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اعالنـات

تاکید مقام معظم رهبری بر استفاده از نظرات فعاالن بخشخصوصی

دولتها بهطور معمول و رایج
بخشخصوصی را وارد اقتصاد نکردهاند
مقــام معظم رهبری به اعضای هيئت دولت توصیه کردند ســخنان اعضای هيئت
نمایندگان اتاق تهران در دیدار با دبیر شــورای عالی امنیت ملی را «بخوانند و بشنوند
و ببینند».
پس از آنکه دبیر شورای عالی امنیت ملی در نشست مردادماه هيئت نمایندگان اتاق
بازرگانی تهران شرکت کرد و گزارش این نشست به دفتر مقام معظم رهبری ارسال شد،
ایشــان در دیدار با اعضای هيئت دولت ،به آن گزارش اشــاره و توصیه کردند که دولت
سخنان بخش خصوصی را بشنود.
اعضای هيئت نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران در چهل و
یکمین نشست خود در  23مردادماه جاری ،میزبان دریابان علی شمخانی ،دبیر شورای
عالی امنیت ملی بودند .در این نشست که به طور غیرعلنی برگزار شد ،نمایندگان بخش
خصوصی در مورد فضای کســبوکار کشور ،سیاستهای اقتصادی دولت ،دیپلماسی
اقتصادی ،تحریمها و چگونگی مقابله با آن و ...اظهارنظر کردند .اعضای هيئت نمایندگان
بخش خصوصی عالوه بر نقد سیاســتهای جاری ،راهکارهایی نیز برای بهبود شرایط
اقتصادی کشور و برداشتن موانع موجود ارائه دادند.
پس از برگزاری این نشست ،گزارشی از محتوای آن با هماهنگی اتاق بازرگانی تهران
و دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی برای مقام معظم رهبری ارســال شد و ایشان در
نشســت خود با اعضای هيئت دولت به موضوعات و سخنان مطرحشده در این نشست
اشاره داشتند.
مقام معظم رهبری با بیان این نقد که «دولتها به طور معمول و رایج ،بخش خصوصی
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را وارد اقتصاد نکردهاند و سرمایههای مردمی را مورد استفاده قرار ندادهاند» ،تاکید کردند
که «یکی از مسائل مهم اقتصادی کشور ظرفیت بخش خصوصی است و ما از این ظرفیت
یکنیم».
استفادهنم 
رهبر انقالب همنین با اشاره به دیدار اعضای هيئت نمایندگان اتاق تهران و دبیر شورای
عالی امنیت ملی گفتند« :مجموعه اتاق بازرگانی در دیداری با دبیرخانه شــورای عالی
امنیت ملی حرفهای مفصلی زدهاند که من خواندهام .به نظر من این حرفها را بخوانید و
بشنوید و ببینید؛ حرفهای درستی است .ما باید از ظرفیتهای بخش خصوصی استفاده
کنیم .بخش خصوصی آماده است .دولتها دلشان نمیآید آنچنان که باید و شاید اصل
 44را اعمال کنند».
ایشــان همچنین تاکید کردند که از ظرفیت تولید داخل توســط تولیدکنندگان و
صنعتگران برای تامین قطعات و تجهیزات استفاده شود.
مقام معظم رهبری در بخش دیگری از سخنان خود به نقد نمایندگان بخش خصوصی
از صدور  33بخشنامه طی سه ماه اشاره کردند و گفتند« :در مورد یک موضوع مشخصی،
در طول مدت کوتاهی در حد سه ماه ،بیش از  30بخشنامه از طرف مسئوالن صادر شده
اســت .فعال اقتصادی که در این بخش کار میکند چگونه میتواند برای آینده خودش
برنامهریزی کند؟ بخشنامه پشت بخشنامه ،تصمیمگیریهاي متعارض و گاه متناقض،
مانع کار است و باید برداشته شود .باید ثبات و آرامش برای فعال اقتصادی تامین شود».
حضرت آیتاهلل خامنهای افزودند« :مدیریت این اســت که بتوانيم به فعاالن مردمی
کمک کنیم ،میدان را برای آنها باز کنیم و موانع را از سر راه آنها برداریم».

ســرمقـالـه
ضرورت تشکیل ستاد مقابله با تحریمها

ده پیشنهاد بخش خصوصی به دولت برای بهبود وضعیت عمومی اقتصادی کشور

امریکا طی یک سال گذشته بیشترین تالش خود را
برای اعمال فشار بر ایران به کار گرفتهاست .هیئت
حاکم و همچنین ترامپ همگی از چهرههای ضد
ایرانی به شمار میآیند که با مواضع بسیار تند و
خشمگین تالش کردهاند فضای بینالمللی را نیز
علیه ایران با خود همراه سازند .ترامپ با انتصاب
افراد سرسخت مخالف ایران و همچنین ایجاد اتاق
مسعود خوانساری
فرمانی که تمام سیاســتهای دولتش را در این
مدیرمسئول ماهنامه آینده نگر
جهت هماهنگ و همگن میسازد ،امیدوار است
و رئیس اتاق تهران
بتواند اجماع جهانی را به خروجی مشــخص در
مورد اقتصاد ایران تبدیل کند.
متاسفانه شــواهد نشــان میدهد که اینبار تحریمهای امریکا بسیار جدی و
هوشــمندانه طراحی شدهاست .آنچه ترامپ را از روسای جمهور قبلی خطرناکتر
میسازد ،رفتارهای ناگهانی و بدون قاعده اوست .ترامپ روشی را در پیش گرفته که
تقریبا جامعه سیاسی امریکا را نیز شوکه کرده است .البته شانس بسیار بزرگ برای
اقتصاد ایران هم میتواند همین بالهت رفتاری او باشد چراکه هراندازه او رفتارهای
کمتر منطقی نشان میدهد ،جامعه جهانی به اعتبار سند برجام به عنوان توافقی
بینالمللی بیش از گذشته اعتماد خواهد کرد.
اما مسئولیت ملی امروز ما این است که با تمام قوا در مقابل تحریمهای امریکا
ایستادگی کنیم .در جریان مناقشات اخیر ،ایران به طور کامل به تعهدات خود عمل
کرد ،مسیر توسعه و همکاری با اقتصاد جهانی را پیش گرفت و ابراز آمادگی کرد تا
نقطه موثری در اقتصاد جهانی باشد .بنابراین اگر امروز در مقابل زیادهخواهی امریکا
در مسیر منطقی و معقول ایستادگی کنیم ،از نظر جامعه جهانی عملی صحیح و
دیپلماتیک را به انجام رساندهایم.
برای پیروزی در این جدال باید چند اصل مورد توجه قرار گیرد .اروپا همچنان
در تالش اســت تا بســتهای معقول برای همکاری اقتصادی با ایران ارائه دهد .در
همایشی که میزبان سفرای کشورهای اروپایی در اتاق تهران بودیم ،همگی آنها با
نهایت خوشحالی ابراز امیدواری میکردند که بتوانند همکاری اقتصادی خود را با
ایران ادامه دهند .در این دوره زمانی باید بتوانیم روابط خود را با اروپا بیش از گذشته
توسعه دهیم ولی از این اصل هم نباید غافل شویم که اروپا توان مقابله یا ایستادن
برابر امریکا را ندارد .از اين رو ضمن هرچه قویتر کردن روابط با اروپا ،چین و روسیه
باید به ابزارهای داخلی بیشتر تکیه کنیم.
مهمترین عامل مقابله با فشــارهای امریکا وحدت در داخل کشور و ایجاد وفاق
ملی چه در حوز ه سیاسی و چه در حوزه اقتصادی است .دولت نیازمند احیای اعتماد
عمومی جامعه است تا بتواند سیاستهایي را عليه تحریم امریکا اجرایی کند .در حوزه
اقتصادی وقتی اهالی کسب و کار اعتماد خواهند کرد که طرف مشورت قرار گیرند .از
این رو ضرورت دارد از پتانسیل و ظرفیت بخش خصوصی کمال استفاده به عمل آید.
اما متاسفانه به نظر نمیرسد که تدابیر الزم برای عبور از این دوره سخت اندیشیده
شدهباشد .اخیرا مقام معظم رهبری نیز در جلسه هیئت دولت به موضوع بسیار مهمی
اشاره داشتهاند .ایشان به هیئت دولت گفتهاند که نظرات بخشخصوصی را «بخوانند
و بشــنوند و ببینند» .رویکرد رهبر انقالب در مقابل بخشخصوصی قابل تقدیر و
قدردانی است .ایشــان به درستی تاکید میکنند که دولتها پای حرف خبرگان

اقتصادی کشور بنشینند و از دل این همفکری ،راهکارهای واقعی و برآمده از دانش
و تجربه را برای حل مشکالت اقتصادی کشور استخراج کنند .پیش از این هم ایشان
در جریان ابالغ اصل  44قانون اساسی ،سیاستهای خصوصیسازی و برنامه اقتصاد
مقاومتی تاکید بسیاری به حرکت در مسیر اقتصاد مردمی و اقتصاد امن داشتهاند.
اما جالب اینکه ما امروز نهتنها برای مقاومت در برابر تحریمها برنامههای جدی پیش
نگرفتهایم ،که بعضی از اقدامات هم منجر به تحریمهای داخلی شدهاست .به همین
دلیل باید بیانات رهبری را فصلالخطاب همه مناقشــات قرار دهيم و با مشارکت
آحاد ملت به خصوص افراد شــاخص در حوزه اقتصاد ،صنعت و تجارت کوتاهترین
و بهینهتریــن روشها را برای عبور از بحرانها پیش گیریم .به برخی از این موارد
میتوان چنین اشاره کرد:
یک :تشکیل ستادی با عنوان رصد مقابله با تحریمها به فرماندهی یک مدیر مقتدر و
صاحب دانش و صالحیت در حوزه اقتصادی که بتواند زیر نظر مستقیم رئیسجمهور
و با همکاری شورای هماهنگی که توسط رهبری ایجاد شده ،مهمترین مشکالت
مربوط به حوزه تحریمها را بررسی و حل و فصل کند .این ستاد میتواند همانطور
که رهبری اخیرا اشاره کردهاند ،با ایجاد مکانیزمهای هدفمند امکان تعامل بخش
خصوصی و دولت در این حوزه را به باالترین سطح ممکن ارتقا دهد.
ش رو با این تمرکز که در صورت کاهش صادرات نفت
دو :تعریف ســناریوهای پی 
حتی تا اندازه صفر یا زیر یک و نیم میلیون بشکه ،چطور باید بتوان اقتصاد کشور را
اداره کرد و از آن مهمتر همچنان راههای ارتباط اقتصادی با جهان را زنده نگاه داشت.
سه :متناسب با هرکدام از سناریوهای پیشبینیشده ،برنامههای اجرایی نیز طراحی
و آماده اجرا شود .این برنامهها باید تمام حوزههای اثرگذار اقتصادی را تحت پوشش
قرار دهد و مانع از بروز بحران یا شوک در جامعه شود.
چهار :مهمترین و شاخصترین نقطه التهاب اجتماعی در ایران ،وضعیت معیشتی
پنج دهک اول کشور است .به همین جهت و به منظور جلوگیری از بروز آسیب به
این اقشار سریعا با اصالح مکانیزمها و شیوه اجرا ،پرداخت یارانههای مستقیم ،نقدی
و کاالیی برای آنها برقرار شود.
پنج :متاســفانه طی چند ماه اخیر و به خصوص در دوران بحران ارزی شائبههای
بســیاری در مورد شیوه بازگشــت ارز به کشور وجود داشت .به همین جهت باید
به فوریت و جدیت امکانی ایجاد شــود تا ارز حاصل از صادرات به خصوص صنایع
پتروشیمی و فوالد به کشور بازگردد.
شش :خوراک پتروشــیمیها بــه قیمت ارز آزاد محاســبه و از محل مابهالتفاوت
هزینههای یارانهها تامین شود.
هفت :سریعا قیمت حاملهای انرژی تعدیل شود و با پرداخت یارانه نقدی حمل و
نقل به آحاد ملت ،از قاچاق جلوگیری و عدالت در جامعه برقرار شود.
هشت :امکان صادرات بنزین و گازوئیل به کشورهای همسایه مهیا شود.
ش خصوصی با بازار همسایگان (پاکستان ،افغانستان ،ترکیه و عراق)
ن ُه :ارتباط بخ 
گسترش داده و دادوستد با آنها تقویت شود .به خصوص موانع موجود بر سر راه این
ارتباط باید به سرعت از میان برود .به این ترتیب هم صادرات افزایش مییابد و هم
واردات اقالمی که با تحریم مواجه شدهاند از طریق این کشورها به انجام میرسد.
ده :در مصــارف دولت صرفهجویی صورت گیــرد و تا حداقل ممکن کاهش یابد.
ضمن اینکه تدابیر الزم جهت کنترل نقدینگی و ایجاد انضباط بانکی نیز اندیشیده
و اجرایی شود.
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اعالنـات

نتیجه رتبهبندی اتاقهای بازرگانی کشور

اتاق تهران اول شد
در مرداد گزارش مفصل رتبهبندی اتاقهای بازرگانی سراســر کشــور که با توجه به
شاخصهای متعددی صورت گرفته بود منتشر شد .درنهایت اتاقها در چهار گروه A، B،
 Cو  Dرتبهبندی شدند .در این رتبهبندی اتاق تهران در گروه  Aو تنها اتاق بازرگانی کشور
بود که با اختالف نسبت به سایرین این رتبه را کسب کرد .تقریبا در تمام شاخصهایی که
تعیین شده بود اتاق تهران باالترین رتبهها را داشت.
در این گزارش آماری« 450 ،مصاحبه انجامشــده»« 6000 ،شاخصهای سنجش
شده»« 800 ،مستندات بررسیشده» انجامشده است .همچنین معیارهای این ارزیابی
شامل «حکمرانی»« ،عضویت»« ،خدمات»« ،تأثیرگذاری بر سیاستها»« ،تنظیم گری»
میشود.
اتاقهایی که در سطح  Aقرار دارند ،اتاقهایی با امتیاز  80و باالتر هستند .به همین
ترتیب رتبههای پایینتر ،امتیازهای کمتر در اختیاردارند .در ســطح  ،Dاتاقهای دارای
امتیاز کمتر از  40قرارگرفت هاند.
اتاق تهران در شــاخصهایی ازجمله «طرح»« ،حکمرانی»« ،ســاختار ســازمانی
و مدیریــت»« ،فرآیندهای نیروی انســانی»« ،ارکان»« ،شــفافیت»« ،تأثیرگذاری بر

سیاســتها»« ،فرآیندهای مالی»« ،خدمــات»« ،داوری و حل اختالف»« ،عضویت» و
«تبلیغات و فرآیندهای عضویت» در جایگاه اول قرارگرفته است.
اتاق تهران فعالیتهای مختلفی انجام میدهد .ماهنامه آیندهنگر در ســال  95و 96
به صورت منظم و ماهیانه منتشــر شده است .همچنین اتاق در سال  96برای اولین بار
 11مورد کتاب چاپ کرده اســت 6 .مورد شامل کتابهایی است که در مورد اقتصاد و
بوکار ترجمه شده است 5 .مورد کتاب هم مرتبط با جایزه امینالضرب بوده است.
کس 
کانــال تلگرامــی اتاق تهران  7800مخاطــب دارد .این کانال بــه خوبی اخبار و
رویدادهای مهم مرتبط با اتاق ،اخبــار مهم اقتصادی و اطالعات مفید و جذاب را به
یگذارد.
اشتراک م 
عالوهبر این ،آمارها و عملکرد مرکز تماس اتاق تهران از لحاظ کمی و کیفی تحلیل
میشــود و گزارش مرتبط در مورد مواردی مثل موضوعات و سواالت مطرح شده ،نحوه
پاسخگویی ،مقدار انتظار تماسها و مورادی از این دست تهیه و تحلیل شده است.
اتاق تهران در ســال  ،96ده مورد دوره آموزشی و آموزش را به صورت فیلم مستند
منتشر کرده است.

اتاقها در بخش ساختار سازمانی و مدیریت

اتاقها در بخش فرآیندهای نیروی انسانی
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اقتصاد ایران
چه میکند؟

معرفی 21
مسئلهای
که
اقتصاد ایران را
در
سال 97
به چالش
میکشند
با
محوریت

یخوانید؟
اعالنـاتم 
چ ه

مخاطره دالر

............................

نرخارز
بااقتصادایرانچهمیکند؟

ضامن رها شد

معرفی  21مسئلهای

که اقتصاد ایران را در

سال 97
به چالش میکشند

یکصد مسئله اصلی
ایران در سال 1397
شده
پس از انجام یک کار
است .در میان این 100
پژوهشی با روشهای آینده
مسئله ،اقتصاد با 21
زیست،
پژوهی ،دستهبندی
مسئله باالترین سهم را
فرهنگی ،اجتماعی،
نسبت به سایر بخش
فناوری و سالمت دارد.
قطعیت»
های سیاسی ،محیط
در میان مسائل همه
بوده است که نشان
بخشها« ،نرخ ارز»
میدهد این مسئله
سال
دارای بیشترین «عدم
اقتصادی نظر اکثریت
جاری جلب کرده است.
خبرگان را به عنوان
گروه پژوهشی آینده
که در
یک چالش مهم در
بان با همکاری  10مرکز
صفحات پیش رو تحلیلی
علمی ،این پژوهش را
از مسائل اقتصادی
به سرانجام رسانده
آن ارائه شده است.

کدام بهتر است؟

یارانه

ریالی یا یارانه بنزینی

چرا باید آیندهنگر بخوانید و چه مطالبی میخوانید؟
طرح:رضادولتزاده

سردبیر

پانزده ســال است که به کار روزنامهنگاری مشغولم و
این برای اولینبار اســت که دو عمل نادر در رفتارم را
انجام میدهم .اینکه اول شخص مینویسم؛ یعنی نوعی
از نــگارش که مهارتی در آن ندارم و دوم هم اینکه به
ســادگی در این یادداشت از نشدنها و پیشنرفتنها
ناله میکنم .اصل ماجرا این است که طی تمامی این
سالها تالش کردم بیشــترین ارتباط را با حوزههای
کاری داشتهباشــم .برای من خروجی تمام سالهای
معاشــرت با مدیران کشور تنها در همین یک جمله
معنا مییابد« :در ایران هیچ مشکلی از بین نمیرود».
تمام مصائبی که اقتصاد ایران در سال  97پیشروی
خود دارد ،همانهاســت که ن ُه ،ده سال قبل که بلکه
بیســت سال قبل هم تجربه کردهبود .درمانهایی که
دولتها به کار گرفتهاند ،هیچکدام موثر نیفتاده تا امروز
ارز ،تامین اجتماعی ،نظام بانکــی ،مالیاتی و...بحران
زندگی صاحبان کسبوکار و مردم نباشد .تجربه تمام
سالهای گذشته حداقل به من اثبات کرده که مدیران
نظام اقتصادی ایران در بهترین حالت به کار روزانه و
اقدامات جاری سرگرم شدهاند .همین کارها برایشان
کارنامه و گزارش عملکردهای تکراری و کســالتبار
ساخته و در نهایت کار به جایی رسیده که هیچ کس،
امیدی به آینده ندارد چراکه عمال آینده و گذشته ما
تقریبا سیکل تکرار شونده همیشگی شدهاست.
ولی خلیلی

دبیر بخش کارآفرین ایرانی و کارخانه

مســئوالن عالی رتبه کشــور معتقدند در شرایط
کنونی و برای برون رفت از وضعیت بیثباتی اقتصادی
کشور باید کار را به دست بخش خصوصی سپرد .گرچه
اقتصاد دولتی ایران همچون درخت کهنسالی است که
ریشههای عمیقی در دل خاک دارد ولی به همان اندازه
هــم به بدنه آن بید ،موریانه و ...زده و درخت از داخل
درحال پوک شدن اســت .در این شرایط این درخت

8
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سعید ارکانزاده یزدی
دبیر بخش کتاب ضمیمه

در بخش کتاب ضمیمه این شماره ،خالصهای از کتابی
چاپ شــده است درباره ابرمیلیاردرها و سوپرپولدارها
در هند .هندوســتان کشــوری اســت که به داشتن
فاصله طبقاتی زیاد مشــهور اســت و همواره در کنار
ساختمانهای شیک و افرادی بسیار ثروتمند ،گداها
و خیابانخوابهــا را هــم میتوان دیــد .این بخش
کتاب ضمیمه مروری دارد بر اينكه چطور هندیهای
میلیاردر به این میزان از ثروت رســیدند و نامهایشان
فهرســت میلیاردرهای مجله فوربز را پــر کرد و آیا
دوران نارندرا مودی میتواند این شــکاف ثروت را پر
کند .بخش کتاب ضمیمه را بخوانید تا بتوانید تا حدی
پاسخ این سؤال را دریابید.

کاوه شجاعی

دبیر بخش آینده پژوهی

لیال ابراهیمیان

دبیر بخش توسعه و آکادمی

وقتــی از «توســعه» میگوییــم ،میدانیــم و
نمیدانیم چه میگوییم! مرزهای توســعه ناشناخته

در این شماره یادداشتی داریم از آیندهنگر مشهور
ایــن روزها ،یووال نوح حراری کــه نظرش را درباره
دنیــای  ۲۰۵۰و راههای آمادهشــدن برای آن گفته
است .شفافیت ذهن او و راهحلهایش باعث تعجبتان

عکس :رضا معطریان

بهراد مهرجو

نیازمند قلمههای جدید و جوان است و بخشخصوصی
میتواند این نقش را برای این درخت کهنســال بازی
کند ،درختی که در شــرایط سختی به سر میبرد و
اگر سم پاشی نشود و قلمههای جدید روی آن نقش
نبندد ،پیش از پیش شــکننده خواهد شــد .اقتصاد
ایران هم اکنــون نیازمند جذب ســرمایهگذاریها،
ایدهها ،نیروهای جوان و ...اســت و نخســتین گام در
این جهت جذب حمایتهای بخشخصوصی است تا
شاهد شکلگیری کارخانههای جدید با تکنولوژیهای
پیشرفته باشیم؛ مجموعههایی مانند هلدینگ دارویی
سیناژن که با تولید داروهای بیوتک ساالنه میلیونها
دالر ارزآوری دارد .در این شماره از مجموعه کارخانه
نگاهی به این مجموعه دارویی و اهمیت آن داشتهایم.
شــرکتی که در حال حاضر بخش مهمی از داروهای
مورد نیاز بیماران مبتال بهام اس ،سرطان ،هموفیلی
و ...را تولید میکند.

است؛ توســعه بهمثابه برنامهریزی پیشرفت در همه
حوزههاست؛ توســعه بهمثابه فروافتادن یک سری از
سازمانها و برآمدن سازمانهای دیگر است؛ توسعه به
مثابه رشــد اقتصادی و افزایش تولید و درآمد است؛
توسعه به مثابه تغییر ساختارها ،توسعه به مثابه نوسازی
و توسعه به مفهوم جهش در نیروهای مولد است .اسناد
زیادی برای این شکل از توسعه در ایران تدوین شده
اســت .اما آنچه در این میان از آن غفلت شده ،سخن
گفتن از ســرمایهگذاری برای صبورترشدن مردم در
مسیر توسعه است .مسیری که برای قدم گذاشتن در
آن باید ناهمواریهای زیادی را صبوری کرد .نهادهای
مدنی در ایران یکی از همین مسیرهای توسعه است؛
مسیری پرسنگالخ که موانع و مشکالت زیادی بر سر
راهش قرار دارد .از قدرت متمرکز و دولتمحوری ،تا
تولید علم و پشتوانه دانش؛ از اقتصاد تا نیروی انسانی؛
ی دولتها در مقابل
از موانــع حقوقی تا توســعهطلب 
نهادهای مدنی .در این میان اگر نهادهای مدنی شکل
نگیرد و اقتدار نیابد ،اضمحالل در انتظار جامعه است.
اما جامعه مدنی محصــول دولت مدرن و جامعه آزاد
اســت .این نهادهای مدنی است که قدرتهای پراکنده
را به اقتدار سیاســی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
تبدیل میکند و مســیر توسعه را در جامعه پررنگتر
مینمایاند .در بخش توسعه سعی شده به این پرسش
که «چرا نهادهای مدنی در ایران به بلوغ نمیرسند؟»
پاسخ داده شود .این پرسش در چند وجه بررسی شده
اســت؛ خواندن این پرونده به شــما توصیه میشود.
همچنین در بخش آکادمی پرســشهای متعددی با
محوریت توسعه اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی مطرح
شده و در قالب مقاالتی متعدد به آنها پاسخ داده شده
است .ما را در این مسیر همراهی کنید.
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جوانان استارتآپباز

استارتآپها نقش
کلیدی در اشتغال و
نیز
کارآفرینی آینده کشور بازی
شاهد آن هستیم؛ با
خواهند کرد و سهم مهمی
نگاهی دقیق به برخی
از بازار اشتغال را در
شرکتهای استارتآپی
وجود آوردهاند همچون
اختیار خواهند داشت،
که دیگر به واحدها و
اسنپ ،دیجی کاال ،علی
موضوعی که هماکنون
مجموعههای بسیار
بابا و ...در چند سال
گردشگری و سفر و ...فعال
بزرگ تبدیل شدهاند و
گذشته استارتآپها در
شدهاند و هر روز نیز
صدها و هزاران شغل به
حوزههای مختلفی
شاهد رشد و توسعه
تعدادی از کارآفرینان
مانند فروش اینترنتی،
همین کارآفرینان در
صنعتی کشور به معرفی
تاکسی سرویس ،خدمات
حوزههای متنوعی
کرده است
استارتآپی خواهیم
هستیم .در این شماره از
اما تفاوت مهم آن در
پرداخت که چشمانداز
حذف واسطهها و ارتباط
کارآفرین عالوه بر معرفی
گوگل و
روشنی در پیش دارد.
مستقیم مشتری با
مدیر پیشین سایت
کشمون سایتی است
که
کشاورزان
به
یوتیوب
و
است.
فروش
سیاوش
عالوه
زعفران اقدام
براین در این
ارجمند آخرین
مدیرکارخانه ارج و
شماره به معرفی ساالر
تعدادی از کارآفرینان
کمانگر از مدیران قدیمی
جهانی پرداختهایم.

آیا آمارهای تجارت
خارجی ایران در  5ماهه
امسال تمام حقایق را
مثبت است
بازگو میکند؟ حتما
پس چرا صادرکننده و
این سوال را بارها از
واردکننده از وضعیت
خودتان پرسیدهاید که
ماندهاند .اما تراز مثبت
ناراضی هستند .بدیهی
تجاری همیشه هم
اگر آمارها نشان می
است که تراز تجاری
عمال با
به معنی خوب بودن
دهد تراز تجاری کشور
مثبت نشان میدهد که
حال صادرکنندگان
توجه به بخشنامههای
واردکنندگان در کورس رقابت
نیست .بخش خصوصی
ارزی دچار چالشهای
از صادرکنندگان جا
جدی شده است .عمر
واقعی که سهمی حدود
چالش جدی کرد .رصد
بخشنامههای دولت
 20درصد از صادرات
آمارهای ماه به ماه تجارت
است
در این چندماه بسیار
غیرنفتی کشور را دارد،
خارجی نیز نشان میدهد
که بیشتر مربوط به
کوتاه بود .به گونهای که
مثبت بودن این شاخص
صادرکنندگان پتروشیمی و
تجارت ،ناشی از کاهش صادرات بوده صادرکنندگان غیرنفتی را دچار
میعانات گازی است.
و افزایش اندکی
در صادرات رخ داده

ف
رجام انقالب بولیواری

ونزوئال
یکی از عجیبترین
سرنوشتهای اقتصادی-
کشــوری که
سیاسی قرن  21را در
زمانی با رهبری هوگو
سرتاسر جهان دارد.
امروزه
چاوز یک انقالب از
مسیر صندوقهای
بدل به جهنمی برای
رأی را تجربه میکرد،
مردمش شده ،آن هم به
دست جانشین چاوز.
نیکالس مادورو با اقتصاد
اکنون پرسش این است:
ونزوئال چه خواهد کرد؟
شدن به آن را دارند.
اقتصادی که بسیاری از
کشورها هراس تبدیل

ـمیـمه .......................

کار
خانهسوپرمیلیاردرها

هندیه
اباسریعترینروشها
بیشترینپولهایتاری
خرارویهمجمعمیکنند

هیچ کس
خصوصیسازی در ایران را
موفق نمیداند .بزرگ
خصولتی وارد گود
ترین ادلهای که برای این
اقتصاد شدهاند .این گروه
موضوع مطرح میشود،
چنان بر اقتصاد کشور
واگذاری شرکتهای
منظور کارآمدی بیشتر ،به
چنبره زدهاند که راه رشد
دولتی به نهادهای عمومی
بخش خصوصی واقعی
را بر بخشخصوصی
ابراز
است که به موجب آن،
واگذار شوند .اما در عمل
بستهاند .این در حالی
نارضایتی از روند واگذاری
گروهی به نام شرکتهای
سهم بخشخصوصی از
است که قرار بود در
های بنگاههای دولتی،
این روند تنها حدود
روند خصوصیسازی،
راهکارهایی را هم برای قرار
 18درصد بوده است.
شرکتهای دولتی به
از این رو کارشناسان
گرفتن در مسیر درست
و فعاالن اقتصادی در
خصوصیسازی پیشنهاد
محافل مختلف ضمن
میدهند .اما آیا گوش
شنوایی وجود دارد؟

نهادهای

عکس :رضا معطریان

عکس :رضا معطریان

محمد عدلی

دبیر بخش آینده ما

رویای بازگشــت آرامش و ثبات به اقتصاد ایران
بازهم تعبیر نشــد و بار دیگر تکانهای جدید به بدن
رنجور و مهجور اقتصاد وارد آمد .اقتصادی که قرار بود
بــا عبور از تحریمها ،فصل جدیدی را آغاز کند ،تنها
دو سال را با این آرزو پشت سر گذاشت و چشمانداز
آن به رنگ خاکســتری درآمد .با خــروج امریکا از
برجام بار دیگر پیشبینیپذیری شرایطی اقتصادی
با چالش مواجه شد و تحریمهای جدید ،برنامهریزی
را برای فعاالن اقتصادی دشوار ساخته است .در فصل
آینده ما ،نتایج طرح آیندهپژوهی که با نظرســنجی
از خبرگان بخشهای مختلف جمعآوری شده ،مورد
تحلیل و بررســی قرار گرفته است .در این پژوهش
 21مســئله از  100مسئله پیش روی ایران به حوزه
اقتصاد اختصاص دارد که در فصل آینده ما به بررسی
این  21مســئله و دغدغههایی کــه از جانب آنها به
اقتصاد وارد میشود ،پرداخته شده است.
زهرا چوپانکاره

دبیر بخش تجربه و کارآفرین خارجی

در ايــن شــماره و در بخــش كارآفريــن هــم
گفتوگويــي خواندنــي با وارن بافت هســت و هم
ماجراي خاندان گتي و تاسيس يك امپراتوري نفتي
كه عاقبت به دســت يكي از وارثان عشق موسيقي
بــه فروش رفت .در بخش تجربــه اما  4صفحه ويژه
روزهاي كنونــي داريم ،روزهايي كه همه از وضعيت

عکس :رضا معطریان

خواهد شــد .بحران کاهش ارزش لیــر و نیز اعمال
تحریمهای امریکا علیه کشــور همسایهمان ترکیه
باعث شده اقتصاد این کشور شرایطی متفاوت نسبت
به گذشته را تجربه کند .در این شماره دو گزارش در
مورد تبعات اقتصادی و سیاسی این بحران در ترکیه
داریم .گزارشی هم داریم از زندگی روزمره در کشور
نفتخیز و تورمزده ونزوئال تا ببینید از دســت رفتن
کنترل اوضاع تا کجا میتواند پیش برود.

عکس :رضا معطریان

فضای کسب
و کار ایران به دلیل
بخشنامههای متعدد ،عدم
شرایط نامساعدی
ثبات در نرخ ارز و هجوم
را تجربه میکند .هر
به یکباره نقدینگی،
روز فعاالن اقتصادی با
که کار را برای تصمیم
شرایط جدیدی در کسب
گیریهای کوتاهمدت و
و کار مواجه هستند
بلندمدت آنها سخت و
نمیتواند تفسیر و
سختتر میکند .حال
برداشت صحیحی از
یک فعال اقتصادی
تصمیماتی داشته باشد که
فضای کسب و کار را
مه آلوده کرده است.

