
دلیل ورود سم زیاد این مسکنها به بدن خود ،جانشان را از دست دادهاند.
اکنون مطالعات جدیدی صورت گرفته که نشان میدهد داروهای دیگر
میتوانند برای تسکین درد مناسبتر باشند و به شکل مطلوبتری عمل
کنند .اندور کولدنی پزشکی که در زمینه مسکنهای مخدر مطالعه میکند
بر این باور است که ترکیب دیگر داروهای غیرمخدر نظیر پاراستامول و
ایبوپروفن میتواند به اندازه همان مسکنها در تخفیف درد موثر باشد و در
عین حال امنیت کافی را نیز داشته باشد.
اما امریکا تنها کشــوری نیســت که با این مسئله دستوپنجه نرم
میکند .بســیاری از دیگر کشورها نیز با سوءمصرف مخدرهای ضددرد
مواجه هستند .طبق گفته بندیکت فیشر که در تورنتو روی این مسئله
کار میکند بســیاری از کاناداییها در دام مخدرهای مسکن درد گرفتار
شــدهاند و به همین خاطر جان خود را از دست میدهند .البته بریتانیا
در این بین یک استثناســت .این کشور همواره تالش کرده مانع مصرف
مخدرهای مسکن درد بشود و در نتیجه اعتیادی را در افراد ایجاد نکند.
مطالعات در این کشور نشان میدهد پزشکان و پرستاران انگیزهای برای

از سال  2012تاکنون روند مصرف این داروها در حال تغییر است و بیماران برای دریافت داروها مشاوره میگیرند .باراک اوباما
رئیسجمهوری امریکا در فوریه امسال اعالم کرد 1.1میلیارد دالر برای درمان بیماران مبتال به اعتیاد مخدرهای ضددرد اختصاص داده
است .کنگره نیز در ماه می به این برنامه پاسخ داد.

تجویز چنین داروهایی ندارند .عالوه بر آن بیماران نیز تحت نظر و کنترل
هستند و در صورتیکه در جستوجوی مخدرهای ضددرد باشند خیلی
سریع شناسایی میشوند.
اکنون زمان آن رســیده که ایاالت متحده امریکا از خواب بیدار شود.
اخیرا ً مرکز کنترل و پیشگیری بیماری هشدارهایی درمورد تجویز این
داروها برای بیماران سرطانی دادهاست .از سال  2012تاکنون روند مصرف
این داروها در حال تغییر اســت و بیماران برای دریافت داروها مشــاوره
میگیرند .باراک اوباما رئیسجمهوری امریکا در فوریه امسال اعالم کرد
1.1میلیارد دالر برای درمان بیماران مبتال به اعتیاد مخدرهای ضددرد
اختصاص دادهاســت .کنگره نیز در ماه می به این برنامه پاســخ داد .در
حال حاضر در اکثر ایالتهای امریکا دکترها باید پیش از آنکه دارویی را
برای بیمار خود تجویز کنند به پرونده پزشکی او مراجعه و از عدم مصرف
مخدرهای ضددرد در گذشته بیمار خود اطمینان حاصل کنند.
مراقبت و کنترل در این زمینه امری کام ً
ال ضروری اســت .هرآنچه
تاکنون رخ داده امری غیرتعمدی به نظر میرســد .هیتر راتکلیف یکی
از بیمارانی اســت که با مشکل تاندومها مواجه است ،حتی یک عطسه
خفیف میتواند منجر به پارگی تاندونها و دردهای شدید در او شود .او
داروهای بسیاری را امتحان کردهاست اما در نهایت ناگزیر به مخدرهای
تســکیندهنده درد روی آوردهاست .او میگوید« :از آنها متنفرم .حس
سرگیجه و کند شدن به من میدهند .از اینکه افراد به من به عنوان یک
معتاد نگاه میکنند هم متنفرم ».هرچند او با مجوز از این مخدرها استفاده
میکند اما تمام زندگی او تحتالشعاع این مسئله قرار گرفتهاست.
بسیاری از افراد با مشــکالت جدیتری مواجه میشوند .نمونههای
بسیاری وجود دارند که پس از مدتی مصرف این مسکنها را قطع کرده
و به مصرف هروئین روی آوردهاند؛ مادهای که هم احساس خوبی به آنها
میدهد و هم به قیمت ارزان در خیابانهای امریکا قابل خریداری است.
بر اســاس مطالعات صورتگرفته ،از هر پنج نفری که به هروئین اعتیاد
دارند چهار نفر پیش از آن مخدرهای مسکن درد را مصرف میکردهاند.
در سال  2014تعداد امریکاییهايي که به دلیل مصرف هروئین جان خود
را از دست دادند به اندازه کسانی بود که در تصادفات جادهای کشته شده
بودند .عالوه بر آن زنان بارداری که این داروها را مصرف میکنند کودکان
معتاد به دنیا میآورند .این نوزادان از همان عاليمی رنج میبرند که سایر