چرا یک بستر و دو رویا

مدنی در ایران
اگرچه
تقویت نهاد و جامعه
به بلوغ نمیرسند؟
مدنی از مهمترین ارکان
گسترش تشکلهای
مشروعیت در گفتار
غیردولتی تعقیب کند ،اما
اصالحطلبی بود و دولت
همین گفته اعترافی
دموکراسی و جامعه
اصالحات درصدد بود تا این
بر وجود نارساییها
مدنی تغییر بزرگی ایجاد
برنامه را عمدتا از طریق
است .انتظار این بود
و در سطح
شود؛ اما این نهادها
ایجاد فضا برای رشد و
که با توجه به رشد و
گفتمانی قابل بحث است.
همچنان با مشکالتی مواجه
تنوع طیف فعالیت این
بوده و هستند .موانع و
تشکلها ،در شاخصهای
مشکالتی که در سطح
سیاسی ،اجتماعی،
اقتصادی و فرهنگی

بد اقتصادي مينالند و نگران گذر از آن هســتند .در
دو مطلب جداگانه تجربياتي از دوران ركود اقتصادي
سال  2008امريكا آمده است و به شما ميگويد كه
چگونه در اين شــرايط با نيروي كارتان رفتار كنيد
و چگونه از وضعيت بد بهترين اســتفاده را ببريد .در
آخرين صفحه از اين بخش هم سراغ اشتباههاي رايج
در بازاريابي از طريق شبكههاي اجتماعي رفتهايم .اگر
با اليك ديگران خوشحال ميشويد و فكر ميكنيد در
حال پيشرفت هستيد اين مطلب را بخوانيد.
مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده

در این شــماره گزارشهایی در مورد آینده ایران
تهیه شده است ،آینده اقتصادی ایران و آینده ساختار
جمعیتی این کشــور ،که میتوانــد وضعیت آینده
کشــور را بهتر نمایان کند .اقتصاد آینده دنیا تحت
تاثیر تحوالت مختلفی است و خطرات زیادی اقتصاد
جهان را تهدید میکند که در گزارشی جداگانه به آنها
پرداخته شده است .همچنین تاثیر ورود تکنولوژی به
فعالیتهای اقتصادی و جایگزین شدن آن به عنوان
نیروی کار در بســیاری از فعالیتهای اقتصادی در
گزارشی جداگانه بررســی شده است .با مطالعه این
گزارشها میتوان به بســیاری از سوالهایی که در
مورد آینده ایران وجود دارد پاسخ داد.
بمانجان ندیمی

دبیر بخش راهبرد و روایت

تراز تجــاری کشــور مثبت اســت ،امــا آنچه
از صحبتهــای فعــاالن اقتصــادی بــه خصوص
صادرکننــدگان بخش خصوصی برمیآید ،نشــان
میدهد حال صادرات کشور چندان خوب نیست .در
این شماره ،پروندهای را با این موضوع تدارک دیدهایم
و مــوارد تأثیرگذار در تراز تجــاری مثبت را ارزیابی
کردهایم .در پروندهای دیگر به روند خصوصیسازی
در ایران پرداختهایم .موضوعی که به نظر میرســد
هیچ کس از آن راضی نیســت .چراکه به موجب این

خصوصیسازی ،پدیدهای به نام شرکتهای خصولتی
وارد اقتصاد کشور شدهاست .اما سوال اصلی این است
که آیا در شرایط کنونی که اقتصاد کشور دچار بههم
ریختگی است ،خصوصیسازی میتواند موفق شود
یا اینکه مانند گذشته در مســیر اشتباه به راه خود
یدهد؟
ادامه م 
نسیم بنایی

دبیر بخش اکونومیست و ایدهها

بسیاری آن را شکست سوسیالیسم میدانند؛ برخی
هم اص ً
ال آن را حاصل نظام سوسیالیستی نمیبینند.
هرچه که باشــد ،ونزوئال اکنون وضعیت پیچیدهای
دارد .در این بین نیکالس مادورو رئیسجمهوری این
کشور برنامههایی برای نجات کشورش ارائه کردهاست.
اما این برنامهها چقدر میتواند ونزوئال را نجات بدهد؟
ونزوئال به جایی تبدیل شده که دیگر نظام اقتصادی
ندارد .جایــی که در آن از تــورم چندصد درصدی
صحبت میشــود ،بدون تردید دیگر نظام اقتصادی
منسجمی ندارد ،در این کشور قحطی حکمفرما شده
و از آن جهنمی تحملناپذیر ساختهاست .حاال ونزوئال
به نظــام اقتصادیِ واقعی برای بهبــود نیاز دارد .آیا
برنامههای مادورو در این زمینه کمکی خواهد کرد؟
این پرسشی است که اکونومیست سعی کرده به آن
پاسخ بدهد.
زینب کوهیار
دبیر بخش نگاه

امروز کمتر کســی از نرخ دالر یا به عبارت بهتر
نرخ فزاینده دالر باخبر نیســت .نرخی که از  4هزار
تومان به بیش از  13هزار تومان رسیده است .نگاه این
شماره قصد دارد فارغ از دغدغه مصرفکنندگان دالر
به نرخ ارز بپردازد .در این شماره به سراغ کارشناسان
رفتیم تا فرصتهای اقتصادی ناشی از افزایش نرخ ارز
خارجی و کاهش پول ملی را بررسی کنیم .براساس
اقتضائات اقتصاد ایران نرخ ارز باال برای کسب وکارها
خوب نیست؟
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اعالنـات
چهل و دومین نشست هيئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران برگزار شد
بخشدفاع دولتیها ،انتقاد خصوصیها
نشست شهریورماه هيئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در کنار سخنان
منتقدانه نمایندگان بخش خصوصی ،محملی برای نمایندگان نهادهای دولتی
مانند بانک مرکزی ،گمرک و سازمان حمایت توليدكنندگان و مصرفكنندگان
برای دفاع از عملکرد این سازمانها بود .چهل و دومین نشست هيئت
نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با حضور معاون ارزی بانک مرکزی و نمایندگانی
از گمرک و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان برگزار شد .در این
نشست نمایندگان بخش خصوصی تعدد صدور بخشنامهها ،تناقض و تنافر
دستورالعملها ،مشکل سنگین و طوالنی شدن بوروکراسی تجارت خارجی و
دریافت ارز ،ترخیص کاال از گمرک ،سردرگمی فعاالن اقتصادی و ...را مطرح
کردند و نمایندگان دولت نیز تالش کردند تا به مسائل مطرحشده پاسخ دهند.
در این نشست همچنین ،مسعود خوانساری رئيس اتاق تهران به اقدام خوب
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران در راستای رتبهبندی اتاقهای
بازرگانی سراسر کشور اشاره کرد و گفت :در مرداد گزارش مفصل رتبهبندی
اتاقهای بازرگانی سراسر کشور که باتوجه به شاخصهای متعددی صورت
گرفته بود ،آماده شد و در نهایت اتاقها در چهار گروه  A،B ،Cو  Dرتبهبندی
شدند که خوشبختانه اتاق تهران در گروه  Aقرار گرفت و تنها اتاق بازرگانی
کشور بود که با اختالف نسبت به بقيه این رتبه را کسب کرد .تقریبا در
تمام شاخصهایی که تعیین شده بود اتاق تهران باالترین رتبهها را داشت.
 1397/05/27چالش ترخیص کاال از گمرک و تنظیم فروش محصوالت در بورس کاال
در چهل و هشتمین نشست شورای
گفتوگوی دولت و بخش خصوصی
با پیگیریهای بخش خصوصی ،اصالحیه بند  5مصوبه ارزی ابالغ شد 1397/05/29
استان تهران ،موضوع رسوب کاال در
بخش خصوصی برای حل مشکل واردکنندگان به دنبال اصالحیه بند  5مصوبه
گمرکات و مسئله فروش محصوالت
ارزی بود که در نهایت توسط معاون اول رئيسجمهوری ابالغ شد .جهانگیری در
در بورس کاال مورد نقد و بررسی
متن نامه خود که اشاره به تصویبنامه هیئتوزیران دارد ،به دستگاههای اجرایی
قرار گرفت و اعالم شد مشکل
نوشته است :در مورد تأمین ارز بابت گشایش اعتباری اسنادی ،ثبت برای اسنادی
ترخیص مواد اولیه و ماشینآالت
و حواله ارزی پیشاز تاریخ  1397/5/16از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفتهشده
مربوط به خطوط تولید ،با نظر هيئت
ولیکن کاالی مربوط ترخیص نگردیده است (بهجز کاالهای موضوعبند ()1
دولت مرتفع شده است .رئيس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران در آغاز
تصویبنامه فوقالذکر) بانک عامل موظف است با اخذ تعهدنامه از واردکننده
این نشست ،با اشاره به سیاست ارزی دولت که از ابتدای امسال در دستور کار قرار گرفت
مبتنی بر پذیرش پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز زمان تأمین تا نرخ ارز بازار (بازار
و به گفته وی ،مشکالت عدیدهای را برای فعالیتهای اقتصادی و حوزه کسب وکار کشور
ثانویه) زمان ترخیص کاال ،معادل بیستوهشت هزار ریال به ازای هر دالر (و
ایجاد کرد ،افزود :در بخشنامه  21فروردینماه امسال ،دولت با اعالم نرخ  4200تومانی
متناسب به دیگر ارزها) نسبت به صدور اعالمیه تأمین ارز بهعنوان گمرک جمهوری
برای دالر ،تاکید کرد که ارز دولتی برای تمامی کاالها تخصیص دادهمیشود در حالی که
اسالمی ایران (مجوز ترخیص کاال) اقدام نماید .رفع تعهد ارزی برای این گروه
این وعده دولت منجر به افزایش چشمگیر تقاضا برای ثبت سفارش کاال شد و طبق اعالم
واردکنندگان موکول به ارائه پروانه گمرکی و همچنین پرداخت مابهالتفاوت مذکور
رسمی دولت ،در مدتزمان کوتاهی نزدیک به  15میلیارد دالر گشایش ارزی صورت گرفت.
به بانک عامل (واریز بهحساب خزانهداری کل کشور) و حداکثر تا شش ماه از
محمدحسین مقیمی استاندار تهران هم در این نشست ،به بازدیدهای هفتگی خود از
تاریخ ترخیص است .در مواردی که متقاضی از پرداخت مابهالتفاوت مزبور اجتناب
کارخانهها و واحدهای صنعتی استان تهران اشاره کرد و گفت :در شرایط کنونی و به
نماید ،بانک عامل باید ضمن معرفی واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی،
ویژه پس از سیاست جدید ارزی ،به قدری هجمه برای صادرات غیرنفتی افزایش یافته
مراتب را به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران منعکس نموده تا از تخصیص و
که تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه برخی واحدها از جمله محصوالت شیمیایی و
تأمین ارز برای موارد آتی جلوگیری شود.
پتروشیمی ،ورقهای فوالدی ،انواع قراضه و حتی کاغذ دچار مشکل شدهاند.
 1397/06/03تاسیس واحد طب کار از نیمه دوم سال  1397در بیمارستان بازرگانان
رئیس بیمارستان بازرگانان
اتاق بازرگانی تهران طی نامهای
توسعه روابط اقتصادی ایران و پاکستان با برقراری نظام تهاتر کاال 1397/06/06
به اصناف و تشکلهای تحت
سفیر پاکستان در تهران در مالقات با
پوشش اتاق تهران از آمادگی
رئيس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
ارائه خدمات ویژه معاینات و
کشاورزی تهران بر گسترش مناسبات
آزمایشهای طب کار از نیمه دوم
تجاری میان دو کشور تاکید کرد .در
سال جاری ،در این بیمارستان
این دیدار که در محل اتاق تهران انجام
خبر داد .از این رو ،تشکلهای
شد ،خانم رفعت مسعود که به تازگی
اقتصادی و آن دسته از صاحبان بنگاههای بخش خصوصی که عضو اتاق تهران
مسئولیت سفارت پاکستان در تهران
هستند ،میتوانند نسبت به دریافت این خدمات اقدام کنند.
را برعهده گرفته است ،طی سخنانی با

اشاره به مواضع نخستوزیر جدید پاکستان مبنی بر توسعه روابط این کشور با همسایگان و
به طور ویژه ایران ،تصریح کرد که اتاق بازرگانی تهران میتواند در توسعه مناسبات اقتصادی
و تجاری میان دو کشور نقش کلیدی داشته باشد.
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تحلیلگران
سهای ونزوئال
سوسیالیسم :در 

ترامپ :تهدیدِ سازمان تجارت جهانی

سقوط اقتصادی در ونزوئال به طرز شگفتآوری ترسناک
است .به لطف ابَرتورمی که بر این کشور حاکم شده ،پول
نقدی که برای خرید یک بسته ســبزی داده میشود از
حجم آن بسته سبزی بیشتر است .دهها میلیون ونزوئالیی
شــبها را گرســنه ســر بر بالین میگذارند .بسیاری از
طرفداران بازار آزاد با تکیه بر همین فجایعی که در ونزوئال
به بار آمده مدام تأکید کردهاند که سوسیالیســم همیشه
نوا اسمیت
شکســت میخورد .آنها برای اینکه بتوانند ادعای خود را
اثبات کنند به موارد دیگری نیز اشاره میکنند مثل اتحاد
تحلیلگربلومبرگ
جماهیر شوروی و کرهشمالی یا ویتنام و چین پیش از آنکه
اصالحات اقتصادی برای بازار آزاد در این کشورها ایجاد شود .این نظامهای کمونیستی همگی
در نهایت ،قحطی و فقر سراســری را برای مردم خود ایجاد کردهاند .با نگاهی تاریخی میتوان
نمونههایی را یافت که نشان میدهد مداخله دولت تا کجا میتواند پیش برود.

سازمان تجارت جهانی به زودی وارد بحرانی بزرگ و عمیق
خواهد شد .دو دهه پیش بود که این سازمان موفق شد از
مانع محافظهکاران عبور کند و به کشورها اطمینان بدهد
میتوانند در چارچوب این ســازمان در سطح بینالمللی
معامــات تجاری خود را انجام بدهنــد .اما اکنون دونالد
ترامپ رئیسجمهوری امریکا به تهدیدی جدی برای این
ســازمان تبدیل شدهاست .تا به این لحظه ،کاخ سفید در
لری الیوت
جنگ با ســازمان تجارت جهانی بودهاست .واکنشهای
ترامپ به چین و تعرفههایی که برای کاالهای ورودی از این
تحلیلگر گاردین
کشور گذاشته یا جنگ تجاری که با اتحادیه اروپا و کانادا به
راه انداخته همگی عالیم بدی برای این سازمان به شمار میآید .او در واقع به شکل غیرمستقیم
وارد جنگ تجاری با سازمان تجارت جهانی شدهاست .امریکا یکی از مهمترین اعضای سازمان
تجارت جهانی بوده که همیشه مطابق با اصول این سازمان عمل کردهاست.

کوکاکوال :استراتژی جدید شرکت نوشیدنی

اپل :محصول جدید چیست؟

کوکاکوال بخــت خود را روی بخشهای جدیدی امتحان
میکنــد تا بتواند نوشــیدنیهایش را بیشــتر به فروش
برساند .استراتژی شرکتهای نوشیدنی این است که در
حوزه خودشــان بهترین را به مشتریانشان ارائه بدهند و
با همان برند شــناخته بشوند .معموالً شرکتهای ِ
بزرگ
فعال در حوزه نوشیدنی ،بخت خود را روی استارتآپها
امتحان میکردند .کوکاکوال اخیرا ً مسیری متفاوت را در
دنیله وینر برانر
دستور کار خود قرار دادهاست .این شرکت تصمیم گرفته
محبوبترین فروشــگاه زنجیرهایِ قهوه را خریداری کند.
تحلیلگر سیانانمانی
جیمز کوئینسی مدیرعامل این شرکت اعالم کرده بیش از
آنکه به دنبال خو ِد رستوران باشد به دنبال ماشینهای قهوهساز و نوشیدنیهای قهوه ِ
خنک این
شرکت است .او به سرمایهگذاران گفتهاست« :این بیشتر یک استراتژی در حوزه قهوه است تا در
حوزه خردهفروشی ».اگر همهچیز خوب پیش برود ،کوکاکوال میتواند استراتژی جدیدی برای
شرکتهای فعال در حوزه نوشیدنی رقم بزند.

اپــل در مقر خــود کــه 5میلیــارد دالر ارزش دارد ،در
آزمایشــگاهها و اتاقهای پژوهش خود به دنبال ساخت و
تهیه جدیدترین محصوالتش است .اگر تیم کوک به عنوان
مدیرعامل این شرکت و دیگر اعضای آن مدام برنامههای
سهســاله و پنجســاله برای ادامه شــرکت خود طراحی
نمیکردند شاید اپل هیچگاه به چنین موفقیتهایی دست
نمییافت .آنها همیشه نگاه آیندهنگرانه داشتهاند .در واقع
کیف لسینگ
همیشه این سوال را از خودشــان پرسیدهاند که در قدم
بعدی باید چهکار کنیم یا چه محصوالتی را ارائه بدهیم؟
تحلیلگربیزنساینسایدر
اکنون نیز به نظر میرســد این شرکت به دنبال ساخت
گوشیهای تلفن همراه هوشمند جدیدی است که میتواند انقالبی بزرگ در دنیای تکنولوژی به
شمار بیاید .این شرکت قدمهایی نیز در زمینه تولید و ساخت کامپیوتر برداشتهاست .اپل موفق
شده با استعداد و ذوق کارمندان و مدیران خودش به موفقیتهای بزرگی دست پیدا کند .حال
باید دید محصول جدید این شرکت چه خواهد بود!

روسیه و امریکا :پوتین به ترامپ کمک میکند

تعرفه :جنگ تجاری ادامه دارد

دونالد ترامپ رئیسجمهوری امریکا که هر کشوری
را به فکرش برسد تحریم میکند اخیرا ً اظهار کرده به
فکر برداشتن تحریمها علیه روسیه است .مایکروسافت
نیز اعالم کرده مأموریتی را در مرکز تحقیقات روسیه
انجام خواهد داد .واضح است که روسیه از شرایط فعلی
کام ً
ال راضی است .نتیجه انتخابات ریاستجمهوری
امریکا در سال  2016برای هرکسی خوب نبود ،برای
فریدا قیتیس
والدیمیر پوتین رئیسجمهوری روسیه خیلی خبر
خوبی بود .مســکو ممکن بود در میان بحرانهایی
تحلیلگر سیانان
که امریکا برایش خلق میکند غرق شود اما با حضور
ترامپ میتواند خودش را نجات بدهد .دو طرف تاکنون به صورت جدی رفتار یکدیگر
را نقد نکردهاند .به این ترتیب به نظر میرسد روسیه نیز در جهت کمک به امریکا قدم
برخواهد داشت.

دونالد ترامپ رئیسجمهوری امریکا برای جنگ تجاری
با چین آماده اســت ،او اعالم کرده برای وضع هرگونه
تعرفه روی بیــش از 200میلیارد دالر واردات چینی
آمادگی دارد .چیــن و امریکا بزرگترین اقتصادهای
جهان هستند و اکنون 50میلیارد تعرفه روی کاالهای
تجــاری یکدیگر قرار دادهاند و به همین خاطر جنگ
تجاری به راه انداختهاند .با اینکه تعرفهها تاکنون چیزی
روبرتا رمپتون
جز مشــکل به همراه نداشته ،ترامپ باز هم به دنبال
تعرفهگذاریهای جدید است .دولت او تمام تالشش را
تحلیلگر رویترز
طریق ممکن تحت فشار
به کار گرفته تا پکن را به هر
ِ
قرار بدهد .رئیسجمهوری امریکا هر روز به صورت جدیتری در این زمینه تهدید میکند.
او تأکید کرده که برای تعرفهگذاری هیچ زمان مشخصی وجود ندارد و میتواند هر موقع
که اراده کند این کار را انجام بدهد.
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اعداد ماه
اعالنـات
تحویل سکههای بانکی

وام برای سرمایه جاری

سکههایپیشفروشی ششماهه تا نیمه آبان تحویل میشود

واحدهای تولیدی نیاز بیشتری به سرمایه در گردش پیدا کردهاند

تعدادی از ســکههای پیشفروششده بانک مرکزی طی ماههای اخیر به سررسید تحویل
رسیده است .یک میلیون و  610هزار قطعه سکهای که به صورت یکماهه و سهماهه فروخته
شده بود ،تحویل مشتریان شده است .تحویل سکههای ششماهه نیز از  28مرداد آغاز شده و
بسته به زمان خرید مشتریان تا آبان ادامه خواهد داشت .بر اساس اعالم بانک مرکزی  2میلیون
و  200هزار ســکه از ابتدای مهر تا نیمه آبان سررســید و تحویل مشتریان میشود .در طرح
پیشفروش سکه که از  17بهمن  96تا  16ارديبهشت  97ادامه داشت تعداد  7میلیون و 600
هزار قطعه سکه پیشفروش شد .بانک مرکزی پیش از این اعالم کرده بود که  2میلیون و 580
هزار قطعه سکه با سررسید ششماهه فروخته شده که تا  16آبان سال جاري تحویل خریداران
خواهد شد .سکههای ششماهه با قیمت حدود یک میلیون و  400هزار تومان فروخته شده در
حالی که نرخ آن در بازار باالی  4میلیون تومان برآورد میشود.

گزارش بانک مرکزی از میزان تسهیالت پرداختی شبکه بانکی طی 4ماهه سال جاری نشان
میدهد که بیشــترین سهم از تسهیالت مربوط به سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی بوده
است .بخشی که در شرایط جدید نیاز بیشتری به آن احساس شده است .با کاهش ارزش ریال و
افزایش هزینههای تولید به واسطه رشد قیمت مواد اولیه و سایر نهادههای تولید ،نیاز به سرمایه
در گردش در واحدهای تولیدی افزایش یافته و صاحبان بنگاههای اقتصادی برای حفظ سطح
تولید خود باید سرمایه بیشتری را در گردش داشته باشند .بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی در
 4ماهه سال جاری  102هزار و  470میلیارد تومان تسهیالت معادل  61.3درصد کل تسهیالت
بانکی به سرمایه در گردش اختصاص یافته است که افزایش  2.9درصدی نسبت به مدت مشابه
سال گذشته داشته است .بخش صنعت و معدن بیشترین جذب را در این بخش داشته و سهم
 38درصدی از این مبلغ را به خود اختصاص داده است.

2.2
سكه بهار آزادي طرح پيشفروش
در

ميليون قطعه

بانك مركزي

طی ماههایمهر و آبان به متقاضيان تحويل داده میشود

102
سرمایه در گردش
هزار میلیارد تومان

طی 4ماه
تسهیالت بانکی بابت
ابتدایی امسال به بنگاههایاقتصادی پرداخت شده است

سهم بخشهای اقتصادی از وام بانکی

بخش خدمات بیشترین دریافتی را از بانکها داشته است
طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی در  4ماهه سال جاری مجموعا 167هزار میلیارد تومان تسهیالت بانکی به بخشهای اقتصادی پرداخت شده است که در این میان
سهم صنعت و معدن  28درصد بوده است .این بخش با دریافت  46هزار و  836میلیارد تومان تسهیالت بانکی در  4ماه به عنوان دومین بخش اقتصادی در دریافت وام
معرفی شد .فعاالن بخشهای تولیدی معتقدند که بخش صنعت و معدن باید سهمی باالی  30درصد از تسهیالت بانکی داشته باشد .در  4ماهه سال جاری بخش خدمات با
 69هزار میلیارد تومان تسهیالت بیشترین دریافتی را در میان  5بخش اقتصادی به خود اختصاص داده است .بخش کشاورزی  10هزار و  913میلیارد تومان دریافتی داشته
و بخش مسکن و ساختمان موفق به دریافت  15هزار میلیارد تومان وام بانکی شده است .بخش بازرگانی نیز  25هزار میلیارد تومان وام بانکی طی  4ماه دریافت کرده است.

شتاب در هزینههای صنعت

28
سهم صنعت
درصد

از
تسهیالت بانکیدر
 4ماهه سال جاری به
 28درصد رسید

رکورددار رشد قیمتها

تورم تولید در بخش تولیدات صنعتی رکورددار شده است

دخانیات بیشترین نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه را تجربه کرد

آمارهای رسمی بانک مرکزی از هزینههای تولید در بخشهای مختلف اقتصادی نگرانیها را
برای رشد تورم کاالهای مصرفی در ماههای آینده افزایش داده است .در میان بخشهای اقتصادی
بخش ساخت که به تولیدات صنعتی اختصاص دارد ،بیشترین رشد هزینه را تجربه کرده است .بر
این اساس در مرداد سال جاری تورم نقطه به نقطه تولید در بخش ساخت نسبت به مدت مشابه
سال گذشته به  45.2درصد رسیده است .هزینههای تولید در بخش صنعت تنها در ماه مرداد
 7.2درصد رشد کرده است .تورم  12ماهه تولید در بخش صنعت نیز  19درصد ثبت شده است.

در میان بخشهای اصلی کاالهای مصرفی ،بخش دخانیات معموال کمترین میزان رشد قیمت
یکند اما این بار این بخش رکورددار رشد قیمتها شده است .طبق محاسبات نرخ تورم
را تجربه م 
از سوی بانک مرکزی ،تورم نقطه به نقطه بخش دخانیات در مرداد سال جاری نسبت به مرداد
سال گذشته به  114.4درصد رسید و تنها بخشی است که در گروهبندی 12گانه کاالها با تورم
3رقمی طی یک سال مواجه شده است .تورم ماهانه این بخش در مردادماه نیز با  24.3درصد
رکورددار است .در گزارش بانک مرکزی تورم 12ماهه این بخش  23.6درصد ثبت شده است.

45.2

درصد
تورم نقطه به نقطه تولید در بخش ساخت (صنعت)
نسبت به مرداد 96
12
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میزان

114
رشد قیمتها در بخش دخانیات
درصد

در مرداد سال

جاری نسبت به مرداد سال گذشته

رکوردداران رشد قیمت مسکن

بازار طالیی

قیمت مسکن در تهران  62درصد نسبت به مرداد سال گذشته رشد کرد

قیمت مسکوکات با رشد قابل توجهی طی سال جاری همراه شده است

تحلیل آمارهای معامالت مسکن در شهر تهران نشان میدهد که متوسط رشد قیمتها در
 5ماهه سال جاری به  45.5درصد رسیده است .متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران
طی این  5ماه  6میلیون و 480هزار تومان ثبت شده است .در این مدت  64هزار معامله مسکن
در تهران انجام شده که رشد  7.3درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است .میزان
معامالت مسکن در ماههای تیر و مرداد اما کاهش یافته و رشد معامالت در  5ماهه سال جاری
مرهون افزایش تعداد معامالت در فصل بهار است .متوسط قیمت هر متر مسکن در تهران طی
مرداد سال جاری  7میلیون و  400هزار تومان ثبت شده که رشد  62درصدی نسبت به مرداد
سال گذشته داشته است .بیشترین رشد متوسط قیمت در ماه پنجم سال نسبت به مرداد سال
گذشته در منطقه  5با رشد  81درصدی اتفاق افتاد .کمترین میزان رشد هم مربوط به منطقه
 12با  25درصد بوده است.

بازار طال و ســکه در ماههای گذشته از سال جاری روزهای پرالتهابی را پشت
ســر گذاشته است .در این مدت نوسان قیمت مسکوکات به حدی بوده است که
در مقاطعی اختالف  200درصدی در قیمت ســکه بهار آزادی نسبت به ابتدای
سال ایجاد شده است .این در حالی است که اوایل سال جاری بانک مرکزی طرح
پیشفروش سکه را با قیمتهای حدود یک میلیون  400هزار تومان بسته به زمان
تحویل آن انجام داد .قیمت سکه بهار آزادی در ابتدای سال جاری یک میلیون و
 620هزار تومان بود و در مقاطعی از شهریور تا  4میلیون و  800هزار تومان پیش
رفت اما در هفدهم شــهریورماه پس از عقبگردی چندصد هزار تومانی بهای آن
به  4میلیون و  150هزار تومان رسید که رشد  156درصدی را نسبت به ابتدای
سال نشان میدهد.

45.5
مسکن

درصد
در تهران طی 5ماهه سال
قیمت
میزان
جارینسبت به مدت مشابه سال قبل

رشد

156
بازدهي بازار سكه
درصد

از ابتداي سال جاري تا  17شهریور

نفت بر مدار سیاست

بازار طالی سیاه در انتظار تحریم نفتی ایران قرار دارد
بازار نفت در ماههایگذشته بیشتر بر مبنای معادالت سیاسی پیش رفته تا رویدادهای اقتصادی .خروج امریکا از برجام و اعمال تحریمهای
نفتی از نیمه آبان ،مهمترین خطری است که بازار نفت را تهدید میکند .هرچند برخی از بازیگران بازار نفت خود را آماده جایگزینی نفت ایران
کردهاند اما بازار همچنان نگرانیهایی دارد .قیمت نفت برنت دریای شمال به عنوان شاخص بازار در آغاز سال جاری شمسی  66دالر بود که در
نیمه شهریور به  77دالر رسید .رشد قیمت نفت در این دوره کوتاه  15درصد بوده است اما معلوم نیست با نزدیک شدن به اعمال تحریم نفتی
ایران ،قیمتها در بازار نفت در همین محدوده باقی میماند یا خیر.

15
افزایش

درصد
قیمت
میزان
نفت برنت از ابتدای
سال شمسی جاری تا
نیمهشهریور

مقصد بازار ارز ،نامعلوم

روی خط بورس

بسته جدید ارزی که در اولین روزهای ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی ابالع
شد ،فعالیت صرافیها را به رسمیت شناخت تا بار دیگر معامالت اسکناس ارز شکل قانونی
پیدا کند .قیمت یورو و دالر در ماههای گذشته از سال رشدهای هیجانی زیادی را از سر
گذرانده است و همچنان به ســمت آینده نامعلومی پیش میرود .بهای یورو در ابتدای
امسال  6هزار و  133تومان ثبت شد و در نیمه شهریور به حدود  16هزار تومان رسید .در
روز  17شهریور برای این ارز قیمت  14هزار و  835تومان ثبت شد و رشد  141درصدی
نسبت به ابتدای سال رقم خورد .با این حساب بازدهی ارز از بازار سکه کمتر بوده است.

رشــد قیمت دالر در ماههای گذشته از ســال جاری موجب رشد ارزش سهام شرکتهای
بورسی نیز شده است .تعدیل قیمتها به دالر شرایط را برای رشد قیمت سهام فراهم کرده است.
با وجود رونق بازارهای موازی نظیر سکه و ارز ،بورس موفق به رشد بازدهی در ماههای گذشته
شــده است .برخی سرمایهگذاران همچنان این بازار را ایمنتر از شرایط هیجانی بازار طال و ارز
میدانند .شاخص کل بازار سرمایه در ابتدای سال بر روی  96هزار و  425واحد ایستاده بود اما با
رشد در ماههای اخیر به  139هزار و  628واحد در  17شهریور رسید .با این حساب بازدهی 44.8
درصدی در این بازار رقم خورد که البته فاصله زیادی با بازدهی بازار طال و ارز دارد.

قیمت دالر و یورو یکهتازی میکند

141
بازدهي بازار ارز

درصد
از ابتداي سال تا  17شهریور

بازار سرمایه در ماههایاخیر با رشد ارزش همراه شده است

44

درصد
بازدهي بازار سرمايه از ابتداي سال تا نيمه شهریور 97
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نسیم بنایی
دبیر بخش اکونومیست

اعداد ماه

ارز
بازار
ها
سازمان

بانک جهانی بررسی میکند

صندوق بینالمللی پول خبر داد

سرمای هگذاری انسانی

اثربخشی هزینه تحصیل زنان

توسعه در علم و فناوری زندگیها را متحول کردهاست .فقیرترین
کشورها نیز با این ابزارها موفق شدهاند امید به زندگی را در جامعه
افزایش بدهند .اما کشورهای فقیرتر با مشکالت بزرگتری مواجه
کودکان زیر پنج
هستند .در برخی از این کشورها تقریباً یکچهار ِم
ِ
سال با سوءتغذیه مواجه هستند 60 .درصد از دانشآموزان نیز موفق
نمیشوند مقطع ابتدایی را پشت سر بگذارند .در واقع میتوان گفت
بیش از 260میلیون کودک در کشورهای فقیر هیچگونه دسترسی
به امکانات تحصیلی ندارند .در این شرایط از منظر اخالقی واجب
است که دیگر کشورهای توسعهیافته در این زمینه اقدام کنند و
تمامی افراد سرمایهگذاری
روی مسائلی نظیر سالمت و تحصیل
ِ
کنند .این نوع از سرمایهگذاریِ انسانی یکی از مهمترین جنبههای
سرمایهگذاری است .البته در این بین مسئله ظرفیتهای انسانی نیز
مطرح میشود .به هر حال این سرمایهگذاریها میتواند کیفیت و
استاندارد زندگی افراد را باال ببرد.