افراد بالغ به آن مبتال هستند :تومور ،تهوع ،سرگیجه و تب.
در امریکا این مشکل از تجویز بیرویه ناشی شدهاست .اما در روسیه
قضیه برعکس است .در این کشــور به دست آوردن مخدرهای ضددرد
بسیار دشوار است .در سال  2014مردی در مسکو از آنجا که همسرش
نتوانست داروی ضد رد برای او تهیه کند خودش را به ضرب گلوله کشت.
او در نامهای وزارت بهداشت و دولت روسیه را سرزنش کرده بود و آنها را
مسئول مرگ خود دانسته بود .اما او تنها یکی از  40نفری بود که خودشان
را به این دلیل در یک سال در روسیه کشتند.
نمونههای مشــابه روســیه در جهان بیشــتر از نمونه سوءمصرف
در امریکاســت .در کشــورهای فقیر و کمدرآمد اکثر افراد به دلیل عدم
دریافت داروهای الزم جان خود را از دست میدهند .بر اساس اطالعات
بهدستآمده از بخش نظارت بر مصرف مواد مخدر در سازمان ملل متحد،
بیش از  92درصد از مورفین جهان در امریکا ،کانادا ،نیوزیلند ،استرالیا و
برخی از کشورهای غرب اروپا مصرف میشود؛ مناطقی که تنها  17درصد
از جمعیت جهان را در خود جای دادهاست.
قوانین ســختگیرانهای که در برخی از کشورها وجود داشته نتایج
معکوس و بدی را به دنبال داشتهاســت .استراتژیهایی که کشورهای
مختلف در قبال مصرف مخدرهای ضددرد در پیش میگیرند بســیار
متفاوت است .مسئوالن در بسیاری از این کشورها معتقدند مصرف دارو،
مخرب حیات انسانهاســت و مانع توسعه پایدار آنها خواهد شد .در این
کشــورها گاهی یک بیمار باید خیلی خوششــانس باشد که به داروی
مورد نظر خود دســت پیداکند .بسیاری از کشورها نظیر هند ،اوکراین
و کلمبیــا اخیرا ً تغییرات و اصالحاتــی را در قوانین خود ایجاد کردهاند
که دسترسی بیماران نیازمند را به مخدرهایی که ضددرد است آسانتر
میکند اما پزشکان بر این باورند که در عمل این قوانین خیلی دیر اجرایی
میشــوند .برخی دیگر از کشورها نیز تالش میکنند مورفینهای مورد
نیازشان را خودشان تولید یا به میزان مورد نیاز پودر مورفین وارد کنند.
این مسائل در این کشورها کمتر کنترل میشود .آمار و ارقام نشان میدهد
مصرف مخدرهای ضددرد از سال  2003تاکنون در این کشورها افزایش
داشتهاست .اما هنوز اقدامات بسیاری باید صورت بگیرد .نخستین نکته این
است که پزشکان و بیماران به این باور برسند که نیازی نیست برای قطع
درد ،خود را به کشتن داد!