دولتها سیاســتهای مختلفی را برای مشارکت زنان دنبال
میکنند .آنها ســعی دارند با شیوههای مختلف از زنان به عنوان
نیروی کار بهره بگیرند .اما بررسیها نشان میدهد زنان هنوز هم
درصد بسیار کمی از نیروهای کار را در جهان تشکیل میدهند.
آنها عموماً نســبت به مردان ،سهم کمتری در زمینه نیروی کار
دارند .یکی از بخشهای این بررسی نشان میدهد سیاستهایی
که تمرکز آنها بر کاهش شکاف جنسیتی بوده ،در زمینه دعوت
زنان به مشارکت به عنوان نیروی کار موثرتر بودهاست .بررسیها
در فاصله سالهای  1980تا  2014نشان میدهد که فعالیتها
در زمینه کاهش شکاف جنسیتی در امریکای شمالی بسیار موثر
بوده یعنی سیاســتهایی که در این منطقه دنبال شده موثرتر
بودهاســت .اما به صورت کلی بررسیها نشان میدهد که دنبال
کردن سیاســتهای تحصیل زنان در همه کشورها جواب داده و
ِ
آنها را به جمعیت نیروی کار اضافه کردهاست.

260

میلیون نفر ازکودکان

در کشورهای فقیر به امکانات

تحصیلیدسترسیندارند
سازمان تجارت جهانی خبر داد

10

درصد متوسط کاهش
درزمینه
مشارکت زنان در نیروی کار

شکافجنسیتی
سازمان ملل خبر داد

چین از امریکا شکایت میکند

روزی برای امور خیریه

امریکا مدتی اســت که تعرفههای ســنگینی علیه کاالهای
وارداتی چینی قرار دادهاست .حاال چینیها طاقتشان طاق شده و
به همین خاطر به سازمان تجارت جهانی شکایت بردهاند .چین از
سازمان تجارت جهانی درخواست کرده بر تعرفههایی که امریکا بر
کاالهای این کشور قرار داده ،نظارت بیشتر و دقیقتری داشتهباشد.
این خبر از  27آگوســت به دست اعضای سازمان تجارت جهانی
رسیدهاست .چین ادعا کرده این تعرفهها به صادرکنندگان چینی
آسیب وارد کرده و مانع سود بردن آنها میشود .سازمان تجارت
جهانی این درخواست را بررسی میکند اما مشکل اینجاست که
دونالد ترامپ رئیسجمهوری امریکا اعالم کرده به این ســازمان
باور نــدارد و از عضویت آن بیرون خواهد آمد .به هر حال اکنون
درخواست چینیها در سازمان تجارت جهانی مورد بررسی قرار
میگیرد ،خواه امریکا در این سازمان بماند ،خواه نماند.

پنجم ســپتامبر روزی است که ســازمان ملل به امور
خیریه اختصاص دادهاست .این روز از سال  2012به عنوان
روز خیریه انتخاب شدهاست .هدف نخست از نامگذاریِ این
روز ،افزایش آگاهی افراد درباره امور خیریه بودهاست .افراد
عموماً از سازمانهای خیری ه و بشردوستانه اطالع زیادی
ندارند اما این روز انتخاب شده تا آگاهی افراد در این زمینه
افزایش پیدا کند .بخش زیادی از ســرمایههای انسانی به
امور خیری ه اختصاص داده میشود .این روز انتخاب شده
تا انســانها بدانند چه میزان از ســرمایه خود را به امور
خیریه اختصاص میدهند و در چه بخشهایی آن را صرف
میکنند .البته عالوه بر افزایش آگاهی ،این روز انتخاب شده
تا افراد بتوانند با تکیه بر آموختههای خود در این روز ،میزان
امور خیریه را افزایش بدهند و به افراد بیشتری کمک کنند.

از

16
واردات چینی

میلیارد دالر
با تعرفههای

سنگینامریکایی
مواجه شدهاند

14
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410.02
برآورد

میلیارد دالر
سازمان خیریه جهانی از
حجم خیریههای جهانی در سال
 2017بودهاست

فائو اطالعرسانی میکند

واکسنی برای فلج
نشدن اقتصاد
طاعون یکی از بیماریهایی است
که در کشــورهای مختلف در میان
گوســفندان و بزغالهها رایج شده و
به همین خاطر فائو به عنوان نهادی
مســئول در این زمینــه ورود کرده
تا مانع آســیب دیــدن خانوادهها از
این مسیر شود300 .میلیون خانوار
در سرتاســر جهان بــرای گرداندن
چرخ اقتصاد خود به احشام وابسته
ک سو منبع
هســتند .احشــام از ی 
تغذیــه افراد به شــمار میآیند و از
سوی دیگر میتوانند وسیلهای برای
کسب درآمد باشند .به همین خاطر
کردن آنها در برابر
است که واکسینه
ِ
بیماریها از اهمیت بســیار باالیی
برخوردار است .بیماریهایی که در
میان احشــام شــیوع پیدا میکند،
گاهی میتواند اقتصاد یک خانواده و
حتی اقتصاد یک کشور را فلج کند به
همین خاطر است که فائو به عنوان
سازمانی جهانی در این زمینه درگیر
شدهاست.

300
خانوار

میلیون
در جهان

برای چرخاندن
اقتصادخود به
احشاموابسته
هستند

تحلیلگر بلومبرگ معتقد است تحریمهای نفتی امریکا علیه ایران چندان موثر نبودهاست .بیژن نامدار زنگنه وزیر
نفت ایران نیز اعالم کرده اگر تحریمها ادامه پیدا کند ،این کشور راه خود را برای دور زد ِن تحریمها پیدا خواهد
کرد .بررسیهای تاریخی نشان میدهد ایران همیشه راهی برای دور زدن تحریمهای نفتی پیدا کردهاست.

رسانهها
بررسیهای بلومبرگ نشان میدهد

سیانانمانی خبر داد

وارن بافت به هند میرود

نوسان قیمت نفت ادامه دارد

وارن بافت خودش را برای نخستین سرمایهگذاری روی شرکتهای هندی آماده میکند .او که
بزرگترین سرمایهگذار دنیا و همچنین رئیس شرکت برکشیر هاتاوی است ،از نخستین حضورش
در یک شــرکت هندی برای سرمایهگذاری خبر دادهاست .چندین ماه است که شرکت هاتاوی
با شرکت هندی وارد مذاکره شده تا سرمایهگذاریای به ارزش 25میلیارد روپیه (360میلیون
دالر) صورت بگیرد .این قرارداد به زودی اعالم خواهد شد .گوگل سال پیش به بازار هند وارد شد.
واتساپ نیز به عنوان یکی از زیرمجموعههای فیسبوک مدتهاست که تالش میکند پیامرسانی
مشابه را در هند راهاندازی کند و روی آن سرمایهگذاری کردهاست .ورود بافت به تنهایی نشان
میدهد که این بازار تا چه اندازه رقابتی است .هرکسی که پول بیشتری دارد به موفقیت بیشتر و
همچنین درازمدتتری در این بازار دست پیدا میکند و از رقبا پیشی خواهد گرفت.

قیمت نفت این روزها با افتوخیز غیرقابل پیشبینیای همراه اســت .از یکسو صحبت از
تنشهایی میشود که منتهی به افزایش قیمت خواهد شد و از سوی دیگر بررسیها نشان میدهد
تولید نفت افزایش دارد ،که منجر به کاهش قیمت نفت خواهد شد .اعضای سازمان کشورهای
صادرکننده نفت خام (اوپک) توافق کردهبودند تولید نفت خود را کاهش بدهند اما اخیرا ً به نظر
میرســد برخی از اعضای این سازمان نظیر عربستان سعودی به دنبال افزایش تولید نفت خود
هستند .حاال که مسئله تحریم دوباره ایران به میان آمده برخی از کشورها سعی دارند بازار این
کشور را در دست بگیرند؛ عربستان یکی از آن کشورهاست .افزایش تولید نفت این کشور نیز به
همین خاطر است که در نهایت منجر به کاهش قیمت نفت خواهد شد .اما از طرف دیگر کاهش
عرضه نفت و تنشهایی که در این زمینه به وجود آمده ،میتواند باعث افزایش قیمت نفت شود.

360

میلیون دالر ارزش سرمایهگذاری وارن
بافتدریکشرکتهندی

10.387
عربستان سعودی

میلیون بشکه در روز تولید نفت

گاردین خبر میدهد

بحرانسازی لیر برای اقتصادهای نوظهور
ترکیه با بحران مواجه شــد؛ جرقه این بحران نیز از دستگیری کشیش امریکایی به اتهام دست داشتن در کودتای ترکیه آغاز شد .دولت امریکا
درخواست آزادی این فرد را کرد اما وقتی با مخالفت ترکیه مواجه شد ،تعرفهها را افزایش داد که این امر منجر به سقوط لیر ترکیه نیز شد .اما لیر تنها به
ترکیه آسیب نمیرساند بلکه به سایر اقتصادهای نوظهور و حتی به برخی کشورهای اروپایی نیز میتواند آسیب وارد کند .بسیاری از بانکهای اروپایی
گرفتن وامهای خود شدند .از سوی دیگر سقوط لیر ترکیه منجر به آشفتگی در
به ترکیه وام دادهبودند و با بحران اقتصادی این کشور نگران بازپس
ِ
بازارهای نوظهور نیز شدهاست .البته در اوایل ماه سپتامبر باالخره لیر تا حدودی به ثبات رسید و از آشفتگی بیرون آمد اما به صورت کلی ،لیر توانست
بسیاری از اقتصادها را به دردسر بیندازد و نشان داد اگر روزی ترکیه دچار مشکل شود امکان دارد دیگر کشورها نیز به دردسر بیفتند.

اکونومیست مقایسه کرد

در ماه آگوست بودهاست

4
کاهش ارزش لیر
درصد

ترکیهدر برابر دالر
امریکااقتصادهای
نوظهور
را به دردسر انداخت

بلومبرگ تحلیل میکند

مردم در کجا دستگاه تهویه هوا دارند؟

اقتصادهای نوظهور به درسر میافتند

دســتگاه تهویه هوا وسیلهای کوچک به نظر میآید که اغلب آن را نمیبینند اما همین وسیله
کوچک میتواند ابزاری مهم و حیاتی در زندگی باشــد .بررســیها نشــان میدهد در حال حاضر
تنها  8درصد از 3میلیارد نفری که در ناحیه اســتوایی زندگی میکنند به دستگاههای تهویه هوا و
خنککنندهها دسترســی دارند .این در حالی است که  90درصد از خانوارها در کشورهای امریکا و
ژاپن به این دستگاهها دسترسی دارند .به این ترتیب رشد و توسعه اقتصادی حتی در مسئلهای به این
کوچکی میتواند دخیل باشد و اثر بگذارد .طرفداران محیطزیست بارها اعالم کردهاند که دستگاههای
تهویه هوا به محیطزیســت آسیب میرساند به همین خاطر اســت که محققان به دنبال نوعی از
دستگاههای تهویه هستند که به محیطزیست آسیب نرساند .بررسیها نشان میدهد میزان استفاده از
این دستگاهها هر سال در حال افزایش است که گرمایش جهانی میتواند یکی از دالیل مهم آن باشد.

تنش و بحران در بازارهای نوظهور دستکم از اواخر سال  2013آغاز شدهاست .دستکم پنج
مورد هستند که به آنها پنج اقتصاد شکننده در میان اقتصادهای نوظهور گفته میشد :برزیل،
هند ،اندونزی ،ترکیه و افریقای جنوبی .مورگان استنلی از اصطالح «پنج شکننده» برای توصیف
وضعیت آسیبپذیریِ این اقتصادها استفاده کردهاست .مسائل مختلفی باعث شده این اقتصادهای
نوظهور به دردسر بیفتند .آنها بهویژه در زمینه جذب سرمایه چالشهای بسیاری داشتهاند .گفته
میشــود که ترکیه و آرژانتین این روزها جزو اقتصادهای نوظهوری هســتند که بیش از سایر
اقتصادها در معرض آسیب جدی قرار دارند .اما اگر این مسائلی را که تاکنون گفته شد در نظر
بگیریم ،این تنها ترکیه و آرژانتین نیستند که با مشکل همراه شده یا خواهند شد ،بلکه بسیاری از
دیگر اقتصادهای نوظهور نیز مشکل دارند یا به زودی با مشکل مواجه میشوند.

8
استوایی

درصدازجمعیت3میلیاردی
به دستگاههای تهویه هوا

ناحیه
دسترسی دارند

63

تریلیون دالر مجموع بدهیهای
اقتصادهای نوظهور در سال 2017بودهاست
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پنج ماه ابتدایی
سال جاری

16

بازار مسکن با کاهش معامالت همراه شد

به سوی رکود

بازار مسکن پس از رونق در ماههای پایانی سال گذشته و ماههای ابتدایی امسال ،دوباره در حال بازگشت به دوران رکود است .از زمانی که بازارهای
موازی نظیر ارز و طال با التهاب مواجه شد ،معامالت مسکن رو به کاهش گذاشت .به نظر میرسد بار دیگر بازار مسکن به سمت رکود پیش میرود.
گزارش بانک مرکزی نشان میدهد که معامالت مسکن در تهران طی مرداد سال جاری نسبت به ماه گذشته  11.2درصد و نسبت به مرداد سال گذشته
 33.2درصد کاهش یافته است .میانگین قیمت مسکن در تهران در ماه پنجم سال  7میلیون و  400هزار تومان برآورد شده است.
وضعیت معامالت مسکن در شهر تهران -بانک مرکزی
درصدتغيير

مقطعزمانی
مرداد 96

تیر 97

مرداد 97

نسبت به ماه قبل

نسبت به ماه مشابه سال قبل

متوسط قيمت هر متر مربع (ميليون تومان)

4.56

6.97

7.39

6.1

62.1

تعداد معامالت (واحد مسكوني)

17984

13514

12006

-11.2

-33.2

عملکرد معامالت مسکن در شهر تهران در 5ماهه نخست سالهای  -97-1395بانک مرکزی
پنج ماه نخست
1395

درصدتغيير
1397

1396

1397

1396

متوسط قيمت هر متر مربع (ميليون تومان)

4.22

4.45

6.47

5.4

45.5

تعداد معامالت (واحد مسكوني)

68616

69637

64559

1.5

-7.3

واردات کاهش یافت

تراز تجاری مثبت شد
بر اساس آمار گمرک از تجارت خارجی پنج ماهه نخست سال جاری ،در این مدت حجم صادرات غیرنفتی ایران به  ۱۹میلیارد و  ۳۱۸میلیون دالر
رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش  ۱۳.۷درصدی داشته است .در همین مدت میزان واردات قطعی کاال به ایران  ۱۸میلیارد و ۸۹۳
میلیون دالر بوده که با کاهش  9.6درصدی همراه بوده است .این آمار نشاندهنده تراز تجاری مثبت در  5ماهه سال جاری است .در این مدت ،بیش از
 ۳۰درصد از ارزش کل صادرات ایران مربوط به پتروشیمیها ۱۱.۲۳ ،درصد مربوط به میعانات گازی و  ۵۸.۴۸درصد مربوط به سایر کاالها بوده است.
عمدهترین کشورهای خریدار کاالهای ایران در  5ماه نخست  / 97درصد

عمدهترین صادرکنندگان کاال به ایران در 5ماه نخست /97درصد

چین % 25.6

چین % 19.5

سایر
%42.3

سایر
%32.3
امارات
%18.1
عراق
% 17.6
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افغانستان
%7.4

هند
% 5.1

امارات
%14.1
کره
آلمان
 % 6.6هند
% 5.1
% 6.3

گرانی بیشتر در پیش است

تورم  20درصدی؟
نرخ تورم از تیرماه دورقمی شد و در مرداد به  11.5درصد رسید و حرکت این شاخص با سرعت باالیی در پیش گرفته شد .شاخص تورم ماهانه و نقطه به نقطه با
رشد قابل توجهی مواجه شده که در ماههای آینده بر شاخص تورم  12ماهه خود را نشان خواهد داد .تورم ماهانه در مرداد  5.5درصد ثبت شده و تورم نقطه به نقطه
نسبت به مرداد  95معادل  24.2درصد شده است .تکرار این اعداد در ماههای آینده به معنی رسیدن تورم به باالی  20درصد است.
جزئیات نرخ تورم در کاالها و خدمات مختلف -مرداد 97
گروههاي اصلي

تغيير تیر نسبت به مرداد 97

تغيير تیر  97نسبت به مرداد 96

يها و آشاميدنيها
خوراك 

7.6

35.9

دخانيات

24.3

114.4

پوشاك و كفش

5.4

19.5

مسكن ،آب ،برق و گاز و ساير سوختها

1.4

11.6

اثاث ،لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه

12.2

37.5

بهداشت و درمان

2.9

15.2

حمل و نقل

10.9

35.9

ارتباطات

5.6

23.5

تفريح و امور فرهنگي

14

51.6

تحصيل

0.2

14.2

رستوران و هتل

3.8

16.9

كاالها و خدمات متفرقه

7.1

32.7

افزایش  2.1درصدی تورم تولید در یک ماه

هزینه تولید در مسیر رشد

شاخص بهای تولیدکننده در ماههای اخیر همگام با نرخ توم کاالهای مصرفی در مسیر رشد قرار گرفته است .نرخ تورم تولید در مرداد به
 15.2درصد رسید که  2.1درصد بیشتر از همین برآورد در ماه تیر است .تورم ماهانه تولید در مرداد به  6.3درصد رسید و نرخ تورم نقطه به
نقطه نسبت به مرداد  95معادل  33.8درصد برآورد شده است .افزایش نرخ ارز به رشد هزینه تامین مواد اولیه تولید و همچنین افزایش هزینه
نگهداری تجهیزات و ماشینآالت شده است .با افزایش هزینههای تولید ،قیمت تمامشده کاالها افزایش خواهد یافت و این شاخص در تورم
مصرفکننده اثرگذار است.
جزئیات نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه بخشهای مختلف تولید در مرداد 97
گروههای اصلی تولید

34.5
درصد
نرخ تورم نقطه به
نقطه بخش کاال در
مرداد  97نسبت به
مرداد 96

14.4

درصد
نرخ تورم نقطه به
نقطه خدمات در
مرداد  97نسبت به
مرداد 96

4.7

درصد
تورم ماهانه تولید در
بخش خدمات در مرداد
97

درصد تغییر نسبت به
ماه قبل

ماه مشابه سال قبل

کشاورزی ،جنگلداری و ماهیگیری

7.1

26.3

ساخت (صنعت)

7.2

45.2

حمل و نقل و انبارداری

6.7

31.3

هتل و رستوران

3.8

16.9

اطالعات و ارتباطات

0

0.8

آموزش

0.3

14.36

بهداشت و مددکاری اجتماعی

3.3

15.3

سایر فعالیتهای خدمات عمومی ،اجتماعی و شخصی

1.4

16.7

22.4
درصد
تورم نقطه به
نقطه تولید در
بخش خدمات در
مرداد  97نسبت
به مرداد 96
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قاب ماه

آلمان
خطوط لوله گاز
نُرد استریم 2

خوابیده در صلح! کوفی عنان در 80سالگی درگذشت
گلوبالکارتون

اقتصا

د ونزوئال

9میلیارد دالر نیاز ضروری برای
اداره کشور

رجب طیب اردوغان رئیسجمهوری ترکیه به دنبال نجات اقتصاد کشورش
است .اقتصاد ترکیه اخیر ًا به خاطر تحریمهای امریکایی تحت فشار جدی قرار
گرفتهاست .تحلیلگران معتقدند اردوغان به کمک مالی صندوق بینالمللی
پول برای نجات کشور خود نیاز خواهد داشت.
دیلیتایمز

پونز قرمزها نشاندهنده منافع شخصی آقای رئیسجمهور است!
نیویورکر

شاید مورچهها هم به خواب
زمستانی میروند!

ِ
جمهوری این کشور به تکاپو افتاده تا اقتصاد
ونزوئال وضعیت وخیمی به لحاظ اقتصادی دارد؛ نیکوالس مادورو رئیس
را نجات بدهد اما تاکنون چندان موفق نبودهاست.
جنبش کارتونیستها

قرار قهوهها
تری بوردر از Go Comics

آنها خوابیدهاند و من از گرسنگی میمیرم!

جانی هارت از Go Comics

18
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ِ
هشت صبح در آسانسور خوابالوها
نیویورکر

اصال چیزی از همزیستی مسالمتآمیز
میدانند؟
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نرخ ارز با اقتصاد ایران
چه میکند؟

معرفی  21مسئلهای
که اقتصاد ایران را
در سال 97
به چالش میکشند
با محوریت

مخاطره دالر

نرخ ارز با اقتصاد ایران چه میکند؟

ضامن رها شد

معرفی  21مسئلهای که اقتصاد ایران را در سال  97به چالش میکشند
یکصد مسئله اصلی ایران در سال  1397پس از انجام یک کار پژوهشی با روشهای آینده پژوهی ،دستهبندی
شده است .در میان این  100مسئله ،اقتصاد با  21مسئله باالترین سهم را نسبت به سایر بخشهای سیاسی،محیط
زیست ،فرهنگی ،اجتماعی ،فناوری و سالمت دارد .در میان مسائل همه بخشها« ،نرخ ارز» دارای بیشترین «عدم
قطعیت» بوده است که نشان میدهد این مسئله اقتصادی نظر اکثریت خبرگان را به عنوان یک چالش مهم در
سال جاری جلب کرده است .گروه پژوهشی آیندهبان با همکاری  10مرکز علمی ،این پژوهش را به سرانجام رسانده
که در صفحات پیش رو تحلیلی از مسائل اقتصادی آن ارائه شده است.

طرح :رضا دولتزاده

تیرت یک
گزارش تحقیقی آیندهنگر از مسائل اصلی اقتصاد ایران در سال  97با تمرکز بر بحران دالر

تکرار گذشته در آینده

مسائل اقتصاد ایران در سال  97همان مسائلی است که ابتدای دهه  90از آن عبور شده بود

نیمه دوم دهه  90با آرزوهای جدید برای اقتصاد ایران
آغاز شــد .عبور از گردنههای دشوار در نیمه نخست
محمدعدلی
این دهه ،تجربههای جدیدی را برای اهالی سیاست و
دبیر بخش آینده ما
اقتصاد بر جای گذاشت اما نیمه دوم قرار بود متفاوت
چرا باید خواند:
باشد .تفاوت اصلی را سیاستمداران میدان دیپلماسی
اگر میخواهید در این
رقم زدند .رویدادی که سالها انتظار آن کشیده می
شرایط که بیثباتی در
شــد رقم خورد تا رنج و مهنت رخت بربسته باشد و
فضای اقتصاد حاکم
دوران عافیت سر رسیده باشد .اقتصاد ایران از ابتدای
درباره
شده ،اطالعاتی
سال  92به امید همین رویداد دیپلماتیک ،آرام گرفته
باشید،
آینده داشته
بود و هیاهوهای ارزی و طالیی را کنار زده بود .وقتی
پژوهی
آینده
گزارش
در سال  1394توافق هستهای بعد از  13سال مذاکره
در
ایران
اقتصاد
مسائل
به امضا رسید به دو ســال امیدواری عمومی ،پاسخ
بخوانید.
را
جاری
سال
مثبت داده شد تا اعتماد به میدان اقتصاد تزریق شود.
یک
نتیجه
گزارش
این
فصل تغییر در همان ســال میانی دهه  90فرارسید.
500
از
پژوهشی
کار
زمانی که رشد اقتصادی در سال  95به رکورد 12.5
های
ش
بخ
در
خبره
درصد رسید دیگر کســی گمان نمیبرد که دوران
مختلفاست.
رخوت بازگردد .در آغاز سال  96دغدغههای اقتصاد
رنگ دیگری به خود گرفته بود .با عبور از رکود  5ساله
و پایان دست و پازدن رشد اقتصاد در محدوده زیر صفر ،چشمانداز جدیدی پیش روی
اقتصاد ایران قرار گرفته بود .در این دوره زمانی بحث اصالح فرایندهای کسب و کار برای
جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی ،مطرح میشد و اقتصاد با دغدغه رشد پایدار و

باالی  4درصد در سالهای باقیمانده از دهه  90سر میکرد.
آیندهپژوهی ایران برای ســال  96در این شرایط ،نتایج متفاوتی از آنچه در گذشته
حاصل میشد ،رقم زد .بررسی مسائل ایران که حاصل نظرسنجی از خبرههای ایران در
یگیرد ،برای
زمینههای مختلف و بر اساس مدل علمی از سوی گروه آیندهبان صورت م 
ســال  96نشان میداد که اقتصاد ایران با دغدغه جذب سرمایه ،اصالحات ساختاری،
اصالحات بانکی ،بیکاری ،صندوقهای بازنشســتگی ،رکود مسکن و مسائلی نظیر آن
مواجه خواهد بود .این نتیجه نشــاندهنده چشماندازی بود که در انتهای سال 1395
در مورد سال  1396وجود داشت .در میان دغدغههای سال  ،1396نشانی از وضعیت
نرخ ارز دیده نمیشد .اقتصاد از مسائل قبلی عبور کرده بود و دیگر کسی به بروز دوباره
التهابات ارزی و سرشاخ شدن با مسائل اورژانسی ،فکر نمیکرد .قرار بود اقتصاد با مسائل
ساختاری به ارث رسیده از سالها کژرفتاری رودررو شود و به حل آنها بیندیشد .فرصتی
که با عبور از شرایط تحریم و بحرانهای فصلی فراهم شد ،چشمانداز مسائل پیش روی
اقتصاد را تغییر داد.
همان نقطهای که به دمیدن امید و تغییر چشــماندازها تبدیل شده بود ،این بار به
محل یأس بدل شد .خروج امریکا از برجام با تصمیم یکجانبه رئیسجمهور این کشور
بار دیگر صدای پای تحریم را در گوش اقتصاد ایران طنینانداز کرد .آرامش و ثبات رنگ
باخت و التهاب و هیجان در بازارها خودنمایی کرد .همین موضوع چشمانداز اقتصاد ایران
را به رنگ خاکستری درآورد و بار دیگر مسائل اورژانسی به مهمترین دغدغههای پیش
رو تبدیل شده باشد.
نتایج به دســت آمده از «آیندهپژوهی ایران  »1397که بر اساس روشهای تحقیقی و
علمی آیندهپژوهی و برمبنای نظرسنجی از خبرگان بخشهای مختلف صورت می

میانگین اهمیت مسائل اقتصاد ایران در سال( 97درصد)
ناهنجاریهای ساختاری اقتصاد ایران
بیکاری
فقر و نابرابری فزاینده و تنگناهای معیشتی
نرخ ارز
سرمایهگذاری اقتصادی داخلی و خارجی
مسائل ساماندهی فعالیتهای اقتصادی نهادهای حاکمیتی خارج از دولت
موانع کسبوکار
قاچاق و فربگی اقتصاد زیرزمینی
تورم
رکود  /رونق اقتصادی
بودجه دولت
بحران بانکها
حجم باالی بدهیهای دولت
بحران صندوقهای بازنشستگی
سیاستهای خصوصیسازی و پیامدهای آن
چالشهای توسعه گردشگری
مشکالت زیرساختی ناوگان حمل و نقل
توسعه انفجاری بازار فناوری اطالعات
بازار جهانی انرژی
تقابل کسبوکارهای نوپا و سنتی
موانع بازآفرینی و نوسازی شهری

88.310
85.869
84.839
84.441
81.178
79.424
79.006
78.594
77.975
77.436
77.204
75.302
71.510
71.303
68.867
68.765
66.275
64.289
64.163
62.536
56.999
۱۰۰
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۹۰

۸۰

۷۰

۶۰
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۵۰

۴۰

۳۰

۲۰

۱۰

۰

در آغاز سال  96دغدغههای اقتصاد رنگ دیگری به خود گرفته بود .با عبور از رکود  5ساله و پایان دست و پازدن رشد اقتصاد در محدوده زیر
صفر ،چشمانداز جدیدی پیش روی اقتصاد ایران قرار گرفته بود .در این دوره زمانی بحث اصالح فرایندهای کسب و کار برای جذب سرمایهگذاری
داخلی و خارجی ،مطرح میشد و اقتصاد با دغدغه رشد پایدار و باالی  4درصد در سالهای باقیمانده از دهه  90سر میکرد.

تفاوت نگاه سه گروه خبرگان بخشهای دولتی ،خصوصی و عمومی درباره اهمیت مسائل اقتصاد ایران
91.14
90
90.21

ﻓﺴﺎد

89.87
89.7

ناهنجاریهای ساختاری اقتصاد ایران

86

88.26
93.5
86.41891892
90.51
84.72

بیکاری

86.1

فقر و نابرابری فزاینده و تنگناهای معیشتی

85.584
87.5
83.4

۱۰۰

نرخ ارز
82.2
83.01
75.82

موانع کسبوکار

82.20
82.74
77.63

موانع بهرهوری انرژی و توجه به انرژیهای نو

81.94
84.31
78.59

رکود  /رونق اقتصادی

81.94
83.8
80.47

بحران بانکها
۸۰

۹۰

۶۰

۷۰

۴۰

۵۰
خبرگان بخش دولتی

۳۰

خبرگان بخش عمومی

۲۰

۱۰

۰

خبرگان بخش خصوصی

اهمیت هر حوزه موضوعی در سال  1397نسبت به سال  1396پرسیده شد .نتایج نشان
داد که بیشترین میزان افزایش اهمیت مربوط به گروه مسائل اقتصادی و کمترین مربوط
به گروه مســائل علم و فناوری بود .پس از اقتصاد ،به ترتیب حوزههای محیط زیست،
سیاســی ،اجتماعی ،سالمت و فرهنگی دارای افزایش اهمیت شناخته شدند .با کمی
کردن مقادیر افزایش اهمیت بر اساس نظرات خبرگان ،در نهایت سهم هرکدام از هفت
گروه مسائل در سال  1397به گونهای رقم خورد که اقتصاد با  21مورد بیشترین سهم را
از مسائل 100گانه ایران در سال  97به خود اختصاص داد .بخشهای سیاسی 17 :مورد،
اجتماعی 15 :مورد ،فرهنگی 14 :مورد ،محیط زیست 13 :مورد ،سالمت 12 :مورد و
علم و فناوری 8 :مورد از مسائل ایران را به خود اختصاص دادهاند.
دستهبندی مسائل اقتصادی با نظرسنجی از خبرگان بر اساس مدلهای آینده پژوهی
صورت گرفت .بر این اســاس از  18مسئلهای که برای ســال  1396در اقتصاد وجود
داشت 2 ،مورد حذف و  5مورد جدید اضافه شد .بنابراین اقتصاد با فهرستی 21گانه از
مسائل و دغدغهها در سال جاری روبهرو بود.

گیرد ،نشان میدهد که دغدغههای اصلی اقتصاد ایران با آنچه در سال  1396وجود
داشت متفاوت است .بار دیگر مسائلی به صدر چالشها بازگشته که از آن عبور شده
بود .مسائلی نظیر نرخ ارز به بزرگترین «عدم قطعیت» در اقتصاد ایران بدل شده
است در حالی که سال گذشته اصال در میان  100مسئله ایران قرار نداشت .به غیر
از مسائل ساختاری اقتصاد ایران و چالشهایی که مسئله سالهای اخیر اقتصاد ایران
است ،چند تفاوت مهم در مسائل سال  97نمایان شده که حاصل تغییر شرایط و
چشمانداز است.
JJایران در سال 1397
گزارش آیندهپژوهی ایران  97برای پنجمین سال پیاپی به شناسایی  100مسئله
اصلی ایران در سال جاری بر اساس مدلهای علمی آیندهپژوهی پرداخته است .مسائل
ایران در هفت گروه اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی ،علم و فناوری ،محیط زیست
و سالمت گنجانده شد .برای تعیین سهم هر بخش ،از خبرگان در مورد افزایش یا کاهش

رتبهبندی متفاوت سه گروه خبرگان از  10مسئله کل ایران در سال 97
عمومی

خصوصی
93/50

بیکاری
بحران تامین آب

92/57

پیامدهای بحران آب

90/77

فقر و نابرابری فزاینده و تنگناهای معیشتی
بحران ناکارآمدی عملکردها

دولتی

بحران تامین آب
بحران ناکارآمدی عملکردها
فساد

92/19
91/67

فساد

91/14

پیامدهای بحران آب

88/91

90/51

نگرانی درباره آینده و احساس بیآیندگی

90/26

90/38

ناهنجاریهای ساختاری اقتصاد ایران

89/87

فساد

90

یها
انباشت نارضایت 

90

یها
انباشت نارضایت 

89/65
89/09

بحران ناکارآمدی عملکردها
فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی
انباشت نارضایتیها

88/80
88/87
88

نگرانی درباره آینده و احساس بیآیندگی

87/39

90

بیکاری

88/26

قضاوت افکار عمومی درباره عملکرد حاکمیت

86/47

ناهنجاریهای ساختاری اقتصاد ایران

89/70

فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی

88/18

بیکاری

86/41

فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی

89/68

فقر و نابرابری فزاینده و تنگناهای معیشتی

86/10

ناهنجاریهای ساختاری اقتصاد ایران

86

نگرانی درباره آینده و احساس بیآیندگی

پیامدهای بحران آب

بحران تامین آب

90/68
90/21
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تیرت یک
مسئله «رکود مسکن» که در پایان سال  96به پایان رسید به همراه مسئله «کاهش
سهم بخش کشاورزی از رشد اقتصاد» که در مسائل سال  96وجود داشت از فهرست
مســائل سال  97حذف شد و با نظرســنجی از خبرگان  5موضوع دیگر به آن اضافه
شد .موضوعات «نرخ ارز»« ،موانع کســب و کار»« ،ساماندهی فعالیتهای اقتصادی
نهادهای حاکمیتی خارج از دولت»« ،فقر و نابرابری فزاینده و تنگناهای معیشتی» و
«چالشهای توسعه گردشگری» به مسائل اقتصاد ایران در سال جاری اضافه شدهاند.