مُسکنها در ایاالت
متحدهامریکابیش
از آنچه که باید
تجویز میشوند و
دست یافتن به آنها
همانند یک کابوس
در میان مردم جهان
است

استراتژیهایی که کشورهای
مختلف در قبال مصرف
مخدرهای ضددرد در پیش
میگیرند بسیار متفاوت
است .مسئوالن در بسیاری
از این کشورها معتقدند
مصرف دارو ،مخرب حیات
انسانهاست و مانع توسعه
پایدار آنها خواهد شد .در این
کشورها گاهی یک بیمار باید
خیلی خوششانس باشد که
به داروی مورد نظر خود دست
پیداکند
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شاید هیالری کلینتون قصد دارد با این صحبتها ترامپ را بیشتر تحریک کند چراکه او
در برابر انتقادات واکنش نامناسبی نشان میدهد .ترامپ بارها سخنان انتقادآمیز هیالری را با
توئیتهای توهینآمیز پاسخ دادهاست.

دموکراسی امریکایی

کلینتون میگوید ترامپ برای رهبری یک کشور مناسب نیست

چراخانمکلینتون
باید اينقدر واضح
در مورد رقیب
خود صحبت کند؟
شاید او سعی دارد
از این طریق توجه
را از ناتوانیهای
خود دور کند و بر
ترامپ و نقايص
او متمرکز کند .او
نیز بارها کارهایی
خالف عقل انجام
دادهاست؛ نمونهاش
ایمیلی بود که
مدتها پیش
جریانشفراگیر
شد
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ی که میخواهند رقیب انتخاباتی خود را در
معموالً سیاستمداران زمان 
سخنان خود مورد حمله قرار بدهند ،سخنان آنها را به گونهای متفاوت
جلوه میدهند یا مضمون صحبتهای آنها را تغییر میدهند .زمانیکه
هیالری کلینتون در ســخنرانی خود در دوم ژوئن (نیمه خرداد) دونالد
ترامپ را فردی نامناسب برای رهبری جامعه نامید ،کم و بیش از بیهودگی
سخنان این مرد کاسب استفاده کرد و به این ترتیب به کالم خود قدرت
بخشید.
خانم کلینتون در پاسخ به یکی از مخاطبان خود در سندیهگو در مورد
ترامپ با لحنی آمیخته به تحقیر و تمسخر گفت« :ترامپ میگوید تجربه
زیادی در امور خارجه دارد چراکه مدیریت بانوی اول در روسیه را به عهده
داشتهاست!» واقعیت این است که هیالری کلینتون راست میگوید؛ حق
کام ً
ال با اوست .دونالد ترامپ چندی پیش در یک مصاحبه تلویزیونی در
مورد تجربیات خود گفتهبود« :من روسیه را بهخوبی میشناسم .دو یا سه
سال پیش یک رویداد بزرگ و مهم در روسیه بود؛ مسابقهای برای انتخاب
بانوی اول یا دختر شایسته که من آن را مدیریت میکردم و رویداد بسیار
مهم و بزرگی به شمار میآمد».
هیالری کلینتون از ســخنان ترامپ استفاده میکند و میگوید« :او
مردی است که میگوید کشورها باید به سالح هستهای دسترسي داشته
سخنان خودش و
باشند؛ از جمله عربستان سعودی ».به این ترتیب او با
ِ
با قدری پیچش ترامپ را محکوم میکند .تحلیلگران صحبتهای ترامپ
را در چند ماه اخیر در مورد سالح هستهای جمعآوری کردهاند و عاليم
هشــداردهندهای از دل آن بیرون آوردهاند .به نظر میرسد او تنها از سر
بیفکری برخی صحبتها را در مور تکثیر سالح هستهای بلغور میکند؛
این صحبتها عموماً از هیچگونه انسجام فکری و عقیدتی برخوردار نیست.
از آنجا که تکثیر هستهای مسئله بسیار مهمی به شمار میآید و برای
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اینکه مواضع ترامپ در این زمینه بهدرستی روشن شود بخشی از مصاحبه
او با سیانان را که مورد استفاده هیالری کلینتون قرار گرفتهاست اینجا
میآوریم .ترامپ در گفتوگو با سیانان اظهار کرده بود« :شاید زمان آن
رسیده که تغییر کنیم و سیاستهایمان را تغییر بدهیم چراکه اکنون دیگر
خیلی از کشورها به آن دسترسی دارند؛ پاکستان به آن دسترسی دارد؛
چین به آن دسترســی دارد؛ این روزها اکثر کشورها به بمب دسترسی
دارند ».ترامپ در ادامه گفته بود« :به نظر شما وقتی کرهشمالی به سالح
هســتهای دسترســی پیدا کرده ،نباید ژاپن هم سالح هستهای داشته
باشد؟» سیانان از ترامپ پرسیده بود که عربستان سعودی چطور؟ آیا
باید به سالح هســتهای دسترسی داشته باشد؟ او گفته بود« :عربستان
ســعودی؟ قطعا!» اما کمی تأمل کرده و ادامه داده بود« :سالح هستهای
نه!» دوباره کمی تردید کرده و در آخر گفته بود« :میتوانم صادقانه بگویم؟
به هر حال این اتفاق میافتد!»
زمانی که هیالری با استناد به این حرفها از مخاطبان خود پرسیده
بود« :آیا میخواهید او انگشتش را روی هر دکمهای بگذارد؟» کسانی
که در سندیهگو حاضر بودند با جوش و خروش گفته بودند« :نه!» این
صحبتها به صورت خیلی ظریف صورت گرفت و هیالری بهراحتی
رقیــب خود را به زمین زد .اما در دنیای واقعی این حرفها شــوخی
نیســت و واکنشهای جدی به دنبال دارد .کرهشمالی ترامپ را بابت
این سخنان تحسین کردهاست .رسانههای کرهشمالی آقای ترامپ را
مردي «عاقل و خردمند» نامیده بودند که مطابق میل کیم جونگاون
یکند.
رفتار م 
این نتیجه صحبتهای بیپروا و بدون فکر نامزدهای ریاستجمهوری
ایاالت متحده امریکاســت .هیالری کلینتون بارهــا رقیب خود را بابت
تحسین والدیمیر پوتین نقد کردهاست .مخالفان ترامپ در دفتر هیالدری
کلینتون بارها گفتهاند« :ما او را با روانشناسان تنها میگذاریم تا دلیل
عالقهاش به ســتمگران و دیکتاتورها را دریابند ».واقعیت این است که
هیچیک از صحبتهای فوق نمیتواند صحبتهای رئیسجمهوری آینده
ایاالت متحده امریکا باشد.
J Jاستفاده از واکنشهای نامناسب ترامپ در توئیتر
چرا خانم کلینتون باید اينقــدر واضح در مورد رقیب خود صحبت
کند؟ شــاید او ســعی دارد از این طریق توجه را از ناتوانیهای خود دور
کند و بر ترامپ و نقايص او متمرکز کند .او نیز بارها کارهایی خالف عقل
انجام دادهاست؛ نمونهاش ایمیلی بود که مدتها پیش جریانش فراگیر
شــد .به دنبال صحبتهای هیالری یک توئیتر به صورت مستمر رد و
بدل میشــد« :چرا باید حرفهای هیالری را در مورد ترامپ باور کنیم
و حرفهای خودش قابل باور نیســت؟» به هر حال میلیونها امریکایی
چه از جبهه چپ و چه از جبهه راست به سمت او مایل شدهاند .او دائماً
رقیب خود را مورد حمله قرار میدهد .شاید هیالری کلینتون قصد دارد
با این صحبتها ترامپ را بیشتر تحریک کند چراکه او در برابر انتقادات
واکنش نامناسبی نشان میدهد .ترامپ بارها سخنان انتقادآمیز هیالری
را با توئیتهای توهینآمیز پاسخ دادهاست .هربار نیز هیالری در پاسخ به
مخاطبان خود گفتهاست« :آیا میخواهید چنین فرد نامناسبی رهبری
کشور را به عهده بگیرد؟»
تاکتیکی که هیالری در پیش گرفته تاکنون جواب دادهاست .با این
وضعیــت میتوان به طور قاطع اعالم کرد که هیالری در بازی توئیتری
برنده است اما در دنیای واقعی چطور؟ باید چند هفته دیگر منتظر بمانیم
تا نتیجه این کشمکشها را در دنیای واقعی بفهمیم.