مسئلهاول
ناهنجاریهایساختاری اقتصاد ایران
ناهنجاریهای ساختاری در میان مسائل اقتصاد ایران در سال 97
رتبه در کل بار دیگر به مانند سال گذشته رتبه نخست اهمیت را در میان آرای
خبرگان به دست آورده اســت .با توجه به مسائل اورژانسی برای
اقتصاد ایران ،به نظر میرسد حل ناهنجاریهای ساختاری بار دیگر
به حاشیه رانده خواهد شد؛ هرچند که اقتصاددانها حل مسائل اقتصادی را منوط به
رفع ناهنجاریهای ساختاری میدانند.
شکســت چندینباره اجرای اصالحات ســاختاری در اقتصاد ایران طی دورههای
مختلف ،دشــواری این فرایند را افزایش داده اســت .دولت در بودجه سال جاری از
تالش برای حل برخی از ناهنجاریهای ســاختاری خبر داد اما به نظر نمیرسد در
نیمه نخســت توفیقی در این بخشها به دست آورده باشد .از ضرورت اصالح نظام
مالیاتی تا ساماندهی به وضعیت نظام بانکی کشور به عنوان اصلیترین ناهنجاریهای
ساختاری یاد میشود.

6

مسئلهدوم
بیکاری
موضوع اشتغال و افزایش تعداد بیکاران در سالهای اخیر مسئله
رتبه در کل همیشگی اقتصاد ایران بوده است .با ورود متولدان دهه  60به عنوان
پیک جمعیتی ایران به بازار کار ،شــرایط تامین شغل دشوار شده
است .نرخ بیکاری در سال  96به  12.1درصد رسید درحالی که نرخ
بیکاری در میان جوانان باالی  25درصد محاســبه شده است .مرکز آمار ایران نرخ

9

بیکاری در فصل بهار امسال را نیز  ۱۲.۱درصد و تعداد بیکاران را  ۳میلیون و ۳۲۲
هزار نفر اعالم کرد .طی تحقیقات بهعملآمده مهمترین چالش جهان در  ۵۰ســال
آینده ،فقدان شغل و بیکاری در کشورها خواهد بود؛ در حالی که این موضوع با شدت
بیشتری در کشور ما با توجه به جمعیت جوان آشکار شده است .ادامه روند صعودی
نرخ بيكاري یکی از موضوعهای چالشبرانگیز دولت خواهد بود .در این میان ،بیکاری
فارغالتحصیالن دانشــگاهی یکی از عوامل تاثیرگذاری است که بر پیچیدگیهای
موضوع در کشور افزوده است.

مسئلهسوم
فقر و نابرابری فزاینده و تنگناهای معیشتی
فقر و نابرابری به عنوان مســئلهای که برای سال  97به فهرست
رتبه در کل مســائل اقتصاد ایران اضافه شده ،از مســائل تاریخی ایران است.
افزایش شکاف طبقاتی ناشی از ضعف توزیع درآمد به نابرابری در
جامعه دامن میزند .از سوی دیگر با جهش قیمت دالر در اقتصاد
ایران بار دیگر به مانند سال  1391افت ارزش پول ملی به یکسوم اتفاق افتاده که
این موضوع به فقیرتر شدن طبقات فرودست دامن میزند .بر این اساس قدرت خرید
در میان طبقات متوسط و پایینتر از متوسط کاهش خواهد یافت و این موضوع به
مسئلهای مهم برای تولید و رشد اقتصاد تبدیل خواهد شد.

11

مسئلهچهارم
نرخ ارز
از ســال  1392تا ســال  ،1396خبری از چالش نرخ ارز در میان
رتبه در کل دغدغههای اقتصاد ایران نبود .آرامش و ثبات در این بازار طی دوره
 4ساله موجب شده بود تا اقتصاد به سطحی از پیشبینیپذیری
برسد و فعاالن اقتصادی بهتر بتوانند در مورد آینده کسب و کار خود
برنامهریزی و تصمیمگیری کنند .با ایجاد تنش ارزی از پاییز سال گذشته و تداوم آن
در نیمه اول سال  97مشخص شد که دغدغه نرخ ارز بار دیگر در اقتصاد ایران نمایان
شده است .نرخ ارز نقشی کلیدی در تعیین سرنوشت تولید و تجارت کشور خواهد
داشت و بر ارزش داراییهای عمومی نیز اثرگذار است.

12

میزان اهمیت و عدم قطعیت مسائل اقتصادی ایران در سال 97
رتبه کل

22

عنوان مسئله

حوزه موضوعی

میانگین اهمیت

میانگین عدم قطعیت

میانگین هندسی

6

ناهنجاریهای ساختاری اقتصاد ایران

اقتصادی

88.310

39.759

59.25

9

بیکاری

اقتصادی

85.869

38.799

57.72

11

فقر و نابرابری فزاینده و تنگناهای معیشتی

اقتصادی

84.839

41.108

59.05

12

نرخ ارز

اقتصادی

84.441

70.278

77.03

21

سرمایهگذاری اقتصادی داخلی و خارجی

اقتصادی

81.178

40.338

57.22

27

مسائل ساماندهی فعالیتهای اقتصادی نهادهای حاکمیتی خارج از دولت

اقتصادی

79.424

37.704

54.72

28

موانع کسبوکار

اقتصادی

79.006

38.206

54.94

30

قاچاق و فربگی اقتصاد زیرزمینی

اقتصادی

78.594

44.365

59.049

35

تورم

اقتصادی

77.975

51.285

63.23

39

رکود  /رونق اقتصادی

اقتصادی

77.436

45.682

59.47

41

بودجه دولت

اقتصادی

77.204

37.863

54.06
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مسائلی نظیر نرخ ارز به بزرگترین «عدم قطعیت» در اقتصاد ایران بدل شده است در حالی که سال گذشته اصال در میان  100مسئله ایران قرار
نداشت .به غیر از مسائل ساختاری اقتصاد ایران و چالشهایی که مسئله سالهای اخیر اقتصاد ایران است ،چند تفاوت مهم در مسائل سال  97نمایان
شده که حاصل تغییر شرایط و چشمانداز است.

مسئلهپنجم
سرمایهگذاری
سرمایهگذاری به عنوان اصليترين الزمه تحرك اقتصادي مسئله مهمی
رتبه در کل پیش روی اقتصاد ایران اســت .رشــد توليد و اشتغال تنها با افزايش
سرمايهگذاري عملياتي ميشود .با توجه به اعمال تحریمهای یکجانبه
امریکا علیه ایران ،چالش جذب سرمایهگذاری شکل جدیتری به خود
گرفته اســت .اگر طی دو ســال گذشته موانع داخلی کســب و کار مانع اصلی جذب
ی شد ،در سال  97باید مسئله محدودیتهای بینالمللی را نیز به آن
سرمایهگذار تلقی م 
افزود .خروج برخی از سرمایهگذاران و برندهای بزرگ اروپایی که پس از برجام به ایران
آمده بودند ،نشان داد که این موضوع از چالشهای عمیق سال  97است.

21

مسئلهششم
ساماندهی فعالیتهای اقتصادی نهادهای حاکمیتی
در میان مســائلی که در سال جاری به دغدغههای اقتصاد ایران بدل شده،
رتبه در کل ساماندهی فعالیتهای اقتصادی نهادهای حاکمیتی خارج از دولت ،اهمیت
باالیی دارد .بیشترین تضارب آرا در میان خبرگان به این مسئله اختصاص
داشتهونظرسنجیهایاینپژوهش،ازاینموضوعبهعنوانچالشبرانگیزترین
موضوع میان جناحهای مختلف سیاســی ،یاد کرده است .ادغام بانکهای نهاد نظامی به عنوان
اولین بخش از ســاماندهی فعالیتهای اقتصادی نهادهای خارج از دولت ،کلید خورد و هنوز به
نتیجه نرسیده است .همین موضوع نشا ن از دشواری رفع این دغدغه از اقتصاد ایران دارد.

27

مسئلههفتم
موانع کسب و کار
موانع کسب و کار نیز امسال به لیست مسائل اقتصاد ایران اضافه شده
رتبه در کل است .طبق گزارش اتاق ایران شاخص ملی کسب و کار در بهار امسال
بدترین وضعیت را طی  6فصل گذشــته داشــته است و تقریبا این
شاخص در اکثر استانها بدتر از قبل شده است .این درحالی است که
در شرایط اعمال تحریمهای بینالمللی نیاز به کاهش محدودیتهای داخلی برای توسعه

30

فعالیتهای اقتصادی است تا اقتصادگردانان بتوانند موانع تولید را از سر راه بردارند و مانع
بازگشت شاخص رشد اقتصادی به محدوده زیر صفر شوند .قانون بهبود محیط کسب و
کار به اجرای کامل نرسیده و این موضوع به چالشهای فضای کسب و کار دامن زده است.
رفع مقررات زائد از مسیر کسب و کار از خواستههای اصلی بخش خصوصی برای بهبود
محیط کسب و کار است.

مسئلههشتم
قاچاق و فربگی اقتصاد زیرزمینی
موضوع قاچاق از ناهنجاریهای ســاختاری اقتصاد است که خود به
رتبه در کل ریشه بسیاری از مشکالت فضای کسب و کار تبدیل شده است .بهطور
کلی اقتصاد زیرزمینی به بخشی از اقتصاد اطالق میشود که فعالیتی
قانونی یا غیرقانونی را پنهان از چشم دولت و نظام مالیاتی اداره میکند.
با توجه به التهابات ارزی در نیمه اول سال جاری و تغییر آییننامههای ارزی و تجاری ،فضا
برای فعالیتهای زیرزمینی و خارج از قانون بازتر شــده است .در ماههای ابتدایی امسال
تعداد زیادی پرونده قضایی در همین زمینه تشکیل شد که ناشی از فعالیتهای مخرب و
خارج از قانون بود.

31

مسئلهنهم
تورم
نرخ تورم پس از یک دوره ثبات در محدوده زیر  10درصد بار دیگر در
رتبه در کل معرض خطر قرار گرفته و به مسائل مهم سال جاری بدل شده است.
این شــاخص با توجه به التهابات ارزی ماههای اخیر تهدید شده و از
آرامش فاصله گرفته است .نرخ تورم از تیرماه وارد مدار دورقمی شده و
در مرداد به  11.5درصد رسیده است اما مسئله نگرانکننده در این زمینه شتاب نرخ تورم
ماهانه و نرخ تورم نقطه به نقطه است که نشان از آینده ناگوار برای این شاخص دارد .تورم
ماهانه در مرداد  5.5درصد و تورم نقطه به نقطه نسبت به مرداد  96معادل  24.2درصد
ثبت شده است .ادامه این شتاب در رشد قیمتها ناشی از افزایش نرخ ارز و رشد تقاضا به
معنی رشد سریع شاخص تورم خواهد بود .این موضوع نیز از مسائلی است که در سال 91
تجربه شده بود.

35

میزان اهمیت و عدم قطعیت مسائل اقتصادی ایران در سال 97
حوزه موضوعی

میانگین اهمیت

میانگین عدم قطعیت

میانگین هندسی

رتبه کل

عنوان مسئله

75.302

41.318

55.77

71.510

40.200

53.61

50

کها
بحران بان 

اقتصادی

66

حجم باالی بدهیهای دولت

اقتصادی

38.935

52.68

69

بحران صندوقهای بازنشستگی

اقتصادی

71.303

47.11
49.02

78

سیاستهای خصوصیسازی و پیامدهای آن

اقتصادی

68.867

32.235

79

چالشهای توسعه گردشگری

اقتصادی

68.765

34.949

84

مشکالت زیرساختی ناوگان حمل و نقل

اقتصادی

66.275

30.327

44.83

90

توسعه انفجاری بازار فناوری اطالعات

اقتصادی

64.289

43.246

52.72

91

بازار جهانی انرژی

اقتصادی

64.163

53.592

58.63

95

تقابل کسبوکارهای نوپا و سنتی

اقتصادی

62.536

39.824

49.90

100

موانع بازآفرینی و نوسازی شهری

اقتصادی

56.999

32.138

42.79
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تیرت یک
مسئلهدهم
رکود يا رونق اقتصادی
رکود اقتصادی به معنای از نفس افتادن فرایند تولید و در نتیجه عدم ایجاد
رتبه در کل اشتغال متناسب و یا حتی کاهش میزان اشتغال در جامعه است .با توجه به
افزایش  3برابری نرخ ارز به مانند آنچه در سال  91اتفاق افتاد ،هزینههای
تولید افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است .تحریمهای اقتصادی نیز بار
دیگر اعمال شده است و چشمانداز رشد تولید در بخشهای مختلف به رنگ خاکستری درآمده
است .بعد از آنکه رشد اقتصادی در سال  95رکورد  12.5درصدی را با توجه به رشد  64درصدی
تولید نفت خام به ثبت رساند و در سال  96نیز رشد مثبت اقتصاد در محدوده  4درصد به ثبت
رسید ،شرایط برای رشد پایدار اقتصاد مهیا میشد که شوک جدید ناشی از تحریمهای امریکا،
آن را با تردید مواجه ساخته است .مثبت نگه داشتن رشد اقتصادی با توجه به چالشهای موجود
از ماموریتهای دشــوار سال  97است .پیشبینی کاهش تولید نفت در ماههای پایانی سال و
دشواریهای تولید به واسطه رشد هزینهها از چالشهای پیش روی این بخش به شمار میرود.

39

مسئلهیازدهم

رتبه در کل

40

بودجه دولت
مسئله بودجه دولت به عنوان یکی از ناهنجاریهای ساختاری
اقتصاد قابل طرح اســت .ورود درآمد نفت به بودجه ،شرایط را
برای اصالح ساختارها دشوار ساخته است .همین موضوع موجب
فشار بیشتر تحریمهای نفتی بر عملکرد اقتصاد کشور میشود.

درآمد سالم دولت یعنی مالیاتها ،به زحمت تکافوی هزینههای جاری دولت را
میدهد .در بودجه سال  ،97دولت درخواست سهم بیشتری از نفت را کرده بود تا
از درآمد آن برای حل برخی مســائل ســاختاری کمک بگیرد .در این شرایط با
محدود شدن درآمدهای نفتی و مقاومت دولت در برابر کوچک شدن ،استقراض
از بانک مرکزی بهعنوان سریعترین راه تامین مالی مورد توجه قرار میگیرد که
پیامد آن تورم است.

مسئلهدوازدهم
بحران بانکها
در سالهای اخیر با اجبار بانکها به حسابرسی بر مبنای استاندارد
نالمللی  ،IFRSزیان انباشــته آنها در صورتهای مالی نمایان
رتبه در کل بی 
شده است .همان زیانی که سالها با روشهای مختلف حسابداری
از دیدههــا پنهانش میکردند و حســابها را طــوری طراحی
میکردند که این زیان دیده نشود .در سالهای اخیر اما صورتهای مالی با استاندارد
بینالمللی تهیه میشود و امکان حسابسازی محدود شده و بنابراین بحران بانکها
بیشتر خود را نشان داده است .در همین شرایط بيش از  90درصد از بار تامین مالی
بنگاههای تولیدی وابسته به بانکهاست .در شرایطی که چنین وابستگی شدیدی به
منابع بانکی وجود دارد ،بروز هر بحرانی در شبکه بانکی میتواند به تمامی بخشهای
اقتصــاد تســری یابد .سیســتم بانکی اکنون بــا حجم باالي مطالبــات معوق و
مشکوکالوصول مواجه اســت .از سوي ديگر برخی ســرمايهگذاريها به انجماد
داراييهاي آنها منجر شده است.

50

تفاوت رتبهبندی مسائل اقتصادی ایران در نگرشهای سیاسی متفاوت طبق نظرسنجی صورت گرفته

سیاستهای خصوصیسازی و پیامدهای آن

موانع کسبوکار

بحران بانکها
چالشهای توسعه گردشگری
موانع بازآفرینی و نوسازی شهری

مشکالت زیرساختی ناوگان حمل و نقل

۰
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰
۶۰
۷۰
۸۰
۹۰
۱۰۰

سرمایهگذاری اقتصادی داخلی و خارجی

فقر و نابرابری فزاینده و تنگناهای معیشتی
مسائل ساماندهی فعالیتهای اقتصادی
نهادهای حاکمیتی خارج از دولت
نرخ ارز

تورم

بیکاری

بازار جهانی انرژی

ناهنجاریهای ساختاری اقتصاد ایران

توسعه انفجاری بازار فناوری اطالعات

بحران صندوقهای بازنشستگی

قاچاق و فربگی اقتصاد زیرزمینی
رکود  /رونق اقتصادی
تقابل کسبوکارهای نوپا و سنتی

خارج از قانون اساسی

24
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غیر از سه جناح

بودجه دولت
حجم باالی بدهیهای دولت

اعتدالگرایان

اصولگرایان

اصالحطلبان

با جهش قیمت دالر در اقتصاد ایران بار دیگر به مانند سال  1391افت ارزش پول ملی به یکسوم اتفاق افتاده که این موضوع
به فقیرتر شدن طبقات فرودست دامن میزند .بر این اساس قدرت خرید در میان طبقات متوسط و پایینتر از متوسط کاهش
خواهد یافت و این موضوع به مسئلهای مهم برای تولید و رشد اقتصاد تبدیل خواهد شد.

مسئلهسیزدهم

مسئلهپانزدهم

حجم باالی بدهیهایدولت
دولت در داخل بدهيهاي سنگيني به بخش خصوصي ،بانكها و
رتبه در کل بانك مركزي دارد .دولت به پیمانکاران داخلی بدهی زیادی دارد که
سبب میشــود بخش مهمی از بدنه اقتصادی بخش خصوصی با
کمبود منابع جهت سرمایهگذاری مجدد روبهرو شود .نحوه تامین
مالی این دیون با توجه به اثرپذیری اقتصاد از شرایط بینالمللی نهچندان مناسب و عدم
دسترسی به ابزارهای بدهی مناسب ،با مشکل روبهروست .نتایج انتشار و فروش اوراق
بدهی ،بهعنوان راهحلی که دولت آنرا پیگیری کرد ،در ســال  1397بيشتر خود را
نشان خواهد داد.

سیاستهای خصوصیسازی و پیامدهای آن
شکل نگرفتن خصوصيســازي واقعي و کوچک نشدن دولت به
رتبه در کل عنوان یکی از چالشهای مهم اقتصاد شناخته ميشود .اينكه در
دوره  10سال نخست خصوصیسازیها پس از ابالغ اصل  ،44تنها
 13درصــد از واگذاريهــا در بيــش از يــك دهه گذشــته به
بخشخصوصي واقعي رسيده است ،نشــان ميدهد چابكسازي اقتصاد از طريق
خصوصيسازي محقق نشده است .شــكلگيري بخش شبهدولتي به واسطه اين
خصوصيســازيها به چالشي جديد براي اقتصاد ايران بدل شده است كه در سال
جاری نيز همچنان حائز اهميت است.

مسئلهچهاردهم

مسئلهشانزدهم

بحران صندوقهایبازنشستگی
مشکل اساســی صندوقهای بازنشستگی ورودی کم و خروجی زیاد
رتبه در کل است .بدعت برداشت دولتها از منابع این صندوقها نیز به منزله تیر
خالص بر پیکره ایــن صندوقها بوده اســت .نتیجه چنین روندی
ورشکستهشدن تعداد زیادی از صندوقهای بازنشستگی کشور است
که از آن بهعنوان یکی از بحرانهای ســالهای آینده یاد میشــود .این موضوع از موارد
حلنشده اقتصاد ایران است که در سال جاری نیز چالشهای آن دردسرساز خواهد بود و
باید به عنوان یکی از مسائل اصلی از آن یاد کرد.

چالشهای توسعه گردشگری
چالشهای توسعه گردشگری سال گذشته در میان مسائل فرهنگی جا
رتبه در کل گرفته بود اما در سال جاری به عنوان مسئله اقتصادی از سوی خبرگان
مطرح شده است .افزایش نرخ ارز در ایران ،هزینه گردشگران خارجی
برای حضور در ایران را کاهش داده اســت چراکه پول خارجی ،قدرت
خرید زیادی در ایران پیدا کرده است .برای جذب گردشگر و استفاده از ظرفیت این صنعت
برای رشــد اقتصاد ،نیاز به حل چالشهای ساختاری توسعه گردشگری وجود دارد .این
موضوع نیز در سال جاری به عنوان مسئله چالشبرانگیز شناخته شده است.

66

69

78

79

پراکنش مسائل اقتصاد ایران در سال 97روی نقشه اهمیت -عدم قطعیت
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25

تیرت یک
مسئلههفدهم
مشکالت زیرساختی ناوگان حمل و نقل
از تلفات و خسارتهای باالی ناشی از سوانح جادهای که بخشی از آن بهخاطر
رتبه در کل ناایمن بودن جادههاســت تا موانع توســعه تجارت و رسیدن ایران به نقش
ترانزیتی در منطقه بهدلیل کافی نبودن مسیرهای حملونقل ترانزیتی در این
حوزه قابل دســتهبندی است .در حوزه شهری نیز در شرایط فعلی مهمترین
زیرساختی که نیازمند توجه و بهبود عملکرد است ناوگان حمل و نقل شهری است .انواع مالحظات
در این زمینه وجود دارد .دیدگاه زیست محیطی و مقابله با آلودگی هوا ،دیدگاه آرامشبخشی روانی
به شهروندان و کاهش زمان از دست رفته برای رفت و آمد و در نتیجه دستیابی به عملکرد بهتر
کسبوکارها در سایه این ارتقای زیرساخت از مهمترین فواید توجه بیشتر به آن هستند.

84

مسئلههجدهم

رتبه در کل

90

توسعه انفجاری بازار فناوری اطالعات
پیشبینی میشود که بازار فناوری اطالعات در سال پیش رو همچنان
محبوبیــت خــود را حفظ کند و عطــش اعتیادگونه خریــداران و
بهروزکنندگان ابزار فناوری اطالعات ،پویایی این بازار را تضمین کند.
همچنین با توسعه خدمات زیرساختی و افزایش ضریب نفوذ اینترنت

این گروه مرتبا با افزایش جمعیت روبهرو میشود .بازار فناوری اطالعات در کشورهایی که
جمعیت نوجوان و جوان زیادی دارند معمــوال از پررفتوآمدترین و جذابترین بازارها
محســوب میشــود و تراکنش مالی زیادی به همراه دارد .توسعه این بازار تحت تاثیر
زیرساختهای فناوری اطالعات که عمدتا توسط دولت تجهیز میشود قرار دارد و بهنظر
میرســد که توسعه زیرساختها در سال  1397با نرخ رشد فزاینده نسبت به سالهای
اخیر تداوم یابد.

مسئلهنوزدهم
بازار جهانی انرژی
بازار جهانی انــرژی با اعمال تحریمهای نفتی علیه ایران با شــوک
رتبه در کل جدیدی همراه خواهد شد .برخی کشورها خود را برای جایگزینی نفت
ایران آماده کردهاند که این موضوع نیز از چالشهای اقتصاد ایران در
سال جاری به حساب میآید چراکه درآمد نفتی کشور را تحت تاثیر
قرار خواهد داد .مســئله بازاریابی و تالش برای حفظ سهم ایران در بازار انرژی از مسائل
پراهمیت سال جاری است .بازاری که پس از چانهزنیهای سنگین در اوپک برای ایران
حفظ شد و در طرح فریز نفتی نیز از آن کاسته نشد ،حاال با تهدید جدی مواجه شده است.
ممکن است تحریم نفت ایران به پایان طرح فریز نفتی نیز بینجامد و سایر کشورهای نفتی
بار دیگر به جای ایران به نفتفروشی بپردازند.

91

اولویتبندی مسائل اقتصادی ایران در سال  ۱۳۹۷از نگاه خبرگان اقتصادی و خبرگان همه حوزهها
رتبه کل

از نگاه خبرگان همه حوزهها

رتبه کل

از نگاه خبرگان حوزه اقتصاد

6

ناهنجاریهای ساختاری اقتصاد ایران

5

ناهنجاریهای ساختاری اقتصاد ایران

9

بیکاری

10

بیکاری

11

فقر و نابرابری فزاینده و تنگناهای معیشتی

12

نرخ ارز

26

12

نرخ ارز

14

سرمایهگذاری اقتصادی داخلی و خارجی

21

سرمایهگذاری اقتصادی داخلی و خارجی

15

فقر و نابرابری فزاینده و تنگناهای معیشتی

27

مسائل ساماندهی فعالیتهای اقتصادی نهادهای حاکمیتی خارج از دولت

20

بحران بانکها

28

بوکار
موانع کس 

22

مسائل ساماندهی فعالیتهای اقتصادی نهادهای حاکمیتی خارج از دولت

30

قاچاق و فربگی اقتصاد زیرزمینی

23

رکود  /رونق اقتصادی

35

تورم

25

موانع کسبوکار

39

رکود  /رونق اقتصادی

28

قاچاق و فربگی اقتصاد زیرزمینی

41

بودجه دولت

33

بودجه دولت

50

بحران بانکها

37

تورم

66

حجم باالی بدهیهای دولت

55

بحران صندوقهای بازنشستگی

69

بحران صندوقهای بازنشستگی

62

حجم باالی بدهیهای دولت

78

سیاستهای خصوصیسازی و پیامدهای آن

74

چالشهای توسعه گردشگری

79

چالشهای توسعه گردشگری

75

سیاستهای خصوصیسازی و پیامدهای آن

84

مشکالت زیرساختی ناوگان حمل و نقل

79

مشکالت زیرساختی ناوگان حمل و نقل

90

توسعه انفجاری بازار فناوری اطالعات

86

بازار جهانی انرژی

91

بازار جهانی انرژی

90

تقابل کسبوکارهای نوپا و سنتی

95

تقابل کسبوکارهای نوپا و سنتی

91

توسعه انفجاری بازار فناوری اطالعات

100

موانع بازآفرینی و نوسازی شهری

98

موانع بازآفرینی و نوسازی شهری
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موضوعات «نرخ ارز»« ،موانع کسب و کار»« ،ساماندهی فعالیتهای اقتصادی نهادهای حاکمیتی
خارج از دولت»« ،فقر و نابرابری فزاینده و تنگناهای معیشتی» و «چالشهای توسعه گردشگری» به
مسائل اقتصاد ایران در سال جاری اضافه شدهاند.

مسئلهبیستم

مسئله بیست و یکم

تقابل کسب و کارهای نوپا و سنتی
کسب و کارهای نوین در سالهای اخیر به شدت در مسیر توسعه قرار گرفتهاند
رتبه در کل و هرکدام با ورود به بازاری سنتی به ایجاد تحول در نظام توزیع آن بازار دست
میزند .همین موضوع در مواردی به تقابل صنوف سنتی با این کسب و کارها
منجر شده است .پدیدههایی نظیر اسنپ که در زمینه حمل و نقل شهری و
تاکسیســرویس ،تحول جدیدی به دنبال داشت ،با مخالفتهایی از سوی آژانسداران و صاحبان
قبلی این مشاغل ،همراه شد .پیشبینیها نشان میدهد که در سال  ،97کسبوکارهای نوین جایگاه
بیشتری در میان مشاغل کشور پیدا خواهد کرد بنابراین تقابل کسب و کارهای سنتی با این نوع
مشاغل از جمله مسائل پیش روی اقتصاد ایران به شمار میرود.

موانع بازآفرینی و نوسازی شهری
طرح بازآفرینی شــهری از سوی دولت به عنوان یک طرح ملی برای
رتبه در کل احیای بافتهای فرسوده دنبال میشود .دولت برای این طرح سازمان
بازآفرینی شهری تاسیس کرده تا مستقیما زیر نظر ریاست جمهوری
آن را دنبال کند .برای این بخش بودجه قابل توجهی درخواست شده
و بر روی اشتغالزایی آن حساب ویژهای باز شده است .طرح بازآفرینی شهری عمال از سال
 1396کلید خورده و اهداف کمی برای آن مشخص شده است .با جدیتی که دولت در
این زمینه به کار بسته است ،در سال  97نیز به عنوان مهمترین طرح بازآفرینی و نوسازی
شهری مطرح خواهد بود.

95

ترینهایمسائل ایران
از سه زاویه
گزارش آیندهپژوهی ایران در سال 1397
در میان  100مســئله اصلی ایران در این
سال به دستهبندی و اولویتبندی مسائل
از سه منظر «مهمترین روندها»« ،مهمترین
عدمقطعیتهــا» و «مهمترین عوامل در
حال ظهور» با نظر پژوهشگران آیندهبان
نیز پرداخته است.

مهمترین عدمقطعیتهای ایران
در سال ۱۳۹۷
عدمقطعیتها ،مهمترین مسائلی هستند که درباره
سرنوشت آنها تا پایان سال  ۱۳۹۷ابهام زیادی وجود دارد.
بهدلیل وجود عوامل تعیینکننده پرشمار و پیچیدگی
شرایط نمیتوان پیشبینی دقیقی درباره این مسائل
داشت و سمتوسوی تحوالت آنها میتواند آیندههای
متفاوتی را برای ایران رقم بزند.
اعتراضها
بحران بانکها
تحریمهای بینالمللی
تورم
چالشهای قومی
طرح تحول سالمت
نزاعهای آب

100

مهمترین روندهای ایران
در سال 1397
بر این اساس مهمترین روندهای
ایران در سال  ۱۳۹۷شامل مهمترین
مسائلی هستند که در سالهای اخیر
کشور با آنها مواجه بوده است .قابل
پیشبینی است که در سال ۱۳۹۷
نیز ایران همچنان با این موارد مواجه
باشد و تغییر چندانی درباره آنها پیش
رو نیست.
بحران تامین آب
بحران ناکارآمدی عملکردها
بیکاری
فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد
عمومی
فساد
مرکزگریزی از الگوهای هنجاری رسمی
یهای ساختاری اقتصاد ایران
ناهنجار 

مهمترین عوامل در حال ظهور
ایران در سال ۱۳۹۷
این مسائل سابقه تاریخی چندانی در سالهای گذشته
ندارند .عمر اهمیت یافتن برخی از آنها حتی به یک سال
نیز نمیرسد ولی قابلیت رشد یکباره و ناگهانی را دارند و
میتوانند با اثرگذاری بر سایر حوزهها بهناگهان تبدیل به
یکی از مسائل اصلی کشور شوند.
ائتالف سعودی -صهیونیستی
بحران صندوقهای بازنشستگی
تخریب منابع خاک
رشد اخبار جعلی
جابهجاییهای جمعیت و افزایش مهاجرت از غرب،
بغربی و جنوبشرقی کشور به نواحی مرکزی
جنو 
فناوری زنجیره بلوک
مرجعیت فرهنگی سلبریتیهای جدید و غیررسمی
آیندهنگر |  | tccim.irشماره هفتادوشش ،مهر 1397

27

تیرت یک
بررسی تجربه  3کشور که دچار بحران کاهش ارزش پول ملی شدند

جایی برای دالر گران

نیمه پر آب رفتن داراییها
زینب کوهیار
دبیر بخش نگاه

چرا باید خواند:
کاهش ارزش پول
ملی چه زمانی برای
اقتصاد فرصت است؟
چه کشورهایی و چرا
تجربه این سیاست را
داشتهاند؟ این سیاست
چه زمانی اثرگذار
است؟

کاهش ارزش پول
ملی در مقابل
ارزهای خارجی
سیاستینیست
که اقتصادها آن
را در طوالنیمدت
دنبال کنند اما
این سیاست به
طور مکرر در
اقتصادهای
مختلفتجربه
شده است

پیرمرد یک پیکان جوانان زرد قناری داشت که به سختی از آن دل
کند .میگفت موتورش انگلیسی است و دهه  50آن را خریده  18هزار
تومــان ،اما امروز یک خودروی پژوی  405دارد که میتواند باالی 50
میلیون تومان آن را بفروشد و نصف پیکانش هم کیفیت ندارد .پیرزن
میگوید« :بچههایم با یک تومان خرواری لواشک و شکالت میخریدند
اما االن»...
روایتهــای دهه  60و  70از داســتانهای رویاگونه دهه  40و 50
کمتر دور به نظر میرسد .حتی از دهه  80نباید غافل بود که با 500
تومان می شد از غربیترین پایانه مسافربری تهران به شرقیترین پایانه
رفت و نرخ بلیت اتوبوس  20تومان و  50تومان بود اما امروز با ده برابر
این پول هم نمیتوان خدمات گذشته را دریافت کرد.
مادربزرگهای امروز ،در دهه  40و  50با یک تومان زنبیلشان را پر
میکردند اما امروز نوههای آنها حتی نمیتوانند با هزار تومان یک بطری
یکلیتری شیر بخرند .اتفاق بدتر برای نوهها این است که آنها به جای
افزایش قیمتهای ســاالنه شاهد تحوالت ماهانه و فصلی در افزایش
قیمتها هستند .سرعت تحول قیمتها باالست به اندازهای که غیبت
دوهفتهای کسی از بازار مثل خواب اصحاب کهف است.
از شــهریورماه سال گذشته با افزایش نرخ ارز در بازار داخلی ارزش
داراییهای ایرانیان و هر غیرایرانی که سرمایهای به ریال داشت ،خانهای
در ایران یا خودروی ایرانی خریــداری کرده بود روند افت را در پیش
گرفت .دارایی ایرانیان در این مدت آب رفت چراکه ارزش پول ایرانی در
مقابل هر دالر امریکایی تا پایان سال  ،96به  5هزار تومان رسیده بود.
در تابســتان ســال  ،96قیمت دالر  2درصد رشد کرد اما در پاییز
تالطم بازار کار را به رشــد  8درصدی دالر رساند .تا نیمه شهریور 97
یعنی زمان نگارش این گزارش نرخ دالر در بازار آزاد به  13هزار تومان
رسید و این یعنی هر هزار تومان ارزش  0.13درصدی در مقابل هریک
دالر امریکا را پیدا کرده است و در کمتر از یک سال از شش هزار تومانی
شدن دالر ،ارزش دارایی مردم نصف شده است.
این خبری ناخوشــایند برای دارایان و نداران ایرانی است .در سال
 96و  97هــم داراییها آب رفت و هم ندارها برای به دســت آوردن
نداشتههایشــان مجبور به پرداخت پول بیشــتری شدند چراکه نرخ
همهچیــز در ایران متاثر از نرخ دالر اســت .به بهانه افزایش نرخ ارز و
آثار کاهش ارزش پول ملی

گران شدن واردات
کاهش میزان کاالی وارداتی
افزایش تورم
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صادرات ارزان
افزایش میزان صادرات

بهبود تراز تجاری

رشد تقاضای کل

بهبود رشد اقتصادی
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افزایش هزینه واردات بســیاری از اقالم خارجی ،کاالی مونتاژ داخل و
حتی بعضی اجناس کامال داخلی گرانتر به فروش میرسند.
تحول لحظهای نرخ دالر همراه است با کاهش لحظهای ارزش پول
ایران ،ریال و کاهش لحظهای داراییها و افزایش لحظهای نگرانی ندارها.
پدیده افزایش نرخ ارز در بازار داخلی و کاهش ارزش پول ملی تنها زیان
اقتصادی برای کشور به بار ندارد .این مسئله به خدشهدار شدن غرور
ملی میانجامد چراکه پول ملی به نوعی آبروی اقتصاد است.
همه این پیامدهای منفی ناشی از پدیدهای است که هرچند در کشور
ما اتفاقی اما در دیگر کشــورها به عنوان یک سیاست دنبال میشود.
کاهش ارزش پول ملی یا DEVALUATION OF A CURRENCY
ابزاری در اقتصادها برای رسیدن به برخی منافع است .هرچند به گفته
کارشناسان اقتصادی کاهش ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی
سیاستی نیست که اقتصادها آن را در طوالنیمدت دنبال کنند اما این
سیاست به طور مکرر در اقتصادهای مختلف تجربه شده است.
کشورهای در حال توسعه یا اقتصادهای نوظهور کنونی را میتوان
شناختهشــدهترین بازیگرانی دانســت که از این ابزار برای رسیدن به
منافعی استفاده میکنند اما مطالعه تاریخ اقتصادی دنیا نشان میدهد
که حتی کشورهایی مثل بریتانیا هم روزی این سیاست را اجرا کردهاند.
به واقــع کاهش ارزش پول ملی که نوعی لکهدار شــدن حیثیت
اقتصادی کشورهاست چه پیامد مثبتی برای آنها به همراه دارد که به
عمد دنبال میشود؟ پیامدهای ناشی از اجرای سیاست کاهش ارزش
پول ملی تا چه اندازه در اقتصادها ماندگار است؟ آیا نرخ کنونی ارز در
ایران میتواند فرصت بهرهمندی اقتصاد از منافع اجرای چنین سیاستی
را فراهم کند؟
JJچهکاری از پول کمارزش برمیآید؟
مهمترین پیامد کاهش ارزش پول ملی ارزانتر شدن صادرات است.
کاهش ارزش پول صادرات کشــورها را بهصرفهتر و رقابتیتر میکند
و چنین کشــوری از نظر خارجیها ارزانتر به نظر میرسد .در چنین
شرایطی تقاضا برای کاالی صادراتی آن کشور افزایش پیدا میکند.
پیامد دوم کاهش ارزش پول ملی ،گرانتر شــدن واردات است .با
افزایش نرخ ارز در بــازار داخلی واردکننده باید برای خرید از خارج و
انتقال آن به کشور بیشتر هزینه کند بنابراین تقاضا برای واردات کاهش
یکند.
پیدا م 
اگر کاهش ارزش پول ملی بــه افزایش صادرات و کاهش واردات
بینجامد ،ســومین پیامد مثبت هم به تدریج خود را نشــان میدهد.
افزایش تقاضای کل به عنوان سومین اثر ناشی از ظهور دو پیامد قبلی
است که در نهایت به رشــد اقتصاد میانجامد .در شرایط عادی رشد
تقاضای کل به افزایش تولید ناخالص داخلی و تورم کمک میکند.
با کاهش ارزش پول ملی ،رقابتیتر شــدن صادرات و گران شدن
واردات ،تراز تجاری هم بهبود پیدا میکند .اثر دیگر کاهش ارزش پول
ملی خروج کارگران خارجی از محیطهای کاری است .زمانی که ارزش

با افزایش نرخ دالر در بازار داخل ایران در سال گذشته ویدئویی از یک گردشگر خارجی منتشر شد که نشان
میداد او با  10دالر از آثار تاریخی در شیراز دیدن کرده ،به بازار رفت و آمد کرده و سوغاتی خریده است و البته
در آن زمان هر دالر امریکا در ایران  5هزارتومان خرید و فروش میشد.

پول ملی کشوری نسبت به کشور همسایهاش کاهش پیدا کند ،کارگران
خارجی ترجیح میدهند در جایی که پول باارزشتری دارد کار کنند .از
سوی دیگر کاهش ارزش پول میتواند به کاهش دستمزدهای حقیقی
منجر شود که این هم البته بیشتر ناشی از تورم به عنوان نتیجه طبیعی
کاهش ارزش پول ملی است .هرچند کاهش ارزش پول ملی کشورها
را به مقصد کارگران خارجی تبدیل نمیکند اما چنین کشورهایی برای
گردشگران خارجی بهصرفه و جذاب است.
با افزایش نرخ دالر در بازار داخل ایران در سال گذشته ویدئویی از
یک گردشگر خارجی منتشر شد که نشان می داد او با  10دالر از آثار
تاریخی در شیراز دیدن کرده ،به بازار رفت و آمد کرده و سوغاتی خریده
است و البته در آن زمان هر دالر امریکا در ایران  5هزارتومان خرید و
فروش می شد.
JJکمارزش کردن عمدی پول چه زمانی کمککننده است؟
انعطافپذیــری تقاضای صادرات و واردات و وضعیت این دو بخش
در اثربخشی سیاست کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز خارجی
موثر است .از سوی دیگر مهم است که وضعیت اقتصاد جهانی زمانی
که ارزش پول کشوری به منظور بهبود تراز تجاری و صادرات کاهش
پیدا میکند ،چگونه است .بدون تردید در شرایطی که اوضاع دنیا به هم
ریخته و تقاضا برای کاالی صادراتی کشــوری به طور عمومی کاهش
یافته ،نمیتوان از سیاســت کاهــش ارزش پول انتظار معجزه در تراز
تجاری را داشــت .نکته دیگر اینکه ممکن است آثار چنین سیاستی
خیلی زود خود را در اقتصاد نشــان ندهد و البته دلیل کاهش ارزش
نیز اهمیت دارد.
تجربه بریتانیا
در ســال  ،1967بریتانیا کاهش ارزش پول ملیاش
را تجربه کرد .در دوره نخستوزیری هارولد ویلسون از
حزب کارگر بریتانیا ارزش پوند این کشــور در مقابل دالر  14درصد
کاهش یافت که ناشی از تصمیم دولت بود.
در آن زمــان کاهش ارزش پوند در مقابــل دالر به نوعی تصمیم
سیاسی به نظر میرسید چراکه دولت به سختی تالش میکرد تا ارزش
پوند را حفظ کند اما به دلیل کســری تجاری ،ضعف اقتصاد داخلی و
فشار طلبکاران خارجی مجبور به کاهش ارزش پول ملی بریتانیا شد.
هارولد ویلسون همان زمان در سخنرانیای از این گفت که کاهش
ارزش پول ملی به این معنا نیست که پوند در بریتانیا ،در جیب مردم
یا بانکها کمارزش یا بیارزش شــده است .او تالش میکرد به مردم
بفهمانــد که کاهش ارزش پول تنها زمانی معنی دارد که مردم تالش
کنند کاالی خارجی بخرند .پس از ســال  1967تورم به عنوان پیامد
طبیعی کاهش ارزش پول ملی در اقتصاد بریتانیا خودش را نشان داد
هرچند آنها توانســته بودند تا پایان دهه  60تراز تجاریشان را بهبود
ببخشند .در آن سالها سخت بود که آنها نرخ برابری هر پوند بریتانیا را
معادل  2.80دالر حفظ کنند اما ِ
دولت وقت به دلیل نرخ باالی بیکاری
و ضعف اقتصاد داخلی مجبور به این کار شد .در آن زمان بیشتر مفسران
کاهش ارزش را اجتنابناپذیر دانســتند اما بررسیها نشان میداد که
دولت چارهای جز این کار نداشت .پس از کاهش ارزش پول ملی اقتصاد
بریتانیا به معجزه نرسید یا مشکالت جدی آن حل نشد اما بدون اجرای
این سیاســت شرایط سختتر میشد .از جمله این سختیها احتمال
افزایش نرخ بهره بود.
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اثرگذاری کاهش ارزش پول ملی بر شاخصها و گروهها
بازندههای کاهش ارزش پول ملی

برندههای کاهش ارزش پول ملی

مشتریان محصوالت وارداتی

صادرکنندگان

شهروندانی که سفر خارجی میروند

بنگاههای گردشگری داخلی

شرکتهایی که مواد اولیه از خارج تهیه میکنند

کارگرانی که در شرکتهای صادرکننده فعالیت میکنند

کسانی که درآمد ثابت دارند و تورم سریعتر از درآمد آنها رشد میکند

رشد اقتصادی که احتمال افزایش آن بیشتر میشود

خارجیهایی که از کشور کاال یا گردشگر وارد میکنند

تراز تجاری بهبود پیدا میکند

تجربه هند
روپیه هند از سال  1974تا  2016به دالیل مختلف
کاهش ارزش را تجربه کرده است .در سالهای  1950تا
 1960دولت هند به طور مداوم از کشــورهای خارجی وام گرفته بود.
وامهای خارجی در زمان حضور بریتانیا در هندوستان در ترازنامه این
کشور قرار نداشت اما اقتصاد هند پس از رسیدن به استقالل به دلیل
نبود سرمایهگذاری و برنامهریزی مناسب فلج شد.
از ســوی دیگر جنگ با چین و پاکستان این کشور را در دورههایی
با کسری بودجه روبهرو کرد .به دلیل جنگ ،هند دیگر نمیتوانست از
کشــورهای خارجی وام بگیرد .در سال  1962جنگ هند و چین رخ
داد .در ســال  1965این کشور با پاکســتان جنگید و در سال 1966
خشکسالی ظرفیت تولید اقتصادی هند را از بین برد و تورم در اقتصاد
این کشور افزایش یافت.
در ایــن دوران هندیها برای افزایــش تولید داخل به فناوری نیاز
داشتند و این نیاز به فناوری باید با جذاب شدن اقتصاد هند در تجارت
خارجی تامین میشد .به همین دلیل دولت هند تصمیم گرفت از ارزش
روپیه در مقابل ارزهای خارجی کم کند.
در ســال  1973روپیه هند به دو دلیل دیگر کمارزش شــد .دلیل
اول شوک نفتی در این سال بود که به تصمیم اوپک در زمینه کاهش
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امریکاییها اکنون
میگویندکه
سالهاست دولت
این کشور تحت
فشار چین قرار
گرفته است چراکه
چینیهاباکاهش
ارزش یوآن به
مزیتهای به زعم
امریکا ناعادالنهای
در اقتصاد رسیدند
و کشورشان را
برای سرمایه و کار
جذاب کردهاند

نکتههایی که باید بدانید
[کاهش ارزش پول ملی یا  DEVALUATION OF A CURRENCYابزاری در اقتصادها برای
رسیدن به برخی منافع است.
[زمانی که ارزش پول ملی کشوری نسبت به کشور همسایهاش کاهش پیدا کند ،کارگران
خارجی ترجیح میدهند در جایی که پول باارزشتری دارد کار کنند.
[اقتصاد بریتانیا پس از کاهش ارزش پول ملی به معجزه نرسید یا مشکالت جدی آن حل
نشد اما بدون اجرای این سیاست شرایط سختتر میشد.
[چینیها با کاهش ارزش یوآن به مزیتهای به زعم امریکا ناعادالن های در اقتصاد رسیدند و
کشورشان را برای سرمایه و کار جذاب کرد هاند.
[مهمترین پیامد کاهش ارزش پول ملی ارزانتر شدن صادرات است.
[کاهش ارزش پول ملی تنها زیان اقتصادی برای کشور به بار نمیآورد .این مسئله به
خدشهدار شدن غرور ملی میانجامد چراکه پول ملی به نوعی آبروی اقتصاد است.
[کاهش ارزش پول میتواند به کاهش دستمزدهای حقیقی منجر شود.
[روپیه هند از سال  1974تا  2016به دالیل مختلف کاهش ارزش را تجربه کرده است.
[هرچند کاهش ارزش پول ملی کشورها را به مقصد کارگران خارجی تبدیل نمیکند اما
ب اند.
چنین کشورهایی برای گردشگران خارجی بهصرفه و جذا 
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تیرت یک

اکنون سوال این
است که با توجه به
کاهشچشمگیر
ارزش پول ملی
در ایران و افزایش
نرخ ارز ،میتوان
به بهرهمندی از
فرصتهای این
اتفاقناخوشایند
امیدوار بود؟ پاسخ
این سوال را باید در
بنگاههای تولیدی
جست چراکه
تولید و افزایش
صادرات آنهاست
که ضامن استفاده
از چنین فرصتی
است

تولید نفت بازمیگشت؛ و دلیل دوم ترور نخستوزیر هندوستان ایندیرا
گاندی بود که به بیثباتی سیاسی دامن زد و اعتماد کشورهای دیگر به
هندوستان را کم کرد.
در سال  1975هر یک دالر امریکا در هندوستان  8.40روپیه معامله
میشد .اما سختترین دوره برای هندوستان بحران اقتصادی  1991بود
که در آن کسری بودجه به  7.8درصد از تولید ناخالص داخلی رسید و
 39درصد از درآمدهای دولت صرف پرداخت بهرهها میشد .برای مقابله
با تمام مشکالت دولت هند ارزش پول را کاهش داد و قیمت هر دالر
امریکا در این کشور به  24.58روپیه رسید.
تجربه چین
جنگ تجاری بین امریکا و چین باال گرفته اســت و
یکی از مهمترین بحثهایی که در خالل مسائل مربوط
به این دعوا مطرح شــده ،کاهش ارزش پول به عنوان یک استراتژی
اســت .نوسان و ثبات یک ارز خارجی ممکن است در ذات خودش در
سطح جهانی اهمیتی نداشته باشد اما در مورد چین داستان متفاوت
اســت .چینیها تالش کردند برای جهانی شدن یوآن ،با ارزش آن در
مقابل ارزهای خارجی بــه ویژه دالر ،کمتر بازی کنند .اما آنها تجربه
انجام این کار را دارند آن هم به طور مکرر .چین در گذشته ،در پیش
گرفتن این استراتژی را انکار میکرد ،اما بزرگترین اقتصاد جهان بارها
و بارها به کاهش ارزش پول ملیاش متهم شده و اخیرا دونالد ترامپ
رئیسجمهور امریکا تصمیم گرفته در دادگاه خودش چین را متهم و
در نهایت تنبیه کند .امریکاییها اکنون میگویند که سالهاست دولت
این کشور تحت فشار چین قرار گرفته است چراکه چینیها با کاهش
ارزش یوآن به مزیتهای به زعم امریکا ناعادالنهای در اقتصاد رسیدند و
کشورشان را برای سرمایه و کار جذاب کردهاند.
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JJدر ایران چه میگذرد؟
در چهاردهه گذشته پول ملی ایران ،ریال در مقابل دالر روند نزولی
را در پیش گرفته است .ریال طی  40سال به طور متناوب در مقابل
دالر ضعیف شده است .یک گزارش از اسپکتاتور ایندکس ادعا کرده
بود که عملکرد ارزی پولهایی مثل ین ژاپن ،یوآن چین و دالر کانادا
در مقابل دالر آمریکا به ترتیب  2,3 ،3و  1,6درصد جهش را نشــان
میدهد اما ریال ایران در ســال  2017میالدی در مقابل دالر آمریکا
دالر 30سال گذشته
ریال در
سیر برابری دالر و
قیمت
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 32درصد تضعیف شده و این شاخص در مورد پزوی آرژانتین به 64
درصد رسیده است.
درسالهای اخیر ریال ایران در کنار دانگ ویتنام ،روپیه اندونزی،
فرانک گینه ،پول ملی الئوس ،سیرالئون ،ازبکستان ،پاراگوئه ،کامبوج
و برمه کاهش ارزش را تجربه کرده است هرچند ارز کشورهایی مثل
کویــت ،بحرین ،عمان و اردن در کنار دالر آمریکا و اســترالیا ،پوند
انگلیس و فرانک سوییس رشد کرده اســت .ایران در دهه  90دوبار
کاهش قابل توجه ارزش پول ملیاش را تجربه کرده است .در سالهای
 91و  ،92نــرخ ارز در بازار داخل افزایش یافت .ارز که در ســال 90
نزدیک به  1300تومان فروخته میشــد ،در سال  91با نرخ 2600
تومان معامله شد .روند افزایش نرخ ارز تا رسیدن نرخ به  3هزار تومان
در ابتــدای دهه  90ادامه یافت اما با روی کار آمدن دولت روحانی و
کنترل تورم به عنوان عامل تعیین کننده در محاسبه نرخ ارز در بازار
داخلی ،سرعت روند کم ارزش شدن ریال کمتر شد .این ثبات اما کم
دوام بود چراکه در یک سال گذشته و سال جاری نرخ ارز به طرز چشم
گیری رشد یافت و هر دالر آمریکا در بازار داخلی تا زمان نگارش این
گزارش 13 ،هزار تومان رسید .افزایش قیمت نرخ ارز در سال  97به
دالیل مختلف از جمله خروج ترامپ از برجام و عدم تسهیل دسترسی
دولت به ارز خارجی و دالیل روانی نسبت داده شد اما طی سالهای
گذشــته افزایش نرخ ارز در بازار داخلی و کاهش ان با تزریق بیشتر
ازسوی دولت ،از نظر برخی تحلیل گران عاملی برای جبران کسری
بودجه همیشــگی دولتها بوده است .پیچیدگی شرایط امروز ایران
قابل قیاس با شرایط گذشته نیست اما مثل گذشته افزایش نرخ ارز در
بازار داخلی به بهبود تراز تجاری منجر شده است .آمار تجارت خارجی
در چهارماه منتهی به تیرماه  97نشان از رشد  15درصدی صادرات
از نظر ارزشــی دارد هرچند وزن صادرات یک درصدنسبت به مدت
مشــابه در سال قبل کاهش یافته است .در این مدت میزان صادرات
کاالهای غیرنفتی کشور به  37میلیون و  401هزار تن به ارزش 15
میلیارد و  450میلیون دالر رســیده است .این اثر به ظاهر فرخنده
هرچند در دیگر اقتصادها با اجرای سیاســت کاهش ارزش پول ملی
به دســت میآید اما در ایران طی سالهای گذشته و امسال ،بیشتر
ناشی از تصادف است.
JJایران میتواند؟
بسیاری از کشورها در دنیا از سیاست کاهش ارزش پول ملی برای
بهبود وضعیت صادرات و رسیدن به دیگر پیامدهای مثبت استفاده
میکنند .نام ترکیه ،مصر و نیجریه در بین کشورهایی که دچار کاهش
ارزش پول ملی شدهاند نیز دیده میشود .اکنون سوال این است که
با توجه به کاهش چشــمگیر ارزش پول ملی در ایران و افزایش نرخ
ارز ،میتوان به بهرهمندی از فرصتهای این اتفاق ناخوشایند امیدوار
بود؟ پاسخ این سوال را باید در بنگاههای تولیدی جست چراکه تولید
و افزایش صادرات آنهاست که ضامن استفاده از چنین فرصتی است.
آیا میتوان از فرصت ارز گران برای توسعه گردشگری استفاده کرد؟
برای پاسخ به این سوال باید به زیرساختهای جذب گردشگر و میزان
آمادگی آن برای خدماتدهی به گردشــگران خارجی توجه کرد .آیا
کاهش ارزش پول ملی به اصالح وضعیت تراز تجاری کمک میکند؟
پاســخ این سوال در آمار اقتصادی موجود است .چیدن تکههای این
پازل در کنار هم پاسخ روشنی به این سوال است که آیا میتوان از آب
گلآلود بازار ارز در ایران ماهی گرفت یا نه؟

انتشار اوراق قرضه دالری در این کشورها هرگز تا این حد باال نبوده و از اوایل دهه  2000به
قدری افزایش یافته که اشک چشم را درمیآورد .از میان  12کشوری که اوراق قرضه بر مبنای دالر
منتشر کردهاند ،تنها روسیه سطح بدهیهایش را خیلی باال نبرده است.

[ تجربه نوسان قیمت دالر در ترکیه ]

ترکیه :تصویر آینده بازارهای نوظهور
تقویت دالر باعث کاهش اشتهای سرمایهگذاران به ریسک میشود
ترکیه در کانون آشــوبی است که اکنون سرتاســر بازارهای نوظهور را
درنوردیده اســت .اما این کشور بیشتر نشانه مصائب اســت ،نه علت آن و
ســرمایهگذاران بهخوبی به یاد میآورند که بحران چطور توانست در دیگر
اقتصادهای نوظهور ،همین قدر ساده و سریع رخ بدهد .با رسیدن به شرایطی
که احساس مطلوب نسبت به بازارهای نوظهور به ضعیفترین حد خود رسیده
است ،سخت نیست که تصور کنیم این کشورها شاهد سطح باالیی از بدهی
بر اســاس دالر ،کسری حســاب جاری و اتکا به سرمایههای خارجی باشند
و همین وضع اســت که سرمایهگذاران را فراری میدهد تا در جای دیگری
پولهای خود را به کار بگیرند .اینها فکرهایی است که ذهن سرمایهگذارانی
در حوزه سرمایهگذاری خرد را مشغول کرده است که قسمت عمده پولشان
را در بازارهای نوظهور سرمایهگذاری کردهاند .فکر آنها درباره پولهایی که در
این بازار گذاشتهاند این است که مثال بازگشت سرمایهشان  10درصد یا بیشتر
است اما ریسک کارشان نیز کامال مشهود است .به همین دلیل هم هست که
سود سرمایهگذاری در بازارهای نوظهور تا این حد باال است.
درباره تمایل مردم به ســرمایهگذاری در بازارهــای نوظهور باید از این
مثال اســتفاده کرد .فرض کنید که پدر و مادر شما پولی را که برای دوران
بازنشستگی خود نگه داشتهاند ،چقدر تمایل دارند در بازارهای نوظهوری که
ثبات ندارند سرمایهگذاری کنند ،در صورتی که میزان ریسک کارشان نیز به
آنها گوشزد شود؟
از میان  478نوع اوراق قرضه شرکتی در بازارهای نوظهور که بانک سیتی
آنها را رصد میکند ،تا اینجای سال ،تنها دو شرکت توزیع سود بهتری نسبت
به ســال قبل داشتهاند و  476شرکت وضعیت توزیع سودشان بدتر از سال
قبل بوده است .در میان کشورهای شاخص اوراق قرضه دولتی بانک سیتی،
کشورهایی که سود مثبت را نشان میدهند فقط مغولستان و بلیز (کشوری
در امریكای مرکزی) هستند .بانک سیتی اخیرا در یک یادداشت که در پاسخ
به ســؤال رویترز ارائه کرده ،نوشته است« :ما چیزی نشنیدهایم درباره اینكه
اقتصادهای نوظهور موضوع سرمایهگذاری اکثر سرمایهگذارها باشند».
برخی از تحلیلگران به این نکته اشاره میکنند که سرایت بحران اقتصادی
از ترکیه به دیگر بازارهای نوظهور باید محدود شود .ترکیه تنها  1درصد تولید
ناخالص داخلی جهان را بر عهده دارد .حد ریســک بانکهای اتحادیه اروپا
در ترکیه کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی این قاره است .بانکهای
امریكایی  18میلیارد حد ریسک در ترکیه دارند که تنها  0.1درصد کل دارایی
آنها اســت .از زاویه وسیعتر ،بازارهای نوظهور منابع بیشتر ،نرخهای مبادله
ارزی منعطفتر ،بانکهایی با میزان اتکای به وام کمتر و تورم کمتر از گذشته
دارند که همین خصوصیات پایههای اقتصادی و مالی آنها اجازه میدهد که
سرحالتر و قبراقتر باشند.
طبق یافتههای موسسه اقتصادی آکسفورد ،تنها یکسوم بازارهای نوظهور
امروزه دارای دارای ریسکهای غیرقابل صرفنظر ناشی از بحران بانکی خود
هســتند .این رقم در مقایسه با  65درصد ریسکهای غیرقابل صرفنظر در
سال  2008و  72درصد ریسکهای سال  ،2013بسیار کمتر است.
اما ذخایر نقدینگی جهانی دالر که بازارهای اقتصادی و مالی اقتصادهای
نوظهور هنوز بهشــدت برای بقا و رشــد به آنها وابستهاند ،در حال کاهش و

آبشــدن هســتند چون فدرال رزرو نرخهای بهره را باال برده و کسری در
ترازنامههای خود را کاهش داده است .بنابراین دیگر قطعات دومینو نیز ممکن
است بیفتند تا یک بحران در بازارهای نوظهور ایجاد شود.
گزارش کاری که ماه گذشته بانک تسویه حساب بینالمللی منتشر كرد،
نوری بــر افزایش بدهی بر مبنای دالر در بازارهــای نوظهور تاباند و میزان
خطراتی را كه از آن ناحیه متوجه بازارهای نوظهور است مشخص کرد .رشد
اوراق قرضه دالری که بهوسیله بازارهای نوظهور منتشر شده ،بسیار سریع بوده
است و نرخ سود آن به نرخ ساالنه  17درصد در انتهای سال گذشته رسیده
است .موج قرض گرفتن دالر بر مبنای اوراق قرضه وسیع بوده و مخصوصا در
کشورهای چین ،برزیل ،شیلی و ترکیه افزایش زیادی داشته است.
انتشار اوراق قرضه دالری در این کشورها هرگز تا این حد باال نبوده و از
اوایل دهه  2000به قدری افزایش یافته که اشک چشم را درمیآورد .از میان
 12کشوری که اوراق قرضه بر مبنای دالر منتشر کردهاند ،تنها روسیه سطح
بدهیهایش را خیلی باال نبرده است.
این حرکت به سوی افزایش بدهی در بازارهای سرمایه بینالمللی و اتکای
کمتر به بانکها باعث شده کشــورهای قرضگیرنده آسیبپذیرتر شوند و
افزایش نرخ بهره بلندمدت در امریكا ،این آسیبپذیری را افزایش داده و باعث
شده نرخ دالر و بینظمی در بازار بیشتر شود.
تحلیلگران به این نتیجه رسیدهاند که میانجی سرمایهگذاران برای اینكه
احساس خوبی نسبت به ســرمایهگذاری در بازارهای نوظهور داشته باشند،
دالر اســت .وقتی دالر ضعیف است ،اشــتها برای ریسک سرمایهگذاری در
بازارهای نوظهور قوی اســت و برعکس .در حال حاضر که دالر قوی شــده،
ریسک برای سرمایهگذاری در کشورهای نوظهوری مثل ترکیه کاهش پیدا
کرده و این وضعیت در آینده کوتاهمدت در تمام بازارهای نوظهور ادامه دارد.
اما در میانمدت میتواند این اوضاع تعدیل شــود .از این نظر ،دنبال کردن
وضع اقتصاد ترکیه میتواند نمونه و راهنمای خوبی برای رصد اوضاع بازارهای
نوظهور باشد.

جیمی مکگیور
تحلیلگر امور بینالملل

منبع رویتر ز

چرا باید خواند:
ترکیه همسایه و یکی از
شرکای مهم اقتصادی
ایران است .اتفاقاتی که
اخیرا برای اقتصاد ترکیه
رخ داده و پیشبینی
آینده این کشور ،برای
تجار و فعاالن اقتصادی
ایرانی اهمیت زیادی
دارد.

در حال حاضر که دالر قوی شده ،ریسک برای سرمایهگذاری در کشورهای نوظهوری مثل ترکیه کاهش پیدا کرده و این
وضعیت در آینده کوتاهمدت در تمام بازارهای نوظهور ادامه دارد .اما در میانمدت میتواند این اوضاع تعدیل شود.

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هفتادوشش ،مهر 1397

31

دالریزهشدن ممکن است بتواند ابرتورم را در ونزوئال
کنترل و ثبات را در اقتصاد برقرار کند اما دولت حاضر
به انجام چنین کاری نیست

تیرت یک
[ تجربه نوسان قیمت دالر در ونزوئال ]

بالی بولیوار

آیا دالریزهشدن میتواند ونزوئال را درمان کند؟
گ
منبع بلومبر 

چرا باید خواند:
دالریزهشدن اقتصاد
ونزوئال شاید
میتوانست درمان
باشد .ببینید که چرا
کسی نمیخواست این
ایده را اجرایی کند.

دالر حاال معیار سنجش
غیررسمی است و به صورت
غیرقانونی در معامالت به
کار میرود.