تیکتاک ساعت متوقف نشده و بانکها باید هرچه سریعتر برنامهای برای خود تدارک ببینند .اگر آنها امروز چارهای برای
این مسئله پیدا نکنند فردا حتم ًا با بحران روبهرو خواهند شد .آنطور که امروز شرایط پیش میرود تنها یک چیز را به طور
قطعی نشان میدهد :همه امیدوارند بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج نشود.

صبر کنید و امیدوار باشید

جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا برای بانکهای جهان هزینه گزافی در پی خواهد داشت؛
بهتر است تا آن زمان نگران نباشید
نظرسنجیهایی که تاکنون صورت گرفته نشان میدهد برگزیت یا
خــروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هیچگاه رخ نخواهد داد .در ازای هر 4
رأی به ماندن تنها یک رأی به خروج از اتحادیه وجود دارد .اما بسیاری
از نظرســنجیها در طول تاریخ اشتباه از آب درآمدهاست .اگر در روز
 23ژوئن بریتانیاییها تصمیم به خروج از اتحادیه اروپا بگیرند چطور؟
آنوقت چه اتفاقی میافتد؟ بزرگترین بانکهای جهان که بریتانیا اگر
خانه اول آنها نباشد قطعاً خانه دومشان به شمار میآید ،نگرانیهای
بیشماری دراینباره دارند .بانکهای بزرگ با سودهای اندک ،قوانین
پیچیده و غرغرهای سرمایهگذاران روبهرو هستند .رفراندوم تنها دردی
را به دردهای آنها اضافه و آنها را دچار ســردرگمی کردهاســت .این
بانکها اکنون در انتظار آشوبهای بزرگی هستند .اگر بریتانیا به ترک
اتحادیه اروپا رأی بدهد بانکها را با تصمیم بسیار ناهنجاری روبهرو
میکند :آیا آنها باید کسبوکار خود را از سرمایههای مالی اروپا جدا
کنند؟
بانکها هنوز نیازی به پاســخ گفتن به این پرســش ندارند .آنها
امیدوارند که هیچگاه مجبور به پاسخ گفتن در این زمینه نشوند .آنها
همین حاال هم تحت فشار قرار دارند و مجبورند برخی از هزینههای
خود را کاهش بدهند تا به برنامههای خود برســند .بانكها در حال
حاضر قضیه رفرانــدو ِم برگزیت را تنها یک رویدا ِد تأثیرگذار در بازار
میبینند .از نظر آنها برگزیت اکنون صرفاً یک رویداد با تاریخ مشخص
اســت که هر صحبتی در مورد آن میتواند نوساناتی را در بازار ایجاد
کند و تأثیراتی در نقدینگی داشته باشد .شاید مهمترین نقطه تأثیرپذیر
در این زمینه «نرخ ارز» باشد که حتی با یک نظرسنجی هم دستخوش
آشوب و طوفان میشود .استرلینگ از اوایل امسال تا ماه آوریل بیش
از  9درصد در برابر یورو سقوط کردهاست .در حال حاضر نیز  3درصد
پایینتر است .این روند احتماالً تا روزی که رفراندوم برگزار میشود به
همین شکل ادامه پیدا خواهد کرد.
وقتی رأیگیری انجام شد و اکثریت به خروج بریتانیا رأی دادند،
این تحرکات و نوسانات به شکل آرامتری رخ خواهد داد .اقتصاددانان
بر این باورند که پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در عرض شش
ماه تا یک سال ،استرلینگ بین  15تا  30درصد سقوط خواهد کرد.
سازمان مشارکت اقتصادی و توسعه ،صندوق بینالمللی پول ،خزانه
و بسیاری از دیگر سازمانها همگی اینطور پیشبینی میکنند که
اقتصاد بریتانیا از این جریان دچار آسیب جدی خواهد شد .حوزه یورو
نیز از این ماجرا در امان نخواهد بود و قطعاً دچار تنشهایی خواهد شد.
اساس آنها در لندن
هیچیک از این اتفاقات برای بانکهایی که پایه و
ِ
است ،خوب تلقی نمیشود.