32

بالی تورم شدید در ونزوئال مدتهاست که گریبان مردم را در این کشور
گرفته .اما حاال دیگر کار به جایی رسیده که دولت این کشور باالخره زیر
بار حذف پنج صفر از بولیوار ،واحد پول ونزوئال رفته و به شکلی بیحاصل
امیدوار است که با این کار ،قدرت خرید مردم را افزایش بدهد .آیا راهی برای
خروج از وضعیت ابَرتورمی در ونزوئال وجود دارد؟ شاید وجود داشته باشد
اما نیکالس مادورو رئیسجمهور این کشور تمایلی به انجام آن ندارد چون
با سیاستهای کشورش در تناقض است.
این راه که شاید میتوانست ونزوئال را از ابرتورم نجات بدهد ،دالر امریکا
بود .یعنی اگر به جای بولیوار در ونزوئال از دالر استفاده میشد شرایط تغییر
میکرد .مردم ونزوئال از پولهای تقریبا بیارزششان دست برمیداشتند و
به جایش از دولت به نرخ غیررسمی امروز دالر میخریدند .در آن صورت،
تمایل به سرمایهگذاری دوباره در ونزوئال بیدار میشد.
این شــرایط قبال هم رخ داده .اکوادور در ســال  ۲۰۰۰دالریزه شــد
و توانســت جلوی ابرتورم را بگیرد؛ تورمی که ماهانه  ۵۰درصد یا شــاید
بیشــتر بود .در مورد ونزوئال نیز قضیه این است که قیمتها باال میروند
چــون دولت دارد به چاپ پول ادامه میدهد .اگر دیگر پول چاپ نشــود،
کسی هم قیمتها را باال نمیبرد چون پول جدیدی برای پرداخت بیشتر
وجود نخواهد داشت .استیو هانکه استاد دانشگاه جانز هاپکینز که به برخی
کشــورها از جمله آرژانتین ،روســیه و زیمبابوه برای ایجاد ثبات در واحد
پولشان مشاوره داده ،چنین استدالل میکند که ونزوئال باید دالریزه شود
چون این کار باعث ایجاد ثبات میشود و این همان چیزی است که ونزوئال
خیلی فوری به آن احتیاج دارد.
فرانسیسکو رودریگوئز مشاور هِنری فالکون (رقیب مادورو در انتخابات
ریاســت جمهوری ماه می گذشــته) نیز با این نظر موافق اســت .او که
اقتصاددان ارشد تورینو کاپیتال در نیویورک است میگوید دالریزهشدن
باعث میشود در راه مقابله با ابرتورم حرکت سریعی انجام بگیرد.
اگر دالریزهشدن خوب اســت پس چرا مادورو این کار را نمیکند؟ از
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یک طرف این مسئله مطرح است که رئیسجمهور ونزوئال نمیتواند واحد
پول بولیوار را که نامش را از قهرمان ملی و آزادیبخش ونزوئال (ســیمون
بولیوار) گرفته کنار بگذارد و دالر امریکا را که پول دشمن ونزوئال محسوب
میشود جایگزین آن کند .مادورو حتی در جریان کمپینهای انتخاباتی نیز
این را گفت که فالکون دارد با حمایت از دالریزهشــدن ،حقوق ملی کشور
را واگذار میکند.
اما ونزوئال مجبور نیســت که حتما از دالر امریکا اســتفاده کند بلکه
میتواند از واحد پولهای دیگر مثل یورو هم بهره ببرد .ولی حتی در همان
صورت هم کشــور مجبور خواهد بود که کنترل سیاستهای پولی و نرخ
تبادل را واگذار کند .مثال اگر قیمت نفت خام ونزوئال به شدت کاهش پیدا
کند ،مقامات این کشور قادر نخواهند بود که این ضربه را با کاهش نرخ بهره
یا پایین نگه داشتن ارزش واحد پو ل این کشور کنترل کنند.
از دســترفتن انعطافپذیری ،مشــکلی بوده که برای کشــورهای
دالریزهشده مثل اکوادور ،السالوادور و پاناما پیش آمده و کشورهای مختلف
در حوزه یورو نیز که مجبورند با سیاست پولی یکسان بانک مرکزی اروپا
تطبیق پیدا کنند با همین مشکل مواجه هستند.
اســدروبال الیوروس ،رئیس اکوآناالیتیکا که یک شــرکت مشاوره در
کاراکاس پایتخت ونزوئال اســت در این خصوص میگوید« :دالریزهشده
باعث میشود ظرفیت رشد اقتصادی کاهش پیدا کند چون رقابتپذیری
یآید».
پایین م 
پایانبخشــیدن به ابرتورم باعث نخواهد شد که ونزوئال راحتتر بتواند
هزینه واردات غذا ،دارو و سایر کاالهای اساسی را پرداخت کند .همچنین
بار سنگین بدهیهای خارجی با این کار سبک نخواهد شد.
ریکاردو هاوسمان ،منتقد سرســخت مادورو که در دهه  ۱۹۹۰وزیر
برنامهریزی ونزوئال بود ،دالریزهشــدن را «ســراب» میخوان َد .او میگوید
اولویت باید کمکردن قدرت دولت در عرصه اقتصادی و در عین حال ،تالش
برای بخشش بدهیها یا گرفتن کمک خارجی باشد.
هاوسمان معتقد است تا وقتی که کمک خارجی برای ونزوئال تامین
نشــده باشد ،نباید به مســئله دالریزهشــدن فکر کرد .اما هانکه چنین
اســتدالل میکند که تا وقتی ابرتورم شدید در کار باشد ،قرضدهندگان
یا کمککنندگان وارد قضیه نخواهند شــد .تا زمانی که مادورو به قدرت
چسبیده باشد نیز هیچیک از این استراتژیها موثر واقع نخواهد شد.
جفری ساکز ،اقتصاددان دانشگاه کلمبیا که در دهه  ۱۹۸۰برای کنترل
ابرتورم به بولیوی کمک کرد ،در مورد ونزوئال میگوید تا وقتی که کسانی
که عامل ایجاد ابرتورم هستند بر سر قدرتاند نمیتوان کاری انجام داد (او
توضیح داده که منظورش تغییر رژیم به شیوه امریکایی نیست).
به هر حال دالر هماکنون یک معیار ســنجش غیررسمی در ونزوئال
است و به صورت غیرقانونی در معامالت به کار میرود .هاوسمان معتقد
است که تدابیر فعلی دولت برای کمک به صاحبان کسب و کار و مردم
در زمینه تبدیل پول و دسترســی به دالر هم نمیتواند موثر واقع شود
چون وقتی یک مغاک روبهرویتان باشد ،نمیتوانید قدم به قدم وارد آن
شوید و جلو بروید.

با غلفت از فرصتها این تنها آثار تورمی
افزایش نرخ ارز است که متوجه اقتصاد ما
میشود و دیگر هیچ.

 2فرصت اقتصادی در دل گرانی ارز

تولید و تجارت چگونه از دالر گران سود میبرند؟
سیاســت کاهش ارزش پول ملی در طوالنیمدت در دستور کار هیچ
کشوری نیست .چینیها به عنوان مصداق بارز اجرای این سیاست آن را به
نوع دیگری تعبیر میکنند .این سیاست به دلیل پیامدهایش در بلندمدت
دنبال نمیشود و طبیعی است که ایران هم نمیتواند روی این سیاست
حساب ویژه باز کند .تجربه نشان داده که کاهش ارزش ریال در کوتاهمدت
به بهبود تراز تجــاری و صادرات کمک کرده اســت اما در میانمدت و
بلندمدت به دلیل ظهور اثرات تورمی افزایش نرخ در هزینههای تولید به
نتیجه خوبی نرسیدیم .با افزایش هزینهها مزیتهای ناشی از کاهش ارزش
ریال خنثی شــده است .اقتصاد ایران در دادههای تولید و سطح عمومی
قیمتها به شدت وابسته به ارز است .بنابراین طبیعی است که افزایش نرخ
ارز در چنین اقتصادی خیلی زود بر تولید و قیمتها اثر میگذارد .با وجود
این میتوان در دوره کاهش ارزش پول ملی دو فرصت را تعریف کرد .ارزش
پول کشورها در مسئله عضویت آنها در سازمان تجارت جهانی مورد توجه
نیست اما به هرحال باید برای عضویت در سازمان اصالحات اقتصادی انجام
داد .گاهی مجالی برای اجرای بعضی از اصالحات فراهم میشود ،اصالحاتی
که انجام آن در شرایط عادی دشوار است.
برای مثال یکی از الزامات عضویت در ســازمان تجارت جهانی نصف
کردن تقریبی تعرفههاســت .در فرصت کاهش شــدید ارز انجام این امر
آسانتر است .در چنین شرایطی به این دلیل که واردات گرانتر و کمتر
مقرون به صرفه است میتوان تعرفهها را با آسیب کمتر به تولید کاهش
داد .اثر حمایتی تعرفهها در چنین شرایطی باقی میماند و آثار آزادسازی
تجاری در شــرایط عادی نیز متوجه صنایع داخلی نخواهد شد .کاهش
ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز از این جهت فرصتی برای انجام اصالحات
فوری است.
فرصت دوم برای دولت ،فرصت گران شدن واردات است .دولت میتواند
از این بازه زمانی برای افزایش سهم تولید داخل در بازار داخلی و بازارهای
خارجی استفاده کند و ثبات بیشتری را برای تولیدات فراهم آورد .حمایت
از تولید داخل در چنین شرایطی آثار ماندگاری از منظر رقابتی شدن در
پی خواهد داشت .گران شدن واردات فرصتی برای خروج صنایع از رکود
است چراکه انگیزه تولید بیشتر و انگیزه واردات کمتر شده است .در چنین
شرایطی سیاستگذاری دولت باید به سمت آشکار شدن مزیتهای تولید
داخل حرکت کند.
اســتفاده از این فرصتها در شرایط کنونی به دلیل مشکالت تولید
داخل و عدم تعیین تکلیف ارز مورد نیاز تولید مورد توجه قرار نمیگیرد.
به دلیل مشکالت دیگر این امتیازات گرانی ارز در بازار داخلی مورد غفلت
قرار میگیرد .هنوز در اقتصاد ایران تکلیف تولید داخل مشخص نیست
درحالیکه موج تورمی در راه اســت و باید از روشهایی تولید داخلی را
مصون کرد اما با غلفت از فرصتها ،تنها آثار تورمی افزایش نرخ ارز است
که متوجه اقتصاد ما میشود و دیگر هیچ.
JJسازمان تجارت جهانی چه میگوید؟
سازمان تجارت جهانی در مورد سیاست کاهش ارزش پول ملی ضوابط

روشنی ندارد .هرچند در این سازمان تعابیر کلی در اینباره وجود دارد اما
این تعابیر نتوانسته به مستنداتی برای اعضا برای مقابله با چنین اقداماتی
تبدیل شود .از آنجایی که مفاد مقررات در سازمان تجارت جهانی در دعاوی
تجاری برای محدود کردن کشورها در استفاده از سیاست کاهش ارزش
پول ملی قابل استناد نیست ،اعضای این سازمان به ویژه چین از سیاست
کاهش پول ملی اســتفاده میکنند هرچند خود اعتقــاد دیگری دارند.
سیاست کاهش ارزش پول ملی از مصادیق دامپینگ هم نیست .تعریف
مشخصی در سازمان تجارت برای دامپینگ وجود دارد .اکنون امریکا در
جنگ تجاری بر چه اســاس با چین مقابله میکند؟ امریکا بارها به چین
در زمینه بازی با ارزش پول ملی در مقابل دالر اعتراض کرده است .اکنون
امریکا براساس مفاد معمول ســازمان به مقابله با چین و دیگر کشورها
برنخاسته بلکه دلیل انجام اقداماتش را امنیتی عنوان کرده است .امریکا
به ضوابط تجاری استناد نکرده به همین دلیل شکایتهایی که از سوی
کشورهایی مثل کانادا و چین و ترکیه در سازمان تجارت جهانی با محتوای
نقض مقررات سازمان تجارت جهانی از سوی امریکا مطرح شده از نظر این
کشــور محلی از اعراب ندارد .این کشورها ادعا کردند که اقدامات امریکا
ناقض اصل عدم تبعیض و اصل تثبیت تعرفهها و اصل اقدامات حفاظتی
در سازمان تجارت جهانی است اما پاسخ امریکا این بود که مسئله من نه
ضوابط تجاری بلکه اســتثنائات امنیتی است و اصلی در سازمان تجارت
جهانی وجود دارد که میگوید اگر کشــورها مالحظات حاد امنیتی پیدا
کنند ،میتوانند این مالحظات را در نظر بگیرند .با توجه به این اصل امریکا
افزایش تعرفه واردات آلومینیوم و فوالد را یک استثنای امنیتی میداند.
این البته یک پدیده جدید در سازمان تجارت جهانی است و به طور کلی
ضوابط را به چالش میکشــد .برای اولین بار دولت ترامپ از تعابیری که
متوجه جنگ یا تحریمهایی با ماهیت غیراقتصادی بود اســتفاد کرده و
نگرانیهای عادی تجاریاش را مسئله امنیتی مطرح کرده است .با توجه به
همین رویکرد امریکا وارد دعاوی نشده است و بیضابطی و بیقاعدگی را
به این طریق توجیه میکند.

فرزاد مرادپور
پژوهشگر بازرگانی

چرا باید خواند
گرانی ارز چه
فرصتهاییبرای
اقتصاد ایران در پی
دارد؟ کارشناسان
میگویند تولید و
تجارت ممکن است از
این اتفاق ناخوشایند
منتفعشوند.

نکتههایی که باید بدانید
[تجربه نشان داده که کاهش ارزش ریال در کوتا همدت به بهبود تراز تجاری و صادرات کمک
کرده است.
[اقتصاد ایران در دادههای تولید و سطح عمومی قیمتها به شدت وابسته به ارز است.
[یکی از الزامات عضویت در سازمان تجارت جهانی نصف کردن تقریبی تعرفههاست .در
فرصت کاهش شدید ارز انجام این امر آسانتر است.
[دولت میتواند از این بازه زمانی برای افزایش سهم تولید داخل در بازار داخلی و بازارهای
خارجی استفاده کند.
[کشورها ادعا کردند که اقدامات امریکا ناقض اصل عدم تبعیض و اصل تثبیت تعرفهها و
اصل اقدامات حفاظتی در سازمان تجارت جهانی است اما پاسخ امریکا این بود که مسئله من نه
ضوابط تجاری بلکه استثنائات امنیتی است.
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ما صرفا شاهد پیامدهای منفی کاهش ارزش پول ملی در اقتصاد هستیم نه
امتیاز آن چراکه بهرهمندی اقتصاد از آثار مثبت کاهش ارزش پول ملی تنها در
بستر سیاستگذاری درازمدت ممکن است.

تیرت یک

اتفاقی ریال سودی ندارد
افت
ِ

کاهش ارزش پول ملی در اقتصاد دالریزه جواب نمیدهد

محمود دودانگه
تحلیلگر اقتصادی

چرا باید خواند
در چه اقتصادهایی
میتوان روی
فرصتهایافزایش
نرخ ارز حساب کرد؟
کارشناسان از اقتصاد
دالریزه میگویند.

کاهش ارزش پول ملی در بعضی تحلیلها به مثابه ســکهای در نظر
گرفته میشــود که هرچند یک روی آن جنبه منفی این پدیده را نشان
میدهــد اما روی دیگرش مثبت اســت .این پدیده بــه ظاهر منفور در
اقتصادها بهانهای برای توسعه صادرات و فرصتهای گردشگری در کشورها
برشمرده میشود اما باید پرسید در چه زمانی این پیامدهای مثبت عاید
اقتصادی با پول ملی کمارزش خواهد شــد؟ پاسخ این سوال به ارادهها و
سیاستها مربوط است .در واقع باید پرسید آیا کاهش ارزش پول ملی یک
کشــور ناشی از اراده و سیاست دولتها برای افزایش توان رقابتی اقتصاد
کشورهاست یا ناشی از ســوءمدیریتها و ناکارآمدی فضای کسب کار،
بهرهوری پایین و سیاستهای غلط اقتصادی؟
چین یک نمونه از کشورهایی است که با کاهش ارزش پول ملیاش،
یوآن ،در مقابل دالر توان صادراتیاش را تقویت کرده اســت .این کشور
ارزش پول ملی را پایین نگه داشــته تا با رونق تولید صادراتش را افزایش
دهد .این کاهش ارزش پول بخشــی از یک برنامه بلندمدت و سیاستی
از مجموعه سیاســتهایی است که قرار اســت به افزایش رقابتپذیری
بنگاههای اقتصادی در این کشــور بینجامــد .چین ضمن اجرای چنین
سیاســتی زیرساختهای الزم را برای توسعه بخشهای موثر در افزایش
صادرات هم فراهم کرده است بنابراین کاهش ارزش یوآن در چنین بستری
سیاســت درستی اســت .در چنین چارچوبی که چین آن را آماده کرده
بخشهای مختلف اقتصاد روی یکدیگر اثر مثبت میگذارد و سیاســت
کاهش ارزش پولی ملی هم بــه جای جنبه منفی ،جنبه مثبت خواهد
داشت و در رونق تولید و توسعه گردشگری موثر است.
اتفاقی که در کشــور مــا میافتد اما متفاوت از تجربه چین اســت.
سیاســت اقتصادی در ایران این نیست که پول ملی کمارزش شود .آنچه
باعث کاهش ارزش پول ملی در ایران شــده ،رخدادهای عالم واقع و بازار
است .این رخدادها در بخشهای مختلف اقتصاد اثر گذاشته که از جمله
آن ارزش پولی ملی اســت و از آنجایی که زیرســاختهای تولید و رونق
گردشگری در کشور فراهم نشده ،رونقی در این بخشها به واسطه بروز این
پدیده در اقتصاد مشاهده نمیکنیم .ما صرفا شاهد پیامدهای منفی کاهش

نکتههایی که باید بدانید
[وقتی قیمت ارز خارجی در بازار داخلی ایران افزایش پیدا میکند ،صادرات ایران تنها در
یک دوره کوتاه رشد میکند.
[ساختار اقتصاد و تولید طی دهههایگذشته در ایران به گونهای شکل یافته که کشور را هم
به واردکننده مواد اولیه و قطعات و هم صادرکننده مواد اولیه و قطعات تبدیل کرده است.
نالمللی به راحتی از آن بگذرند .در
[کاهش ارزش پول ملی مسئلهای نیست که نهادهای بی 
مورد دامپینگ در سازمانهای بینالمللی اقتصادی مثل سازمان تجارت جهانی قواعد مشخصی
وجود دارد که کشورها را محدود میکند.
[سیاست اقتصادی در ایران این نیست که پول ملی کمارزش شود .آنچه باعث کاهش ارزش
پول ملی در ایران شده ،رخدادهای عالم واقع و بازار است.
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ارزش پول ملی در اقتصاد هستیم نه امتیاز آن چراکه بهرهمندی اقتصاد از
آثار مثبت کاهش ارزش پول ملی تنها در بستر سیاستگذاری درازمدت
ممکن است آن هم نه در یک اقتصاد دالریزه که خودش را به دنبال چنین
پدیدهای میکشــاند .بررسی چهار دهه اخیر نشان میدهد که متاسفانه
ایران در سیاستگذاری پولی موفق عمل نکرده است.
عمده دلیل کاهش ارزش پول ملــی در ایران ناکارآمدی بخشهای
مختلف اقتصاد اســت و تا زمانی که این ناکارآمدی اصالح نشــود ،نظام
مدیریتی مناسب و یکپارچهای که سیاستی مثل کاهش ارزش پول ملی
در آن پیامدهای مثبتی داشته باشد هم جوابگو نیست .نکته دیگر اینکه
کاهش ارزش پول ملی مسئلهای نیست که نهادهای بینالمللی به راحتی
از آن بگذرند .در مورد دامپینگ در سازمانهای بینالمللی اقتصادی مثل
سازمان تجارت جهانی قواعد مشخصی وجود دارد که کشورها را محدود
میکند .سازمان تجارت جهانی در برابر کشوری که هزینه تمامشده کاالی
مشخصی را در قیمت نهایی آن کمتر در نظر بگیرد ،با این هدف که وارد
بازار خارجی شود و بتواند در آن بازار انحصار ایجاد کند و خطر باال بردن
قیمتها در آینده توسط انحصارگر وجود داشته باشد ،سکوت نمیکند .در
این سازمان قوانین مشخصی در برخورد با دامپینگ وجود دارد و سوال این
است که آیا سازمانهای بینالمللی به طوالنی شدن سیاست کاهش ارزش
پول ملی به عنوان سیاست داخلی یک کشور عضو اهمیت نمیدهند؟
ساختار اقتصاد و تولید طی دهههای گذشته در ایران به گونهای شکل
یافته که کشور را هم به واردکننده مواد اولیه و قطعات و هم صادرکننده
مواد اولیه و قطعات تبدیل کرده است .با افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش
پول ملی در بعضی بنگاهها به سوددهی بیشتری میرسیم که از جمله آنها
پتروشیمیها و محصوالت کشاورزی است که عمدتا متاع غیرفرآوریشده
برای صادرات دارند.
از ســوی دیگر اما کاهش ارزش پول ملی به زیان بنگاههایی است که
مواد اولیه وارد میکنند .به این دلیل دیدگاههای مختلفی در بین فعاالن
بخش خصوصــی درباره ارزش پول ملی وجود دارد .نکته اما این اســت
که طی دهههای گذشــته اقتصاد ایران سیاست مشخص و در عین حال
کارآمدی در زمینه سیاستگذاری پولی نداشته است و به دلیل پایین بودن
بهرهوری در اقتصاد ایران و دیگر مسائل کسب وکار ،سیاستهای درست به
کمک تولید نیامده است.
در کشورهای توسعهیافته بنگاهها تالش میکنند بهرهورانه کار کنند و
قیمت تمامشده را کاهش دهند اما در کشور ما در عمل بهرهوری نیروی
کار و ســرمایه محلی از اعراب نــدارد .به همین دلیل کاهش ارزش پول
ملی و سیاســتهایی مثل آن از نظر فنی به کمک اقتصاد نیامده است.
انتفاع بخشهای مختلف اقتصاد ایران از کاهش ارزش پولی که نه ناشی از
سیاست بلکه اتفاقی است ،در کوتاهمدت حاصل شده و مشخص است که
طبیعی نیست .وقتی قیمت ارز خارجی در بازار داخلی ایران افزایش پیدا
میکند ،صادرات ایران تنها در یک دوره کوتاه رشد میکند اما پس از مدتی
به دلیل هزینه ناشی از تورم واردات و ورود این تورم به سایر بازارها دستاورد
کوتاهمدت کاهش ارزش پول ملی هم از بین میرود.

کارخانهای که تولیدکننده محصول است ،از افزایش قیمت دالر
راضی نیست چراکه این مسئله مواد اولیه و دستمزدهایش را گران
میکند و این به افزایش هزینه تمامشده و گرانی تولید میانجامد.

کدام تولید؟ کدام گرانی دالر؟

اقتصاد نفتی را چه به سودآور کردن صادرات غیرنفتی
کاهش ارزش پول ملی افزایش هزینههای زندگی برای مردم هر کشور
را در پــی دارد ،بدون اینکه چیزی به درآمد آنها اضافه شــود .زیانهای
اجتماعی و اقتصادی کاهش ارزش پولی ملی در کشورهای مختلف قابل
توجه و جبران آن هم مشــکل است چراکه در اقتصادهایی مثل اقتصاد
کشور ما به طور معمول شرایط عادی نیست .در دنیا تجربه بعضی کشورها
از جمله چین و امریکا نشــان میدهد که چنین سیاستی برای افزایش
میزان صادرات دنبال شــده اما هیچ کشوری به طور دائم دنبال کاهش
ارزش پول ملی نیســت و این بحث جنبه موقت دارد .از ســوی دیگر با
پیوستن به سازمان تجارت جهانی کشورها نمیتوانند ارزش پول ملیشان
را برای رشد میزان صادرات کاهش دهند و کشوری مثل چین که چنین
سیاستی را تکرار کرده بارها مورد اعتراض قرار گرفته است .امروز یکی از
دالیل تشدید جنگ تجاری بین این کشور و امریکا همین مسئله است.
درواقع امریکا میخواهد تعرفه واردات کاالی چینی را افزایش دهد چراکه
چین نرخ دالر امریکا در این کشور را باال نگه داشته و صادراتش بهصرفهتر
از آنی است که باید باشد.
ما در ایران در کشــوری زندگی میکنیم کــه اقتصاد آن متکی به
درآمدهای نفتی است .اقتصاد ما تکنرخی و تکمحصولی است .ذخایر
زیرزمینی در کشور داریم که از آن به شکل بهینه استفاده نمیکنیم .به
دنبال مشتقات نفت نیستیم و بیشتر خامفروشی میکنیم .این نقطهضعف
بزرگ در اقتصاد ما به افزایش حیطه کار اقتصاد زیرزمینی و قاچاق دامن
زده است و ناکارآمدی سیستم مالیاتی و عدم شفافیت به کمک آمده تا
کرم فساد به ریشه اقتصاد بزند .در چنین شرایطی کاهش ارزش پول ملی
نهتنها سیاستی کمککننده نیست بلکه نابودکننده نیز هست .پس از
نوروز سال  97اتفاقی غیرعادی در مورد ارزش پول ملی ایران یعنی ریال
رخ داد که لزوما ربطی به تحریمها نداشت 37 .است که اقتصاد ایران مورد
تحریم قرار گرفته است .در دهه  60و  70خورشیدی نگاهی که امروز از
سوی اروپاییها و بخشی از بدنه حاکمیتی امریکا نسبت به ایران وجود
دارد ،وجود نداشت .در آن زمان وضعیت اقتصاد ایران در عمل کاال در برابر
نفت بود و حتی درآمد حاصل از نفتی که به ژاپن ،کره جنوبی و کشورهای
اروپایی میفروختیم در حسابهای مخصوص میماند و از محل آن پول
اعتبارات اســنادی فراهم میشد .با افزایش حجم اعتبار اسنادی امکان
یوزانس برای بانکهای ایرانی فراهم میشد و بانکهای اروپایی در قالب
یوزانس به بانک مرکزی ایران قرض میدادند و در نهایت واردکننده هزینه
یوزانس را میپرداخت .این روند ادامه یافت و تا سالها شرایط غیرعادی
مشابه آنچه پس از نوروز  97شاهد بودیم ،در اقتصاد رخ نداد.
در نیمه دوم سال گذشته اما مدیریت ارزی بانک مرکزی جواب نداد.
سیاســت تکنرخی کردن ارز به اجرا درآمد که پیش از این هم تجربه
شده بود .ارز تا ســال  72چندنرخی بود .پس از این سال ارز تکنرخی
شــد اما این سیاست دو سال بیشتر دوام نیاورد و دوباره در سال  74ارز
چندنرخی به میدان آمد .مدیریت بانک مرکزی طی ســالهای گذشته
همواره این بود که اجازه ندهد قیمت ارز در بازار سیاه افزایش پیدا کند
اما در عمل پیرو نرخ بازار سیاه بود .سیاست تکنرخی شدن ارز دوباره در

ســال  80اعالم شد و سه سال بعدی باز حرف از ارز مرجع یا رسمی به
میان آمد که سالی  10درصد به نرخ آن اضافه میشد .سه سال بعد بانک
مرکزی با پرداخت ارز به صرافیها بازار را مدیریت میکرد .این روند ادامه
یافت و در عمل در سال  80تمام کسری بودجه کشور از تفاوت نرخ ارز
پوشش داده شد و همه دولتها هم ادعا میکردند که ما کسری بودجه
نداریم .نرخ ارز مبادلهای پس از چند سال در سال  20 ،90درصد افزایش
یافت و نرخ ارز در بازار آزاد هم رشد کرد .در شهریور  ،91دالر بیش از 4
هزار تومان قیمتگذاری شــد و دوباره در زمینه ارز به سه نرخ رسیدیم.
دولت یازدهم تالش کرد نــرخ ارز را باثبات نگه دارد اما به دلیل بعضی
سیاستهای ناکارآمد در بانک مرکزی ،بیمهها و از سوی دیگر داللهای
ارزی که خودشــان را تولیدکننده جا میزنند ،نرخ کاهش نیافت .بانک
مرکزی در این مدت با صندوقهای غیرمجاز و موسسات مالی و اعتباری
مقابله کرد که میتوان آنها را از دستاندرکاران اقتصاد زیرزمینی دانست.
این متصدیان پنهان اقتصاد از پشت به بانک مرکزی خنجر زدند و دالر
و طالی بازار را جمع کردند و باعث وضعیت وخیم کنونی شدند که هیچ
منطق و فرضیه علمیای قادر به توضیح آن نیست .متاسفانه تعطیلی بازار
ثانویه با توجه به شــرایطی که پیش از نوروز  97ایجاد شد محل سوال
اســت .این تصمیم به بالتکلیفی مردم از فروردین تا مردادماه دامن زد و
از ســوی دیگر به صادرکنندگان فشار میآوردند که با نرخ  4200تومان
دالر را بفروشند درحالیکه قانونی در این زمینه وجود ندارد .متاسفانه در
اقتصاد دالریزه ایران درآمد مردم به ریال اســت اما هزینهها با دالر برای
آنها حساب میشود .امروز با افزایش قیمت دالر به دالیل غیراقتصادی و
غیرمنطقی معاش مردم سختتر شده است .در چنین شرایطی مشخص
است که کاهش ارزش پول ملی زیان است و نه سود .بعضی تحلیلها از
این میگوید که این پدیده برای صادرات سودآور است اما باید توجه کرد
که کارخانهای که تولیدکننده محصول است ،از افزایش قیمت دالر راضی
نیست چراکه این مسئله مواد اولیه و دستمزدهایش را گران میکند و
این به افزایش هزینه تمامشده و گرانی تولید میانجامد .تاجر و تولیدکننده
واقعی زمانی ســود میبرد که خریدار توانایی پرداخت پول به اورا داشته
باشد و از سوی دیگر ،این پرداخت تداوم یابد.

عباس هُشی
اقتصاددان

چرا باید خواند
اقتصاد ایران چرا
توانایی استفاده از
فرصتهایناشی از
گران شدن نرخ ارز را
ندارد؟ همیشه پای
نفت در میان است.

نکتههایی که باید بدانید
[اقتصاد ما تکنرخی و تکمحصولی است .ذخایر زیرزمینی در کشور داریم که از آن به
شکل بهینه استفاده نمیکنیم .به دنبال مشتقات نفت نیستیم و بیشتر خامفروشی میکنیم.
[کاهش ارزش پول ملی نهتنها سیاستی کمککننده نیست بلکه نابودکننده نیز هست.
[امریکا میخواهد تعرفه واردات کاالی چینی را افزایش دهد چراکه چین نرخ دالر امریکا در
این کشور را باال نگه داشته و صادراتش بهصرفهتر از آنی است که باید باشد.
[با پیوستن به سازمان تجارت جهانی کشورها نمیتوانند ارزش پول ملیشان را برای رشد
میزان صادرات کاهش دهند و کشوری مثل چین که چنین سیاستی را تکرار کرده بارها مورد
اعتراض قرار گرفته است.
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میتوان در دورهای که سفر گردشگران داخلی کمتر میشود ،با تبلیغ
بهتر زمینه جذب گردشگر خارجی بیشتر را با توجه به کاهش هزینه
آنهادر کشور به دلیل مابهالتفاوت نرخ ارز فراهم کرد.

تیرت یک

تجربه ناموفق ما در افت ارزش پول ملی
کاهش ارزش ریال به نفع صادرات است؟

هادی حقشناس
تحلیلگر مسائل اقتصادی

چرا باید خواند:
صادرات غیرنفتی
ایران در دوره ای که
گذشت و نرخ ارز در
آن افزایش یافت تا چه
اندازه رشد کرده است؟
جایگاه گردشگری در
این میان چگونه است؟

بــه طور حتم کاهــش ارزش پول ملی در کوتاهمــدت به نفع اقتصاد
کشورهاست .در تیرماه ســال جاری که قیمت ارز در بازار داخل افزایش
یافــت و ارزش ریال افت کرد ،صادرات غیرنفتی ایــران در یک ماه به 7
میلیارد دالر رسید .در مقیاس بزرگتر چین در سالهای گذشته با کاهش
ارزش پول ملیاش در مقابل دالر ،توانست تراز بازرگانیاش را مقابل امریکا
به  350میلیارد دالر برساند.
درواقــع زمانی کاهش ارزش پول ملی به نفع اقتصاد عمل میکند که
کاالیی برای صادرات وجود داشته باشد و اگر به هر دلیل کاالیی در کشور
برای صادرات وجود نداشته باشد یا تولید ملی قوت و قدرت تولید کاالی
مازاد بر نیاز داخل را نداشته باشد ،کاهش ارزش پول ملی صرفا به افزایش
قیمت تمامشده در تولید میانجامد .نباید فراموش کرد که بخش بزرگی از
تولیدکنندگان در کشور به کاالی واسطهای و سرمایهای وارداتی وابستهاند
و زمانی که ارز در بازار داخل افزایش پیدا کند یا پول ملی تضعیف شــود،
قیمت تمامشده محصول ایرانی افزایش پیدا میکند .بنابراین با توجه به
تمام اقتضائات در اقتصاد کشورها باید دید کاهش ارزش پول ملی در نهایت
میتواند به تقویت تولید ملی منجر شــود یا خیر؟ تنها در حالتی کاهش
ارزش پول ملی به نفع اقتصاد است که به این هدف مهم یعنی تقویت تولید
و صادرات کمک کند .براساس تجارب گذشته در اقتصاد ما هرگاه پول ملی
در ایران تضعیف شده ،هرچند در کوتاهمدت شاهد تقویت صادرات غیرنفتی
بودیــم اما پس از آن ،دوباره اقتصاد بــه قیمتها عادت کرده و به عبارت
سادهتر افزایش قیمت تمامشده کاالها را شاهد بودهایم.
اکنون ســوال این اســت که افزایش نرخ ارز که از سال  96آغاز شده
و تا امروز ادامه یافته ،افزایشــی از جنس کمک به تولید ملی اســت؟ آیا

نکتههایی که باید بدانید
[چین در سالهای گذشته با کاهش ارزش پول ملیاش در مقابل دالر ،توانست تراز
بازرگانیاش را مقابل امریکا به  350میلیارد دالر برساند.
[در تیرماه سال جاری که قیمت ارز در بازار داخل افزایش یافت و ارزش ریال افت کرد،
صادرات غیرنفتی ایران در یک ماه به  7میلیارد دالر رسید.
[با توجه به تمام اقتضائات در اقتصاد کشورها باید دید کاهش ارزش پول ملی در نهایت
میتواند به تقویت تولید ملی منجر شود یا خیر؟
[افزایش قیمت ارز در سالهای  91و  92هم در اقتصاد ایران تکرار شده است و در سالهای
 96و  97هم شاهد بودیم که نرخ دالر و سایر ارزهای خارجی در بازار داخلی افزایش یافت و
فنر قیمتها بهناگاه از جا دررفت.
[تفاوت امروز با ابتدای دهه  90این است که رشد اقتصاد منفی نیست و رکود به معنای
علمیاش در اقتصاد ایران وجود ندارد.
[اگر دولت تدبیر نکند ،در سالهایآینده با کاهش ارزش پول ملی و ادامه روند افزایش نرخ
ارز در بازار داخلی ،زیانهای جبرانناپذیری عاید اقتصاد کشور خواهد شد.
[گذشته از رشد صادرات غیرنفتی افزایش نرخ ارز میتواند به توسعه گردشگری کمک کند؟
پاسخ این سوال مثبت است.