به طور مرتب وعده نقدینگی میدهند .بانک انگلســتان برای پیش
از برگزاری رفراندوم خود را آماده کردهاســت .بزرگترین بانکهای
بریتانیایی به ارز خارجی دسترســی دارند .نوســانات را میتوان در
کوتاهمدت مدیریت کرد .قوانین اتحادیه اروپا برای پاسپورت از دیگر
مسائل هستند که دغدغههای مالی نیز به همراه دارند.
گلدمنساکس یکی از مهمترین موسسات درگیر در این جریان
اســت .از میان  6500نفری که در این بانک مشغول به کار هستند،
 6000نفر در بریتانیا هســتند .این بانک در حال ساخت یک دفتر
جدید در لندن است که قرار است در سال  2019افتتاح شود .اکنون
اگر بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج بشود ،بانکها هر کاری بکنند باز هم
پاســپورت آنها باطل خواهد شد .آنها دیگر نمیتوانند توافقی در این
زمینه داشــته باشند .اتحادیه اروپا به بانکهایی که خارج از نظام آن
داخلی آن باشند اما بریتانیا از این
است اجازه میدهد مانند بانکهای
ِ
نظام مالی دور میافتد .حتی اگر چنین روابطی دوباره ایجاد شود نیز
هزینههای رفع موانع قانونی آن بسیار باالست .در آن شرایط احتماالً
بانکها مجبور خواهند شد با دو نوع قانون سر و کار داشته باشند.
شــرکای فعلی بریتانیا بعد از این جریان هیچگاه این کشــور را
نمیبخشند .سیاستمداران آلمان و فرانسه هنوز امید دارند که چنین
اتفاقی هیچگاه رخ ندهد؛ آنها در این مورد صحبت هم نمیکنند .به هر
حال هیچ تصمیمی با عجله گرفته نمیشود .بریتانیا تا دو سال دیگر
بــه عنوان عضو اتحادیه باقی خواهد ماند .زمانیکه رویه خروج خود
را آغاز کرد این مباحث نیز یکییکی مطرح خواهد شد .آنچه اهمیت
دارد این است که تیکتاک ساعت متوقف نشده و بانکها باید هرچه
سریعتر برنامهای برای خود تدارک ببینند .اگر آنها امروز چارهای برای
این مسئله پیدا نکنند فردا حتماً با بحران روبهرو خواهند شد .آنطور
که امروز شــرایط پیش میرود تنها یک چیز را به طور قطعی نشان
میدهد :همه امیدوارند بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج نشود.