36

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هفتادوشش ،مهر 1397

کاهش ارزش ریال در سال  91و  92مشابه بروز همین پدیده در اقتصاد در
سالهای  96و  97است؟ میتوان انتظار داشت که صادرات غیرنفتی ایران
با توجه به افزایش نرخ ارز فعلی رشد کند؟
افزایش قیمت ارز در سالهای  91و  92هم در اقتصاد ایران تکرار شده
است و در سالهای  96و  97هم شاهد بودیم که نرخ دالر و سایر ارزهای
خارجــی در بازار داخلی افزایش یافت و فنر قیمتها بهناگاه از جا دررفت.
سالهای  91و  92را سالهای موتورسوزی اقتصاد ایران میدانیم چراکه در
آن سالها رشد اقتصاد منفی شده بود .در دو سال ابتدایی دهه  ،90اقتصاد
ایران  8واحد درصد کوچک شد بنابراین آینه آمار به خوبی نشان میدهد
که افزایش نرخ ارزی که در آن زمان در اقتصاد ایران تجربه شــد ،افزایش
موثری برای بهبود صادرات غیرنفتی در طوالنیمدت نبود .به ویژه اینکه در
آن سالها از منظر علم اقتصاد ،کشور دچار رکود اقتصادی شده بود چراکه
در چند فصل پیاپی ،رشد اقتصادی منفی بود .تفاوت امروز با ابتدای دهه
 90این است که رشــد اقتصاد منفی نیست و رکود به معنای علمیاش
در اقتصاد ایران وجود ندارد .هرچند از این منظر اقتصاد شرایط بهتری را
تجربه میکند اما باید توجه داشت که اگر دولت تدبیر نکند ،در سالهای
آینده با کاهش ارزش پول ملی و ادامه روند افزایش نرخ ارز در بازار داخلی،
زیانهای جبرانناپذیری عاید اقتصاد کشور خواهد شد .جلوگیری از رشد
منفی اقتصاد به هر ترتیب باید در دستورکار دولت قرار بگیرد.
همه دولتها به تقویت پول ملی عالقــه دارند و تمایل دارند تورم در
دورهای که آنها متصدی اقتصاد کشــورند ،به زیر  10درصد برســد .این
عالقهها و آرزوها البته به الزاماتی نیاز دارد .از جمله این الزامات افزایش انواع
نرخها با توجه به واقعیتهای اقتصاد است .اگر دولت در سالهای گذشته
اجازه میداد ارز در بازار داخل متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند ،امروز
شاهد جهش نرخ ارز نبودیم .چرا دولت نگذاشت در سالهای  93و  94نرخ
تورم در ارز تخلیه شود؟ دلیل عمده این بود که اگر ارز متناسب با نرخ تورم
افزایش مییافت ،تورم سالهای  95و  96تکرقمی نمیشد و دستاوردی
که دولت همیشه از آن یاد میکند به دست نمیآمد .هزینه این دستاورد اما
افزایش نرخ ارز در سال  97بود.
گذشته از رشــد صادرات غیرنفتی افزایش نرخ ارز میتواند به توسعه
گردشگری کمک کند؟ از نظر من پاسخ این سوال مثبت است اما همیشه
مسئله نبود زیرساختها به دلیل عمده خنثی شدن اثر گرانی ارز خارجی بر
توسعه گردشگری منجر شده است .با وجود این از این منظر نباید ناامید بود
چراکه وقتی هزینه سفر خارجی گران میشود میتوان از این ظرفیت برای
جذب گردشگر خارجی استفاده کرد .نکته دوم اینکه پیک سفر گردشگران
داخلی در ایران در دو هفته نوروز و سه هفته پایانی تابستان است و بخش
عمدهای از هتلها ،متلها و اماکن اقامتی در ایران در پاییز و زمستان خالی
است و کمتر کسی به بازدید اماکن گردشگری و تاریخی میرود .گردشگر
خارجی مقید به زمانبندی گردشگران داخلی نیست بنابراین میتوان در
دورهای که سفر گردشگران داخلی کمتر میشود ،با تبلیغ بهتر زمینه جذب
گردشگر خارجی بیشتر را با توجه به کاهش هزینه آنها در کشور به دلیل
مابهالتفاوت نرخ ارز فراهم کرد.

کلیدیترین و مهمترین چیزی که میتواند ما را به پیشبینی رفتارها رهنمون شود ،عقالنی و منطقی بودن رفتار است .اینکه علم
اقتصاد در این امر نسبت به سایر رشتهها موفقیت بیشتری یافته است عمدتا به دلیل این است که عقل اقتصادی عقلی حسابگر است و
بیش از اینکه تحت تاثیر عواطف ،باورها و ...قرار گیرد بر مبنای محاسبه دو دوتا چهارتا عمل میکند.

چرا در ایران هیچ روندی قابل پیشبینی نیست؟

جای خالی کار عاقالنه
ممکن اســت این ســوال برای شــما هم پیش آمده باشد که چرا
نمیتوان سیاســت و رفتار سیاســی را در ایــران پیشبینی کرد.
شــاید هم در پاســخ ،گفته باشــید «ایران اســت دیگــر» .بیایید
ببینیــم چهچیــزی در ایــن عرصه پهناور سیاســی وجــود دارد
کــه پیشبینی را اگــر نگوییــم غیرممکن ،گاه ســخت میکند.
اگر نگاهی معرفتشناسانه به جهان پیرامون خود بیندازیم درمییابیم
که پیشبینیپذیری در درجه اول در علوم دقیقه جریان دارد و سپس
از آنجا هرقدر به سمت علوم غیردقیق ،مانند علوم انسانی و اجتماعی
و هرچیزی که به انسان مربوط است ،نزدیکتر میشویم ،امکان تبیین
و پیشبینی به عنوان عنصری مرتبط با آن کاهش مییابد .اصل کلی
این اســت که علوم اجتماعی کم و بیش پیشبینیناپذیرند .ولی ،با
وجود این ،انســانها کوشیدهاند منطق رفتارهای انسانی را فراچنگ
آورنــد و بتوانند در قلمروهایی توفیق یابند و دســت به پیشبینی
بزنند .بگذارید ببینیم چه مکانیزمی این امر را میســر کرده اســت.
شــاید کلیدیتریــن و مهمتریــن چیزی کــه میتواند مــا را به
پیشبینی رفتارها رهنمون شــود ،عقالنی و منطقــی بودن رفتار
اســت .اینکه علم اقتصاد در این امر نسبت به سایر رشتهها موفقیت
بیشــتری یافته است عمدتا به دلیل این اســت که عقل اقتصادی
عقلی حســابگر اســت و بیش از اینکه تحت تاثیــر عواطف ،باورها
و ...قــرار گیرد بر مبنای محاســبه دو دوتا چهارتــا عمل میکند.
گاه اتفاق میافتد که عقالنیت به حاشیه رانده میشود .این وضعیت
در شرایط گوناگونی امکان بروز دارد .از جمله این موارد وقتی است که
معیار دیگری بر جای عقالنیت بنشیند .این معیار میتواند شخص یا
همان کیش شخصیت و نیز ایدئولوژی باشد .گاه شخص چنان سلطه
شخصیتی خود را به جامعه تحمیل میکند که راه را بر نفس کشیدن
عقل میبندد .این ویژگی در فرهنگ ایرانی بســیار بارز است .به این
ضربالمثلهای آشنا توجه کنید« :آنچه آن خسرو کند شیرین بود»،
«صالح مملکت خویش خسروان دانند» .ضربالمثلهایی از این قبیل
به معنای تعلیق عقل است .عقل خودبنیاد که داور نهایی است و هیچ
داوری نمیتواند حکم آن را جز به استناد عقل ملغا کند ،زمانی خود را
به دست شخص میسپارد .در این هنگام دوغ و دوشاب ارزش یکسان
پیدا میکند .چیزی میتواند همزمان «درست» و «غلط» باشد .صدق
ذاتی امور است به شخص انتقال مییابد و در این هنگام
و کذب که ِ
نمیتوان ارزیابی و به تبع آن پیشبینی کرد .ایدئولوژی نیز همین بال
را بر سر جامعه میآورد .در اینجا نیز درست در زمانی که عقل حسابگر
انتظار دارد سیاستها در مسیری مبتنی بر منافع ملی جریان یابد،
ایدئولوژی وارد میدان میشود و چیزی غیر از منافع ملی را برجسته
میکند ،یا منافع ملی را واژگونه نشان میدهد .آن وقت باید سالها
منتظر بمانید تا ضربات تازیانه واقعیت زمامداران را بر سر عقل آورد و
آنچه بسیار پیش از آن از سر محاسبه عقالنی انتظار وقوعش را داشتید
از سر اضطرار و استیصال تحقق یابد.
عامل دیگری که باعث پیشبینیناپذیری میشود ،هنگامی است

که دامنه انتخابها بسیار گسترده شــود .این مورد نیز در سیاست
ایران بســیار بارز و مشهود اســت .ما در ایران ،چه در زمانهای دور
و چــه در زمــان معاصر با وضعیت «دولت ثروتمنــد و مردم فقیر»
روبهرو بودهایم .در گذشــتههای دور ،پادشاهان منابع بی حد و حصر
ثروت را در اختیار داشــتند و در زمانه معاصر نیز به مدد درآمد نفت
که در اختیار دولت اســت ،این نهاد ثروت زیادی در اختیار دارد .در
مقابل ،مردم ثروت بســیار محدودی دارند .این تفاوت در ثروت ،در
کنار نبودن عنصر نمایندگی ،باعث میشــود که دســتگاه سیاسی
بتوانــد فارغ از ضرورتهای جامعه و نیازهای آن دســت به انتخاب
گزینههایی بزند که ســنخیتی با مطالبات جامعــه ندارد و بنابراین
ناظران نیز در پیشبینی آن ناتوان شــده ،انگشت به دهان میمانند.
در واقع این مشــکل مشــترک تمامی دولتهای رانتی است ،بدین
صــورت که دولت از وضعیت عادی خــود ،یعنی دولت مواجببگیر
از مــردم و دولتی که با مالیات گذران میکند ،خارج میشــود و در
این حالت با برخورداری از نعمت خدادادی نفت یا درآمدی مشــابه،
پیوند دولت با جامعه یا طبقه حامیاش گسســته میشــود .وقتی
کــه این اتفاق افتاد ،دیگر عملکرد این دولت نماینده خواســتها و
مطالبات جامعه نیســت .روز به روز این فاصله زیاد میشود تا جایی
که پــس از مدتی جامعــه و دولت هرکدام مســیری متفاوت طی
میکنند .دولت دســت به کارها و بلندپروازیهایی میزند که مردم
اصال انتظار آن را ندارند و از نظر ناظران غیرمعقول و غیرعادی جلوه
میکند .چنین دولتهایی غیرعقالنی و غیرقابل پیشبینی هستند
و ،اگــر به خود نیایند ،آمادگی آن را دارند که گرفتار انقالب شــوند.
راهحل پیشبینیپذیر بودن جامعه بازگشت به عقالنیت و به معنای
ت دولتی
واقعی تبدیل شدن به دولت عقالنی قانونی مورد نظر وبر اس 
کــه در آن ،قانون حکمفرما باشــد .این قانون برآمــده از اراده مردم
باشــد .منصب اصالت داشته باشد ،نه شــخص .قدرت اقتصادی در
اختیار جامعه باشد و دولت تنها نقش کارگزار جامعه را داشته باشد.
تصمیمگیریها بر اساس منافع ملی عینی صورت گیرد ،و ایدئولوژی
کمترین نقش را داشته باشد.

علی مرشدیزاد
عضو هیئت مدیره انجمن علوم
سیاسی ایران

چرا باید خواند:
اگر موضوع توسعه را
از بعد جامعهشناسی
سیاسیپیگیری
میکنید ،خواندن این
مقاله کوتاه به شما
توصیه میشود.

نکتههایی که باید بدانید
یناپذیرند .ولی ،با وجود این،
[اصل کلی این است که علوم اجتماعی کم و بیش پیشبین 
انسانها کوشیدهاند منطق رفتارهای انسانی را فراچنگ آورند و بتوانند در قلمروهایی توفیق
یابند و دست به پیشبینی بزنند.
[کلیدیترین و مهمترین چیزی که میتواند ما را به پیشبینی رفتارها رهنمون شود ،عقالنی
و منطقی بودن رفتار است.
[عامل مهمی که باعث پیشبینیناپذیری میشود ،هنگامی است که دامنه انتخابها بسیار
گسترده شود .این مورد نیز در سیاست ایران بسیار بارز و مشهود است .ما در ایران ،چه در
زمانهای دور و چه در زمان معاصر با وضعیت «دولت ثروتمند و مردم فقیر» روبهرو بودهایم.
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تیرت یک

توسعه باثبات یا دالر نوسانی
برنامه توسعه یا ضدتوسعه

حمید آذرمند
پژوهشگر مسائل اقتصادی

چرا باید خواند:
اگر به موضوع رشد
اقتصادی ،چگونگی
آن و شناخت موانع
و راهکارهای آن
عالقهمندهستید،
خواندن این مقاله
بهشماپیشنهاد
میشود.

رشد اقتصادی در ایران ،طی یک دهه گذشته روند پرنوسان و ناپایداری
را طی کرده است .از سال  1387اقتصاد ایران دچار کاهش و ناپایداری
رشد اقتصادی شــد ،به طوری که حتی بهبود انتظارات و فعال شدن
ظرفیتهای خالی اقتصاد در سال  1395نیز رشد پایداری ایجاد نکرد و
نتوانست اقتصاد ایران را به روند بلندمدت رشد بازگرداند.
از سال  ،1397با تشدید تحریمهای بینالمللی و افزایش ریسک و
نااطمینانی در اقتصاد ،مجددا ً زمینه بازگشت به رکود اقتصادی در افقی
بلندمدت فراهم شده است .كاهش رشد اقتصادي ،عوارض مختلفي در
پي خواهد داشت كه مهمترين آنها ،افزايش نرخ بيكاري ،كاهش درآمد
ســرانه و رفاه جامعه ،كاهش درآمدهاي دولت و افزايش فاصله با ساير
كشــورها است .در این شرایط ،الزم است مطالعات دقیقی در خصوص
احیای رشد اقتصادی انجام شود .بهویژه الزم است عوامل تضعیفکننده
رشــد شناسایی شود و برای جلوگیری از تعمیق و طوالنی شدن رکود
اقتصادی ،برنامهریزی شــود .به این منظور ،مجموعه مقاالتی با هدف
احیای رشد اقتصادی تهیه و در ماهنامه «آیندهنگر» منتشر خواهد شد.
اولین مقاله ،به شناسایی عوامل تضعیفکننده رشد اقتصادی در ایران
اختصاص دارد .مهمترین عوامل تضعیفکننده رشد اقتصادی در ایران
به شرح زیر است:
JJکاهش سرمایهگذاری
سرمایهگذاری در کشور طی یک دهه گذشته روندی نزولی داشته
است .نسبت تشکیل سرمایه ثابت به تولید ناخالص داخلی طی دورهای
نزدیک به شــش دهه به طور میانگین برابر با  31درصد بوده اســت.
این نســبت در ســالهای اخیر با کاهش مستمر مواجه شده است به
طوری که در سال گذشته به رقم  19.7درصد رسید که کمترین نرخ
سرمایهگذاری طی شش دهه گذشته است .هر اقتصادی برای جبران
استهالک داراییهای سرمایهای و ایجاد ظرفیتهای جدید برای رشد
مستمر تولید ،نیاز به سرمایهگذاریهای جدید دارد .در اقتصاد ایران و
در سالهای اخیر ،میزان تشکیل سرمایه ناخالص ساالنه کشور در حدی
بوده اســت که صرفاً استهالک داراییهای ثابت را جبران کرده ولذا بر

نکتههایی که باید بدانید
[ كاهش رشد اقتصادي ،عوارض مختلفي در پي خواهد داشت كه مهمترين آنها ،افزايش نرخ
بيكاري ،كاهش درآمد سرانه و رفاه جامعه ،كاهش درآمدهاي دولت و افزايش فاصله با ساير
كشورها است.
[ مهمترین عوامل تضعیفکننده رشد اقتصادی در ایران عبارتاند از :کاهش سرمایهگذاری،
توان پایین رقابتپذیری ،محیط کسب و کار نامساعد ،بیثباتی اقتصاد کالن و کاهش تقاضا.
[دولتها به جای سیاستگذاری در جهت توانمندسازی بنگاهها و تشویق به نوآوری و رقابت،
از طریق حمایتهای مستقیم و توزیع رانت بین بنگاهها ،بنگاههای اقتصادی را به حمایتهای
دولتی وابسته کردهاند.
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میزان موجودی سرمایه خالص کشور افزوده نشده است .در نتیجه ،رشد
موجودی سرمایه خالص کشور در سالهای اخیر به رشد صفر نزدیک
شده است که این مسئله ،امکان رشد اقتصادی پایدار را منتفی میکند.
کاهش ســرمایهگذاری طی یک دهه گذشــته ،تحت تأثیر عوامل
مختلفی از جمله بیثباتی اقتصاد کالن ،محیط کسب و کار نامساعد،
ضعف بازار سرمایه ،مشکالت نظام بانکی ،تحریمهای خارجی ،سرکوب
نرخ ارز ،ناکارایی سیاســتهای مالی دولت و نظایر آن بوده است .آثار
کاهش نرخ سرمایهگذاری در اقتصاد ،به صورت فرسودگی ماشینآالت
کارگاههای صنعتی ،شکاف فناوری و فاصله گرفتن از فناوریهای روز
دنیا ،ضعف زیرســاختهای حمل و نقل ،کاهش ظرفیتهای تولید و
نظایر آن قابل مشاهده اســت که در نتیجه آن ،رشد اقتصادی کشور
کاهش یافته است.
JJتحریمها
تحریمهای خارجی ،به واســطه ایجاد مانع در مبادالت بانکی و
تجاری ،باعث شده اســت صادرات محصول و واردات ماشینآالت و
مواد اولیه برای تولیدات داخلی با محدودیت و تنگنا مواجه شود .عالوه
بر آن ،با تشــدید تحریمهای خارجی ،امکان تامین مالی خارجی و
جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی و انتقال فناوری ،بیشتر از قبل
کاهش خواهد یافت .تحریمها موجب خواهد شد ،اقتصاد ایران نتواند
از عوارض مثبت پیشــرفتهای فناوری و همچنین مزایای تجارت
آزاد بهره ببرد .نکته دیگر آن اســت که در اثر سیاستهای سالهای
گذشته به ویژه سرکوب نرخ ارز ،بسیاری از ظرفیتهای تولید در کشور
مضمحل شــده و بازارهای مصرف و حتی تولیدات داخلی وابستگی
بیشتری به واردات پیدا کردهاند .این مسئله آسیبپذیری اقتصاد کشور
در برابر تحریم را افزایش داده است .بنابراین در شرایط فعلی ،یکی از
عوامل تضعیف رشد اقتصادی ،تحریمهای خارجی است.
JJکاهش تقاضا
جدای از کاهش ظرفیت تولید و مشکالت طرف عرضه ،تقاضای
کل نیز در اقتصاد ایران رو به کاهش نهاده اســت .از یک طرف رکود
اقتصادی منجر به کاهش تقاضای مصرفی خانوار شده و از طرف دیگر
با کاهش صادرات ،بخشی از تقاضای کل کاهش خواهد یافت .کاهش
درآمدهای نفت نیز منجر به کاهش مخارج عمرانی دولت خواهد شد و
بخش دیگری از تقاضای اقتصاد را کاهش خواهد داد .در نهایت ،عامل
کاهش تقاضای کل در اقتصاد ایران ،موجب تعمیق رکود در سالهای
آینده خواهد شد.
JJبیثباتی اقتصاد کالن
اقتصاد ایران به طور مزمن گرفتار تورم باال است .از سال  1352به
این سو ،در اغلب سالها نرخ تورم دراقتصاد ایران دورقمی بوده است.
میانگین ســاالنه نرخ تورم طی  45ســال گذشته ،حدود  19درصد

رستاخیز تغییر ساختار میتواند با بازنگری ساختار حاکمیت برای حرکت به سوی حکمرانی خوب و توسعه با محورهای زیر شروع
شود :تغییر ساختار و حذف بسیاری از نهادها و سازمانهای موازی ،هزینهخوار و غیر مفید؛ کوچک شدن دولت فربه پر هزینه؛
شفافیت؛ حذف انحصارات دولتی بازنگری قوانین ،پاسخگویی و...

بوده اســت .بیثباتی قیمتها و رشد باالی تورم ،منجر به بیثباتی
اقتصاد و افزایش انگیزه ســوداگری در بازار داراییها و کاهش انگیزه
سرمایهگذاری بلندمدت بوده است .ریشه اصلی تورم مزمن در اقتصاد
ایران نیز رشد باالی نقدینگی است .رشد باالی نقدینگی همزمان با
رشد پایین ظرفیتهای تولید در بخش واقعی ،منجر به شکلگیری
تورم مزمن در اقتصاد ایران شده است .در اغلب سالها ،عواملی مانند
کسری بودجه دولت ،مشکالت ساختاری نظام بانکی ،فقدان شفافیت
و انضباط مالی بخش عمومی ،بدهیهای فزاینده دولت ،سیاستهای
حمایتی و توزیعی دولت ،فقدان استقالل و کارایی کافی بانک مرکزی
و ناکارایی سیاستهای بودجهای منجر به تورم مزمن و باال و بیثباتی
اقتصاد کالن شده است .رشد باالی نقدینگی در اقتصاد ایران ،عامل
اصلی تورم مزمن و وقوع شــوکهای ارزی و بیثباتی اقتصاد است.
عوامل مذکور از جمله عوامل اصلی تضعیفکننده رشد اقتصادی در
اقتصاد ایران بهویژه در دوره اخیر بوده است.
JJمحیط کسب و کار نامساعد
محیط کسب و کار در اقتصاد ایران با گذر زمان ،روند رو به اصالحی
را طی نکرده اســت .برخالف بسیاری از کشورها که با هدفگذاریهای
مشخص ،توانستهاند محیط کسب و کار را بهبود ببخشند و زمینه کاهش
هزینه مبادله و افزایش رشــد اقتصادی را فراهم کنند ،در اقتصاد ایران
محیط کسب و کار مساعدی برای تولید و سرمایهگذاری وجود ندارد.
اصالح محیط کسبوکار و بهبود قوانین و ارتقای سالمت و شفافیت
اقتصاد ،نقش تعیینکنندهای در کاهش هزینه مبادله اقتصاد دارد .هرگونه
عدم شــفافیت و فســاد اداری و اقتصادی و همچنین قوانین و مقررات
ناســازگار با تولید و همچنین تغییرات مداوم در سیاستهای اقتصادی،
منجر به افزایش ریســک و افزایش هزینه تولید بنگاههای داخلی و در
نهایت کاهش بهرهوری اقتصاد و تضعیف رشد اقتصادی میشود.
JJتوان پایین رقابتپذیری
طی چند دهه گذشته ،سیاستهای اقتصادی به گونهای بوده است
که مانع از افزایش رقابتپذیری و توانمندی بنگاههای خصوصی در
اقتصاد شده است .عوامل مختلفی در اقتصاد ایران ،منجر به کاهش
رقابتپذیری بنگاههای خصوصی شــده اســت .از یک ســو وجود
انحصارات و موانع تجاری مانع از شــکلگیری رقابت بین بنگاهها و
ســرمایهگذاری در دانش و فناوری بین بنگاههای داخلی شده است.
از سوی دیگر ،سرکوب قیمت و دخالت دولت در بازارها همواره عامل
تضعیف بنگاهداری خصوصی بوده است.
عالوه بر آن ،سیاست سرکوب نرخ ارز نیز ،طی چهار دهه گذشته
یکــی از عوامل اصلی کاهش رقابتپذیری بنگاههای داخلی در برابر
رقبای خارج بوده است و این عامل با ایجاد مزیت برای رقبای خارجی،
عم ً
ال مانع از رشد طبیعی بنگاههای داخلی شده است .به طور تاریخی،
دولتها به جای سیاســتگذاری در جهت توانمندسازی بنگاهها و
تشویق به نوآوری و رقابت ،از طریق حمایتهای مستقیم و توزیع رانت
بین بنگاهها ،بنگاههای اقتصادی را به حمایتهای دولتی از نوع توزیع
تســهیالت بانکی ،دریافت نهادهها با نرخ دولتی ،سهمیه ارز دولتی،
حمایتهای گمرکی و نظایر آن وابسته کردهاند .اینگونه حمایتها
منجــر به تضعیف بنگاههای داخلی و کاهش انگیزه نوآوری و رقابت
شــده است .تضعیف بنگاهداری خصوصی ،یکی از اصلیترین عوامل
تضعیف رشد اقتصادی در اقتصاد ایران است.

ضرورت عزم ساختارشکنی از درون حاکمیت

چه باید کرد؟

احمد آلیاسین
کارشناس ارشد مسائل توسعه

چرا باید خواند:
اگر میخواهید شمایی
کلی از ساختار توسعه در
ایران را بدانید و اینکه چه
راهکاری باید در پیش
گرفت ،خواندن این مقاله
به شما توصیه میشود.

اگر در بسیاری
شاخصهای
رتبهبندی ایران
در انتهای جداول
جای گرفته ،ولی
در دو شاخص
پولشویی و فالکت
در صدر جداول و
جزو بدترینها در
جهان ارزیابی شده
است

شــش ماه از ناآرامیها و اعتراضات مردم میگذرد .در این مدت
نهتنها هیچ اقدام آرامکننده و تســکیندهندهای از سوی حاکمیت
انجام نشد ،بلکه نابسامانیهای غیرقابلانتظار و تازهای از هر سو سر
برآوردهاند .افشای اختالس در صندوق ثامنالحجج ، ،واردات بیرویه
اتومبیلهای لوکس ،سوءاستفاده کالن از دالر  4200تومانی ،خرید
فلهای سکههای طال ،ترقی سهبرابری قیمت ارزهای خارجی ،جهش
گرانی سرسامآور و تورم لجامگسیخته در فاصله چند روز ،همراه با
افــت توان خرید مردم بیــش از  75درصد ،ناامیدی مردم از امکان
بهبود وضع ،تهدیدهای تجدید تحریمها و غیره بهراستی جامعه را به
ناپایداری ،فرسودگی و زوال پیش میبرد.
تعــدد ابربحرانهای کشــور بهســان تخلیه روســتاها ،تراکم
حاشیهنشینها ،رکود اقتصادی و گرانی نفسگیر ،بیکاری جوانان،
بحران محیط زیست ،ورشکستگی آب ،سقوط شدید پساندازهای
مردم ،بدهیهای سنگین دولت ،کسبوکارهای راکدشده ،واحدهای
تولیدی تعطیلشده ،فســاد لجامگسیخته و رانتخواری گسترده،
افزایش طالق ،اعتیاد و بزهکاری ،میلیونها پرونده در قوه قضاییه ،و
ناکارآمدی نظام حکمرانی کشور ،مردم را خسته ،ناامید و زمینگیر
کرده است.
وضعیت کنونی ،محصول دو -سه سال اخیر نیست .قبل از همه
این اتفاقها و حتی در سالهای پیش که تنگناها و فشارها به شدت
امروز نبود ،مطابق شــاخصهای جهانی در ده سال گذشته ،ایران
توسعهنیافته ارزیابی میشد .توسعه تنها ساخت و ساز ،دانشگاه ،بانک،
خدمات و نظایر آنها نیست .توسعه رهاورد برهمافزایی و ترقی سطح
سامانیافتگی اجتماعی و محصول فعالیت سرمایه اجتماعی واقعگرا
و متجدد در سایه عقالنیت و خرد جمعی است .توسعه یعنی آسایش،
امنیت ،رضایت و امید جامعه به آینده همراه با آزادیهای اجتماعی
و اقتصادی ،حفظ کرامت انســان ،حقوق شهروندی ،حق انتقاد و
پرسشگری ،قانونمندی و قدرت مردم در انتخاب و عزل حکومت.
در یکی از متداولترین شــاخصها ،یعنی شــاخص پیشرفت
اجتماعــی( ،)Social progressایــران بیــن  133کشــور
در  4ســال متوالــی  2014تــا  2017بــه ترتیب بــه رتبههای
 95 ،94 ،93و  88دســت یافتــه کــه حاکی از عدم پیشــرفت
اجتماعی و رضایت عمومی اســت .در شــاخص حکمرانی منابع
طبیعی( ،)Natural Resource Governanceسال  2017در
بین  89کشــور در رتبه  38ارزیابی شــده که معرف ناکارآمدی در
مدیریت منابع طبیعی کشور است .شاخص معتبر لگاتم ،یا شاخص
کامیابی ،در ســال  ،2017جایگاه ایران در بین  149کشــور را در
انتهای جدول و در رتبه  117نشان داده است .شاخص لگاتم بر پایه
 9شاخص کلیدی که رعایت آنها منجر به توسعهیافتگی ،رضایت،
آســایش و امنیت جامعه میشود ،محاســبه شده است .متأسفانه
رتبه ایران به شرح جدول زیر در زیرشاخصهای کامیابی (لگاتم)،
ناامیدکننده و هراسبرانگیز است.
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تیرت یک

حاصل شیوه
حکمرانی
فردمحور ،جامعه
اندوهگین رو به
زوال و فرسودگی،
ناامید ،دردمند
و حقباختهای
است که به طور
طبیعینمیتواند
توسعهپذیر باشد.
درچنینمحیطی
جایتفکرعلمی،
واقعگرا ،مستدل و
مستند خالیاست
و به تبع آن فرهنگ
سنجشگری،
پرسشگری،
کنجکاوی و
شک نیز ،پدیدار
نمیشود

شاخصها

رتبه ایران

تعداد کشورها

کیفیت اقتصادی

102

149

فضای کسب و کار

122

149

حکمرانی

133

149

آزادیهای فردی

144

149

سرمایه اجتماعی

70

149

ایمنی و امنیت

119

149

آموزش

75

149

بهداشت و سالمت

95

149

محیط طبیعی

113

149

از سوی دیگر ،بانک جهانی در تازهترین گزارش خود موسوم به
«گزارش فضای کسب و کار  »۲۰۱۸رتبه ایران را در بین  ۱۹۰کشور
جهان از نظر سهولت فعالیتهای اقتصادی و وضعیت فضای کسب
و کار در رده  124که رتبه خیلی پایینی است ارزیابی کرده است.
اگر در بســیاری شاخصهای رتبهبندی ایران در انتهای جداول
جای گرفته ،ولی در دو شاخص پولشویی و فالکت در صدر جداول و
جزو بدترینها در جهان ارزیابی شده است.
گفتنی است فرایند تحوالت چشمگیر  5کشور فقیری که پیش
از انقالب از ایران بسیار عقبماندهتر بودند ،گواه بارزی از حکمرانی
دلســوزانه و خردمندانه در این کشورهاست .در حالی که ایران به
سبب کمکاری از آنها بسیار عقبماندهتر است .بنا به گزارش صندوق
بینالمللی پول ،سرانه  5کشور مذکور و رتبه آنها در بین  187کشور
در سال  2016که در سایه حکمرانی خوب و معماری درست توسعه،
از ایران پیشی گرفتهاند در جدول زیر دیده میشود.
رتبه کشور