نظرسنجیهایی
که تاکنون صورت
گرفتهنشان
میدهد برگزیت
یا خروج بریتانیا
از اتحادیه اروپا
هیچگاه رخ
نخواهد داد .در
ازای هر  4رأی
به ماندن تنها یک
رأی به خروج از
اتحادیه وجود
دارد .اما بسیاری از
نظرسنجیهادر
طول تاریخ اشتباه
از آب درآمدهاست

J Jبرنامههای بعدی چیست؟
بانکها از زمان بحران مالی تاکنون سعی کردهاند خوشان را برای
چنین مواردی آماده کننــد .نظارت بر بانکهای مرکزی به یک امر
معمولی تبدیل شــده تا از همین بحرانها جلوگیری شود .ناظران
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کیوسـک
مجلههای اقتصادی جزو مهمترین ابزارهای تحلیلگران اقتصادی و فعاالن بازارهای جهانی هستند .خبرنگاران و تحلیلگران در نقاط مختلف دنیا مهمترین خبرها و رویدادهای اقتصادی
جهان را بررسي ميكنند و هر هفته در پروندهای به طور مفصل به چالشهای اقتصادی میپردازند .در میان مجالت اقتصادی ،چند مورد جزو برترین نشریات به شمار میروند و دنبال کردن
موضوعات آنها میتواند موثر و مفید باشد .کیوسک در این فضای کوچک به طور مختصر به پرونده و طرح جلد همین نشریات برتر اقتصادی میپردازد.

اكونوميست :آزادی بیان زیر حمله

نهتنها قفل بر دهان دارد بلکه تیتر نیز با زمینهای مشکی روی چشمانش قرار گرفتهاست؛ این طرح جلد اکونومیست بهخوبی احساس عدم آزادی بیان را به مخاطب منتقل
میکند .هفتهنامه اکونومیست در شماره چهارم ژوئن خود به مسئله آزادی بیان پرداختهاست .سرمقاله این پرونده با این جمله شروع شدهاست« :امروز آزادی بیان بیش
از هر زمانی از دست رفتهاست؛ اکنون وقت آن رسیده که در مورد این مسئله لب به سخن بگشاییم» .بر اساس گزارش اکونومیست ،بشر امروز از یک طرف از بیشترین
آزادی بیان برخوردار است .شما میتوانید با گوشی هوشمند همراه خود انبوهی از اطالعات را برای افرادی در آن سوی زمین بفرستید .به همین خاطر است که میگویند
در عصر طالیی آزادی بیان قرار دارید .اما از سوی دیگر ،این فضای باز ،محیط را برای نظارت ناظران فراهم کردهاست.

تایم :رهبران نسل بعد

سیرشا یونا رونان بازیگر جوان ایرلندی روی جلد مجله تایم قرار گرفت .هفتهنامه تایم در گزارشی مفصل به معرفی  10زن و مرد جوان پرداخته که از نظر آنها میتوانند
رهبران جهان مدرن باشند و زندگی امروز را تغییر بدهند .سیرشا رونان یکی از آن ده نفر است .این بازیگر جوان در گفتوگو با تایم گفتهاست« :شاید شما سختکوشترین
فرد جهان باشید و برای دیده شدن هر تالشی بکنید اما اگر کمی شانس نداشته باشید و اگر کسی نباشد که شما و نامتان را جلو ببرد ،احتماالً هیچگاه به هدف خود دست
نخواهید یافت ».بر اساس گزارش تایم ،این روزها بازیگری همانند رونان میتواند به مدل زنان روی پرده نقرهای تبدیل شود یعنی همان کسی که آنها از او الگو میگیرند.

نيوزويك :دفتر کارتان شما را میکشد

فرشته مرگ در فضایی مهآلود دستش را روی یک آبسردکن گذاشته و لیوان آبی را در دستش گرفتهاست؛ این طرح جلد ژوئن نیوزویک است .این مجله در شماره 10
ژوئن خود به مسئله آلودگی هوا پرداخته است .زندگی همه انسانها به هوای پاک بستگی دارد .بر اساس گزارش نیوزویک هر سال  5.5تا  7میلیون نفر براثر آلودگی هوا
جان خود را از دست میدهند .آلودگی هوا در کشتن آدمها از ویروس  ،HIVدیابت و تصادف رانندگی نیز سبقت گرفته و کمکم رتبه اول را به خود اختصاص میدهد.
اما آنچه حائز اهمیت است این است که 4میلیون نفر از این افراد به علت آلودگی هوا در فضای بسته جان خود را از دست میدهند .اروپا در این زمینه رتبه نخست را
در جهان به خود اختصاص دادهاست.

بلومبرگ بیزنسویک :اگر همینطور ادامه بدهیم یکی جانش را از دست میدهد

شرکت تاکاتا موضوع مورد بحث هفتهنامه بلومبرگ بیزنس ویک در ششم ژوئن بود .تاکاتا یک شرکت تولیدکننده قطعات و لوازم یدکی خودرو است که چند سالی است
با بحران مواجه شدهاست .این شرکت با تولید ایربگ 20 ،درصد از بازار این محصول را در اختیار گرفته بود .اما ناگهان اتفاقی رخ داد که قواعد بازی را تغییر داد .از سال
 2013نقصهای فنی در ایربگهای تولیدی این شرکت ،برای آن دردسرساز شد .چند مورد مرگ و چندین مورد جراحت براثر تركيدن ایربگها باعث شد خودروها
یکییکی پس فرستاده شوند و در این بین شرکت تاکاتا بیشترین آسیب را ببیند .هفتهنامه بلومبرگ بیزنس ویک در طرحی قرمز که یادآور لوگوی این شرکت است به
صورت مفصل به مسئله بحران این شرکت پرداختهاست.

فوربز :ناجی صفحههای نمایش

پاناســونیک موضوع اصلی پرونده مجله فوربز بود .به همین خاطر کازوهیرو اتســوگو در ماه ژوئن روی جلد این مجله قرار گرفت .کمتر کسی است که نام برند ژاپنی
پاناسونیک را بشنود و تصویر تلویزیون در ذهنش نقش نبندد .اما با گذشت زمان تلویزیونها نیز تغییر کردند ،همراه با آنها سلیقه مصرفکنندگان نیز تغییر کرد .همه به
تلویزیونهای تخت و سبک و زیبا میل پیدا کردند اما پاناسونیک در برابر این تغییرات مقاومت کرد .چهار سال پیش اتسوگو به عنوان مدیرعامل شرکت پاناسونیک انتخاب
شد؛ اکنون پس از گذشت این چهار سال او مشکل شرکت پاناسونیک را دریافته و برای حل آن تالش میکند .این مدیرعامل جدید به اشتباهات مدیرعاملهای قدیمی
پی برده و سعی در حل این مشکل دارد .او در گفتوگو با فوربز از راهکارهای حل مشکل پاناسونیک گفتهاست.

ویک :خار پای مودی

هند این روزها حرف اول را در اقتصاد میزند؛ نارندرا مودی نخستوزیر آن نیز در همه رسانهها حضور دارد .مجله ویک در شماره  12ژوئن خود مودی را سوژه اصلی
قرار دادهاست BJP .یا بهاراتیا جاناتا همان حزب مردم هند است که مودی از طریق آن به سمت نخستوزیری دست یافت .اکنون که به نظر میرسد این حزب در
حال دست یافتن به اهدافش است ،هفتهنامه ویک نوشتهاست« :آیا رهبران منطقهای رویای  BJPرا نابود میکنند؟» این مجله پرونده مفصلی را به موضوعات سیاسی،
اجتماعی و اقتصادی در هند اختصاص دادهاست .بخش مهمی از این پرونده به بررسی رقابتهای پارلمانی احزاب در هند پرداخته و شانس پیروزی دوباره حزب مردم
هند یا  BJPرا بررسی کردهاست.
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