سرانه تولید ناخالص به دالر

کشور

9

52961

سنگاپور

25

27539

کره جنوبی

34

22453

تایوان

66

9360

مالزی

71

8113

چین

96

4683

ایران

با این آمار و مســتندات معتبر ،چگونه حاکمیت هنوز حاضر به
پذیرش توسعهنیافتگی و تنزل سطح زندگی مردم نیست .نمیتوان
این واقعیت تلخ را انکار کرد که کشــور ،برابر شاخصهای جهانی
توســعه و نشــانههای میدانی آنها در جامعه ،ایران توســعهناپذیر
ارزیابی میشود و تا آستانه توسعه نیز فاصله زیادی دارد ،زیرا نبود
تفکر واقعگرا ،اندیشــه توسعه ،بستر توسعه ،ابزار و الزامات توسعه،
توسعهپذیری را غیرممکن و مردم را درمانده و مستاصل کرده است.
هنوز مفهوم و معنای توسعه از محدوده کارشناسی و نواندیشی فراتر
نرفته و ساز و کاری در کشور فراهم نیامده تا مفهوم و معنای توسعه
و ثمرات آن در دل سیاســتگذاران نشسته و دل در گروی توسعه
کشور داشته باشند .حتی این مفهوم هنوز اجتماعی نشده و از سوی
40
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دیگر تخصصها و دانشگاهیان نیز به جز عده کمشماری درک نشده
است .خروج فلهای دانشآموختههای دانشگاهی با مدرک کارشناسی
ارشد و دکترا و بدون آشنایی با حوزه توسعه ،مصداق این ادعاست.
دانشــگاهها هنوز نتوانستهاند جز صدور مدارک تحصیلی معمولی،
انسان توسعهگرا ،وظیفهشناس و مسئولیتپذیر متفکر و سنجشگر
پرورش دهند.
مدیریت فردمحور ،پنهانکار ،ســلیقهای و گزینشــی در دامن
بوروکراســی دست وپاگیر و ناکارآمد سبب شده تا اندیشه و قواعد
توســعه ،ثمرات و مزایای آن در کشور اجتماعی و همگانی نشود.
حاصل این شیوه حکمرانی ،جامعه اندوهگین رو به زوال و فرسودگی،
ناامید ،دردمند و حقباختهای اســت که به طور طبیعی نمیتواند
توسعهپذیر باشــد .در چنین محیطی جای تفکر علمی ،واقعگرا،
مستدل و مســتند خالی است و به تبع آن فرهنگ سنجشگری،
پرسشگری ،کنجکاوی و شک نیز پدیدار نمیشود.
در تمامی کشــور ،از کالنشهرها تا روستاهای دورافتاده ،رویا و
آرزوی توســعه موج میزند ،اما این آرزو و رویا هنوز شکل نگرفته و
دارای ســاختار مناسب نشده است .ضعف و ناتوانی نظام در تنظیم
مســائل کشــور و مهار ابرچالشها ،بیکفایتی و ناتوانی دســتگاه
قضایی در مبارزه با فســاد نهادینه مالی و اداری ،بینقشی خبرگان
و ســرمایههای ملی و اجتماعی ،نهادهای مدنی و بخش خصوصی
در ساختار مدیریت کشور و نقض سازمانیافته حقوق ملت ،جامعه
را سرگردان ،ملتهب و باردار بیقراری و نارضایتی ژرف کرده است.
دولت ،ظرفیتهای حکمرانی کشور و سازندگی را به طور کامل از
دست داده و در سراشیبی قرار گرفته ،مگر اینکه پیش از آنکه بیشتر
دیر شود با عزم رســتاخیز تغییر ،به تغییرات ساختاری و جراحی
در اصالح مدیریت نظام و کارآمدی حکمرانی آن اقدام کند .ریشه
بحران در ایران به اقتدارگرایی مسلط و فقدان الزامات حکمرانی خوب
مربوط میشود .تا هنگامیکه پاسخی قانعکننده و واکنشی شفاف به
ریشه بحران نشان داده نشود ،نمیتوان انتظار بهبود و توسعه جامعه
نیکبخت ،پویا ورستگار داشت.
مشــکل جامعه امروز ایران در عدم دستیابی به جایگاه برحق
توســعه در جهان و عقبماندگی چشــمگیر از آنهایی که از ایران
عقبماندهتر بودند و بعدا پیش افتادند ،در نبود مولفههای حکمرانی
خوب است که مصادیق آن به شکل نبود چشمانداز توسعه ،بیکاری
دانشآموختهها ،نارضایتی ژرف مردم ،تعمیق شکاف نابرابریها دیده
یشود.
م 
سازمان ملل پنج محوربرای حکمرانی خوب تعریف کرده است:
مشــروعیت و حق اظهار نظر کلیه مردم در امور کشور از طریق
نهادهای مدنی و نمایندگان
هدایت و نگرش راهبردی رهبران جامعه و مدیران کشور با اندیشه
بلندمدت توسعه فراگیر کشور
عملکرد ،پاسخگویی و گزارش شفاف عملکرد موسسات و فرایندها
از چگونگی مصرف منابع برای رفع نیازهای جامعه
مسئولیتپذیری مدیران دولتی ،خصوصی و نهادهای مدنی در
برابر جامعه همراه با شفافیت جریان آزاد اطالعات با امکان نظارت
برعملکردها
انصــاف و برابــری کامل زنان و مردان در برخــورداری از حقوق
شهروندی
اندوهبار است که هیچیک از اصول حکمرانی پذیرفتهشده جهانی

پیمان شانگهای که سال  2001در ابتدا با حضور چین ،روسیه ،قرقیزستان ،تاجیکستان و ازبکستان ایجاد شد ،هرچند عنوان پیمان اقتصادی -امنیتی بر
خود داشت ،اما هیچگاه چهره امنیتی یا نظامی از خود بروز نداد .این عدم امنیتی تلقی شدن ریشه در این موضوع دارد که دکترین نظامی میان چین و
کشورهای مشترکالمنافع حاصل از فروپاشی شوروی بسیار متفاوت است.

در شیوه مدیریت انتخابی و فرمایشی کشور به کار نیامده و به جای
آنها از شیوههای غیر دموکراتیک ،فردمحور و گزینشی استفاده شده
که آثار ســوء آنها سالهاست سبب انباشت رنج و مالل ،افسردگی،
ناامیدی و مهاجرت مردم شده و نسلهای آینده هم گرفتار عواقب
ناخواســته آن خواهند بود .حکمرانی شــغل و ایدئولوژی نیست،
حکمرانــی ،کاربرد دانش ،تدبیر و مهارت از طریق عقالنیت و خرد
جمعی است.
اصول حکمرانــی خوب تنها در فضای مردمســاالر و از طریق
مدیریت سیستماتیک با حضور فعال نهادهای مدنی ،مشارکت مردم
و بخش خصوصی قدرتمند ،میتواند کارایی و کارآمدی خود را عرضه
کند .در حکمرانی متکی به مدیریت سیستمها ،دولت الکترونیک
سبب دقت و درستی پاسخگویی ،شفافیت ،قانونمندی ،اثرگذاری،
ظرفیتســازی ،بهرهوری ،رضایت و اجتناب از پنهانکاری ،فساد،
تقلب ،زد و بند ،سرگردانی و ...میشود .اعتمادسازی در جامعه ،جلب
سرمایه مادی ،بهبود رشد اقتصادی ،کاهش نابرابری ،افزایش عدالت
اجتماعی ،ترقی کیفیت خدماترسانی ،تقویت سرمایه اجتماعی،
فعال شدن نهادهای مدنی و بخش خصوصی رقابتی ،پرورش عناصر
توسعهگرا و مشارکت نخبگان و دانشــگاهیان در امور جامعه و در
مجموع بهبود شاخصهای جهانی توسعه و نظایر آنها از دیگر مزایای
حکمرانی خوب و مدیریت سیستمهاست.
تامین اهداف بلندمدت توســعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
و مشــخصا تعمیق و اجرای عدالت اجتماعی مستلزم رشد و رونق
اقتصادی ،توســعه فرصتهای شــغلی و افزایش درآمد گروههای
نیازمند اجتماعی با مشاركت در تولید است .این مهم خود در گرو
فضای باثبات سیاسی و اقتصادی ،شكوفایی و مسئولیتپذیری بخش
خصوصی كارآفرین ،تعمیق نهادهای مدنی و به طور خالصه پایبندی
دولت به اصول حكمرانی خوب و ایجاد محیط مناسب برای كسب و
كار و تعامل سازنده و فعال با نظام جهانی است.
فقدان مبانی علمی و كارشناسی مشخص در سیاستگذاری و
شــتابزدگی در صدور بسیاری از دستورها و مصوبات آشكار است.
این وضعیت چنان شــدت یافته است كه در ماههای اخیر تعدادی
از نمایندگان همســو با دولت در مجلس شورای اسالمی نیز لب به
اعتراض گشودهاند .اگر به سلسله حوادث و رویدادهای اخیر شهرهای
سراسر کشور که در موارد بسیاری به خشونت گرایید ،تنها با رویکرد
امنیتی و نه با رویکرد اجتماعی و مشــفقانه نگاه شود ،به طور حتم
و یقین در آینده کلیت نظام مورد تهدید قرار خواهد گرفت .فســاد
گسترده در تمام طیفهای حاکمیت ،برخورد نظام با دغدغهمندان
و دلسوزان کشور ،چشم فروبستن بر واقعیات تلخ و ملموس جامعه،
انتشــار اخبار یکجانبه و خودی از صدا و ســیمای نظام ،مردم را
گریزان و بیاعتماد کرده .وجود دولت پهنپیکر و فربهی که کارآمدی
و چابکی خود را از دست داده و بسیاری مسائل دیگر ،نیاز به تعمق
و بازنگری ساختاری دارد.
JJچاره
برای مدنی کردن جامعه و آگاهســازی الیههای پایینتر جامعه
با حقوق انســانی و اجتماعی خود از یک سو ،محدود کردن دولت
به وظایف «حکمرانی خوب» ،از دگر ســو ،حضور و تعامل نزدیک
کنشــگران نهادهای مدنی ،انجمنهای صنفی ،علمی ،تخصصی،
دانشگاهی و بخش خصوصی به شــکل میانجی برای همکاری و

نکتههایی که باید بدانید
[ وضعیت کنونی ،محصول دو -سه سال اخیر نیست .قبل از همه این اتفاقها و حتی در
سالهای پیش که تنگناها و فشارها به شدت امروز نبود ،مطابق شاخصهای جهانی در ده سال
یشد.
گذشته ،ایران توسع هنیافته ارزیابی م 
[تامین اهداف بلندمدت توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و مشخصا تعمیق و اجرای
عدالت اجتماعی مستلزم رشد و رونق اقتصادی ،توسعه فرصتهای شغلی و افزایش درآمد
گروههای نیازمند اجتماعی با مشاركت در تولید است.
[دانشگا هها هنوز نتوانستهاند جز صدور مدارک تحصیلی معمولی ،انسان توسعهگرا،
وظیفهشناس و مسئولیتپذیر متفکر و سنجشگر پرورش دهند.
[مدیریت فردمحور ،پنهانکار ،سلیقهای و گزینشی در دامن بوروکراسی دست و پاگیر و
ناکارآمد سبب شده تا اندیشه و قواعد توسعه ،ثمرات و مزایای آن در کشور اجتماعی و همگانی
نشود.

چانهزنی با دولت توسعهگرا الزامی است .متأسفانه جامعه پرجمعیت
ایران یک جامعه فلهای از انبوه نفرات ناکارآمد و نظارهگر اســت که
در آن فرهنگ مشارکت ،همدلی ،همسویی و در یک کالم تشکیل
ســرمایه اجتماعی مقتدر صورت نگرفته است .سرمایه اجتماعی
و نهادهای مدنی میتوانند به کمک حاکمیت بشــتابند و با القای
حکمرانی خوب و مزایای آن ،بر بحرانها فایق آیند و شرایط تحقق
توســعه را فراهم آورند .رستاخیز تغییر ساختار میتواند با بازنگری
ساختار حاکمیت برای حرکت به سوی حکمرانی خوب و توسعه با
محورهای زیر شروع شود:
تغییر ساختار و حذف بســیاری از نهادها و سازمانهای موازی،
هزینهخوار و غیرمفید.
کوچک شدن دولت فربه پرهزینه
حذف انحصارات دولتی
بازنگری قوانین ،قاطعیت در مبارزه با فساد نهادینه ،رانت ،قاچاق
کاال و اجرای عدالت
اعمال شفافیت در کلیه کارها
پاسخگویی
تقویت و تکثیر نهادهای مدنی و مشارکت مردم
تقویت بخش خصوصی رقابتی
حرمت کرامت انسانی و حقوق شهروندی
اما پیمودن این راه سخت و ناهموار و پردستانداز آسان نیست
و این سختی راه نشــان از فاصله ایران تا دروازه توسعه دارد ،که به
همت عقالنیت و خرد مردمان ســختکوش این سرزمین با ترویج
واقعگرایی و اندیشه توسعه همراه بهبود فرهنگ سیاسی و اجتماعی
برای پشت سر گذاردن توســعهناپذیری و حرکت به سوی آستانه
توسعه پیمودنی است .دولت کوچک و کارآمد و کمهزینه با تدوین
برنامههای ارشادی به سیاستگذاریهای درازمدت داخلی و خارجی
میپردازد ،نهادهای مدنی و بخش خصوصی برای ایفای نقش میانی
و چانهزنی بین دولت و مردم توانمندی الزم را به دســت میآورند،
دانشــگاهها بهجای تولید انبوه مدارک تحصیلی کماثر ،به پرورش
انسانهای توســعهگرا ،کنجکاو و متفکر میپردازند و پژوهشهای
تخصصی را به میان مردم ،نهادهای مدنی و بخش خصوصی میبرند
و برای مسائل اساسی جامعه راهحلهای مناسب پیشنهاد میکنند.
خبر خوش فرمان رهبری در مورد خروج نظامیان از عرصه اقتصادی
میتواند آغازگر این رستاخیز برای تغییر باشد.

فقدان مبانی علمی
و كارشناسی
مشخص در
سیاستگذاری
و شتابزدگی در
صدور بسیاری
از دستورها
و مصوبات
آشكار است .این
وضعیتچنان
شدت یافته است
كه در ماههای
اخیر تعدادی از
نمایندگانهمسو
با دولت در مجلس
شورای اسالمی
نیز لب به اعتراض
گشودهاند
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تیرت یک

چرا حرف اقتصاددانان دیگر خریدار ندارد؟
آیا اقتصاددانان برای بحرانهایی مانند نوسانات دالر راهکاری دارند؟

استفانی فلندرز
از مقامات ارشد بلومبرگ
در لندن و مشاور وزارت
دارایی دولت کلینتون

منبع بلومبرگ مارکت ز

چرا باید خواند:
این گزارش را بخوانید
تا ببینید چرا دیگر
اقتصاددانانی به
قدرت فریدمن و کینز
نداریم.
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در زمانی نهچندان دور ،هر سیاستمداری «اقتصاددان محبوب» خود
را داشت .اقتصاددان محبوب مارگارت تاچر ،میلتون فریدمن بود .جان
اف .کندی احتماال به جان کنت گالبرایت اعتقاد داشت .اقتصاددان برنده
ل کلینتون روزها
نوبل جوزف استیگلیتز در دوره اول ریاست جمهوری بی 
و شبهای زیادی را در کاخ سفید زندگی کرد .میگویند چهره کلینتون
از شنیدن نام جان مینارد کینز باز میشد.
امروز اوضاع فرق کرده .دیگر اسمی از اقتصاددان محبوب نمیشنوید.
رهبران سیاسی هنوز اقتصاددانان را دور و بر خود دارند ،اما آخرین باری
را که یک سیاستمدار آشکارا و مغرورانه پیشنهاد یکی از آنها را پذیرفته
باشــد به یاد نمیآوریم .دونالد ترامپ ،مثل همیشه ،یک مورد افراطی
است :او با افتخار دقیقا برعکس توصیههای اقتصاددانان جریان اصلی
عمل میکند (نمونهاش در مورد جنگ تجاری با دنیا) .اما اگر اقتصاددانان
بخواهند با خودشان روراست باشند باید اعتراف کنند که ماجرا عمیقتر
از رفتارهای فرد ناسازگاری چون ترامپ است.
اگر سیاستمداران در کشورهای پیشــرفته وقتشان را با گوروهای
اقتصادی نمیگذرانند ،یک دلیلش آن است که اقتصاددانان راهحلهای
واقعا بهدردبخوری در چنته نداشتهاند .اکثر آنها نتوانستند بحران مالی
سال  ۲۰۰۸را پیشبینی کنند و مدلهای اقتصاد کالنی که دهههاست
در دانشــگاهها تدریس میشــوند در فهم وضع کنونی ناتوان بودهاند.
اقتصاددانان حتی پاسخی برای چالشهای پیشروی روسای بانکهای
مرکزی ندارند که نومیدانه به دنبال
بازگرداندن نرخ تــورم به حدود ۲
درصد هستند.
من با ناتوانی نسخههای سنتی
اقتصادی به صورت دســت اول در
ســال  ۲۰۱۶مواجه شــدم زمانی
که ریاست کمیسیونی درباره رشد
در شهر شفیلد انگلیس را برعهده
داشتم .تازه شــش روز از رفراندوم
برگزیت گذشــته بود .شــفیلد در
ده ههــای  ۱۹۸۰و  ۱۹۹۰پس از
سقوط صنایع فوالد و زغالسنگش
جزو نقاط تاریک بیکاری در کشور
به حساب میآمد .در آن زمان سران
محلی وقت و سرمایه خود را وقف
دنبالکردندستورالعملهایمدرن
احیای اقتصادی کردند .مرکز شهر
را توسعه دادند و دانشگاههای شهر
را آنچنان تقویت کردند که شفیلد
تبدیل به یکی از دانشــجوییترین
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شهرهای انگلیس شد.
روی کاغذ نتیجه شگفتانگیز بود .در سال  ۲۰۱۶تعداد مشغوالن به
کار در شــهر رکورد شکسته بود و نرخ بیکاری به  ۶درصد رسیده بود،
کمتر از نصف اوایل دهه  .۱۹۹۰اما حقوق بخشهای خدمات عمومی
در شهر به خاطر ریاضت اقتصادی به شدت پایین آمده بود .فقیرترین
بخشهای شهر همچنان دچار همان مشکالت اجتماعی بودند که در
زمانی که بیکاری  ۳برابر حاال بود با آن دست و پنجه نرم میکردند .یک
مددکار محلی به ما گفت« :مشکل عموما پیدا کردن شغل نیست ،مسئله
اصلی پیدا کردن دو یا سه شغل است».
 ۸۰درصد مردم شفیلد برخالف توصیه تمام سیاستمداران محلی به
نفع برگزیت رأی دادند .در جلسه کمیسیون ،جان مادرسول ،مدیرعامل
شورای شــهر که همچنان در شوک بود گفت« :سالهای سال ما این
روایت مسلط اقتصادی را پذیرفته بودیم که هر رشدی ،رشد خوب است.
حاال داریم عواقبش را میبینیم».
دینامیک رأی برگزیت البته پیچیدهتر از اینهاست و فقط کامال به
اقتصاد مربوط نبود .همین را میتوان درباره رأی آوردن دونالد ترامپ در
امریکا گفت .اما اگر یک درس از قدرتگیری پوپولیستها در سالهای
اخیر گرفته باشیم این است که از دید رأیدهندگان فقط کمیت رشد و
مشاغل مهم نیست .کیفیت هم اهمیت دارد.
در امریــکا و انگلیس ،در حدود نیمــی از خانوادههایی که زیر خط
فقر هستند دستکم یک بزرگسال مشغول به کار زندگی میکند .این
زنگ خطری برای اقتصاددانانی است که دهههاست میگویند که بهترین
پاسخ به فقر ،اشتغالزایی است.
میزان حقوق ماهانه البته اهمیت باالیی دارد ،اما حاال معلوم شــده
عوامل مخفیتری مثل رضایت شــغلی ،احتمال پیشــرفت ،احساس
ارزشمندی و حضور داشتن در جامعه هم برای مردم مهم بودهاند .در آمار
و ارقام سنتی اقتصادی توجه خاصی به این عوامل نمیشود و تا همین
اواخر اقتصاددانان ایده خاصی درباره آنها نداشتند .اکثر اقتصاددانان عالقه
ندارنــد درباره توزیع قدرت سیاســی و اقتصادی و تبعات عظیم آن بر
اقتصاد حرف بزنند.
البته ما در جهان غرب آمار خوبی درباره میزان حقوق و درآمد مردم
داریم .اما این آمار در مقیاس ملی است .برای سیاستگذاران محلی مثل
مادرســول ،تقریبا غیرممکن است که متوجه شوند این رشد سریع در
اشتغالزایی آیا مشاغل باکیفیت به شهر میآورد یا نه.
JJپذیرش مهاجر خوب است یا بد؟
مهاجرت موضوع پیچیده دیگری است که در آن شکاف عمیقی بین
توصیههای سنتی اقتصادی و پیچیدگیهای زندگی واقعی دیده میشود.
ســالهای ســال اقتصاددانان از منافع پذیرش مهاجران برای اقتصاد
کشــور حرف زدهاند .روسای جمهور امریکا ،دموکرات و جمهوریخواه

در زمانی نه چندان دور ،هر سیاستمداری «اقتصاددان محبوب» خود را داشت .اقتصاددان محبوب
مارگارت تاچر ،میلتون فریدمن بود .جان اف .کندی احتماال به جان کنت گالبرایت اعتقاد داشت .بیل
کلینتون هم اقتصاددان برنده نوبل جوزف استیگلیتز را همیشه در کنار خود داشت.

سرسختانه مدافع این بودهاند .همینطور سیاستمداران جریان غالب در
اروپا که معتقد بودند مهاجرت در مقیاس گسترده به نفع اقتصاد و کشور
اســت .اقتصاددانان میگفتند فقط در موارد بسیار معدودی مهاجران
باعث شدهاند دستمزد و شغل نیروی کار بومی مورد تهدید قرار بگیرد و
در کل ماجرا به ضرر آنها نخواهد بود.
اما اقتصاددانان چیزی را نادیده گرفتند که بیشتر از اعداد و ارقام برای
شــهروندان مهم بود .درست یا غلط ،تعداد باالیی از رأیدهندگان این
احساس را دارند که به خاطر مهاجرت بیرویه شهرها و روستاهایشان
دیگر «مال» آنها نیست و پیدا کردن شغل یا مدرسه برای فرزندانشان
روز به روز ســختتر میشود .آن دســته از سیاستمداران امریکایی و
انگلیســی که این روند را زودتر از بقیه دیدند روی همین شکاف میان
نخبگان و رأیدهندگان عادی سرمایهگذاری کردند .اقتصاددانان اما به
حاشیه رانده شدهاند و از هزینههای اقتصادی سیاستهای ضدمهاجرتی
یزنند.
حرف م 
ممکن است بگویید خیلی هم مهم نیست که اقتصاددانان توانایی
توضیح احساسات پیچیده مردم درباره مهاجرت یا کامیونیتی را ندارند.
همین که اقتصاددانان بتوانند وظایف اولیهشــان را درست انجام دهند
برای جامعه کافی اســت .مشکل اینجاست که آنها از انجام همین هم
ناتواناند.
JJچرا با وجود رشد ،دستمزدها باال نمیرود؟
در سالهای  ۲۰۰۷تا  ۲۰۰۹مهمترین بانکهای مرکزی دنیا به طور
همزمان دســتورالعملهای کالسیک اقتصادی را اجرا کردند تا جلوی
ورود جهان به رکودی بزرگ  -مثل دهه  - ۱۹۳۰را بگیرند .بن برنانکه،
رئیس فدرال رزرو امریکا در آن زمان حتی کتابی درباره سیاســتهای
اقتصادی دهه  ۱۹۳۰داشت .اما همانطور که اقتصاددانان لری سامرز
ت موفق عمل نکرد :میزان
و اولیویر بلنچارد اشــاره کردهاند این سیاس 
تولید ســرانه (افراد در سن کار) در  ۱۲ســال بعد از  ۲۰۰۷در امریکا
بیشتر از تولید سرانه در  ۱۲سال بعد از  ۱۹۲۹نبوده است .در خیلی از
کشورها ،از جمله انگلیس ،کاهش تولید ناخالص داخلی بسیار بیشتر از
دهه  ۱۹۳۰بوده است.
بانکهــای مرکزی هنوز نتوانســتهاند اقتصاد جهــان را در حدی
احیا کنند که بدون تزریــق دریایی از پول ارزان دوام بیاورد .آنها هنوز
نتوانستهاند راهحلی برای برونرفت از دنیای تولید پایین و دستمزد پایین
پیدا کنند.
در اجالس اخیر بانک مرکزی اروپایی در مورد بانکهای مرکزی که
در سینترای پرتغال برگزار شد هدف اصلی فهم این مسئله بود که چرا
رشد دستمزدها و تورم اینقدر ضعیف بوده است .در این جلسه دوروزه
بانکداران و اقتصاددانان بلندپایه از کشورهای امریکا ،ژاپن و اتحادیه اروپا
سخنرانی کردند .هیچکدام از این بانکهای مرکزی نتوانستهاند حالتی را
در کشورشان ایجاد کنند که در آن رشد دستمزدها آنقدر باال باشد که
به تورم مورد نظر آنها در اقتصاد منجر شود.
در سال  ۲۰۰۹برای هر پســت خالی در امریکا  ۶نفر بیکار رقابت
میکردند .در حال حاضر این نسبت تقریبا یک به یک است .این یعنی
باید آرامآرام منتظر باالرفتن دستمزدها باشیم .اما در سینترا هیچکدام
از سخنرانان جرئت چنین پیشبینیای را نداشتند .تجربه فیلیپ لوه،
رئیس بانک ملی استرالیا نشان میدهد که حتی با وجود بیکاری پایین،
احتمال باال رفتن دستمزدها زیاد نیست .استرالیا  ۲۷سال است که رشد
بدون وقفه اقتصادی را تجربه میکند و نرخ رشد ساالنه دستمزدهایش از

اقتصاددانان از رشد اقتصاد بدون باالرفتن دستمزدها شگفتزدهاند
سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی در امریکا
دستمزد واقعی ساعتی در بخش بیزینس امریکا
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از  ۲۰۰۹تا ۲۰۱۸
برای مقایسه روند رشد ایندو شاخص ،آنها روی محور برده شدهاند و در سهماهه دوم سال  ۲۰۰۹روی  ۱۰۰قرار
گرفتهاند.

 ۲درصد فراتر نمیرود .اقتصاد کالسیک پاسخی برای این مشکل ندارد.
JJکورسوی امید؟
تغییــرات نهادی و سیاســی در طول قرن اخیر قــدرت چانهزنی
کارگران را پایین آورده و توپ را در زمین سرمایه انداخته است .گروهی
از اقتصاددانــان با در نظرگرفتن این قضیه در حال عبور از تئوریهای
کالسیک هستند .اینها را میتوان جالبترین اقتصاددانهای حال حاضر
دنیا به حساب آورد .جیسن فرمن و پیتر ارسزگ ،دو اقتصاددان سابق
دولــت اوباما تئوریای دارند که بر اســاس آن کاهش رقابت و پویایی
در بخشهای کلیدی اقتصاد باعث کاهش بهرهوری در امریکا شــده و
همزمان به افزایش نابرابری دستمزدها دامن زده است.
ریچارد بالدوین ،استاد اقتصاد در مرکز مطالعات بینالمللی و توسعه
ژنو مقالهای مستدل درباره تازهترین مرحله جهانیسازی نوشته و در آن
به زبان ســاده توضیح داده که چرا دولتها برای افزایش رقابتپذیری
ملی باید از تمرکز روی شرکتهای بزرگ خصوصی و سرمایه آنها دست
بردارند و در عوض مردم و شهرها را برای رقابت آمادهتر کنند.
این روزها حتی گروهی از اقتصاددانان جریان غالب درباره احتمال
تغییر توازن قدرت به نفع نیروی کار از طریق اعمال مالیات روی ثروت
و کاهش مالیات بر درآمد صحبت میکننــد .این تحولی بزرگ برای
افرادی است که تا همین اواخر با اطمینان میگفتند کاهش مالیات روی
سرمایه بهترین گزینه برای کشور است .حاال باید دید آیا جریان غالب
اقتصاددانان در برابر تغییر مقاومت خواهند کرد یا نه .و آیا سیاستمداران
دوباره در بین این شــکل تــازه از اقتصاددانان به دنبــال «اقتصاددان
محبوب» خواهند گشت یا نه.

اگر سیاستمداران
در کشورهای
پیشرفتهوقتشان
را با گوروهای
اقتصادی
نمیگذرانند ،یک
دلیلش آن است
که اقتصاددانان
راهحلهای واقعا
به درد بخوری در
چنتهنداشتهاند.
اکثر آنها
نتوانستندبحران
مالی سال  ۲۰۰۸را
پیشبینیکنندو
مدلهای اقتصاد
کالن در فهم وضع
کنونی ناتوان
هستند
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تیرت یک
[ نظرسنجی ]

دالر به کدام سو ميرود؟

نظرسنجی از کارشناسان و فعاالن اقتصادی درباره نوسانات دالر

زمستان  96بازار شروع به نوسان کرد .قیمتها باال و پایین شد و دالر هم از قافله عقب نماند .قیمت این اسکناس سبز امریکایی که مدتها ثابت باقی مانده و تقریبا دولت یازدهم شرايط
را باثبات گذرانده بود ،حاال افسار پاره کرده بود .قیمتها تا جایی افزایش پیدا کرد که شب  20فروردین ،اسحاق جهانگیری ،معاون اول رئيسجمهوری اعالم کرد دالر روی قیمت 4200
تومانی تکنرخی ميشود .او برای خاطرجمع کردن فعاالن اقتصادی اطمینان داد که ارز برای همه موجود است و مشکلی پیش نمیآید .اما تقریبا از آن تاریخ تا به حال ،دالر و بازار روی
آرامش ندیده است .صرافیها چند ماه از فعالیت بازماندند و واردکنندگان با مشکل مواجه شدند .صادرکنندگان حاضر نبودند دالرشان را به قیمت  4200تومان در اختیار سامانه نیما قرار
دهند و شائبه کمبود کاال و مواد غذایی بیشتر شد .قیمت دالر طی همین ماهها مدام باال رفت و حتی رکورد  15هزار تومان را هم شکست ،البته زمانی تا  12هزار تومان هم پایین آمد ،اما
اوضاع به گونهای است که دیگر به نظر نمیرسد دالر در صرافیها و بازار آزاد ،زیر  10هزار تومان به فروش برسد.
با اینکه دولت در اقدامی دستوری ،دالر را تکنرخی کرد ،حاال تعداد نرخهای دالر بیشتر از قبل شده است .دالر برای بعضی محصوالت اساسی وارداتی  4200تومان است .سامانه نیما و
سنا یک قیمت تعیین ميکند و صرافیها هم چند درصد بیشتر از این سامانهها ،این اسکناس خارجی را به فروش ميرسانند .اما آنچه مشخص است ،آیندهای برای قیمت دالر نمیتوان
متصور بود .کارشناسان ،تحلیلگران و فعاالن اقتصادی نظرات متفاوتی درباره وضعیت و آینده دالر دارند .گروهی نوسانات را جو روانی حاصل از تحریمهای امریکا ميدانند که احتماال
با موج دوم و مهلت  180روزه و فرارسیدن  13آبان باز هم بازار را تکان خواهد داد .گروهی عطش مردم برای خرید اسکناس را دلیل این میزان از نوسان ميدانند .عدهای هم بدعهدی
صادرکنندگان عمده و در اختیار نگذاشتن ارز حاصل از صادراتشان را دلیل این وضعیت ميدانند .اما هرچه هست ،بازار دالر همچنان ملتهب است.

نباید قیمتها را کنترل کرد
علی دادپی

استاد دانشگاه سنت ادواردز تگزاس

سیاســت شناور هدایتشــده یعنی وجود یک بازار آزاد و پذیرفتهشده برای ارز به
شکلی که در این بازار جلوی نوسانات ناگهانی ارز از طریق دخالت دولت گرفته شود؛
یعنی یک بازار ارزی که در همه جای دنیا وجود دارد .درواقع در همه جای دنیا ارز به
این شکل مبادله میشود و دولتها توزیعکننده ارز نیستند .آنها فقط سعی میکنند
با کمک ابزارهای پولی جلوی کاهش شدید و افزایش ناگهانی ارزش پول کشورشان را
بگیرند و ثبات بازار را ایجاد کنند .از طرفی باید دید این سیاســت راهحل بحران ارزی
ایران است یا خیر .درواقع بحران فعلی ارزی ایران نه تازه است و نه غیرقابل تکرار .در 40
سال گذشته همیشه چنین بحرانهایی وجود داشته و همیشه هم جنس آنهمین بوده
است؛ یعنی دولت یک نرخ رسمی داشته که این نرخ بسیار کمتر از نرخ بازار آزاد بوده
است .گروهی از شرکتهای دولتی ،کارخانجات ،بازاریان ،بازرگانان فعاالن اقتصادی و
اجتماعی و گروههای مختلف میتوانستند به نرخ رسمی دالر را بخرند و هر فرد دیگری
که دالر نیاز داشته به نرخ آزاد خریداری میکرده است.
هر وقت توان دولت برای توزیع دالر به قیمت رســمی کاهش پیدا میکرده است،
شکاف ایجاد و بازار دچار نوسان میشده تا دوباره تعادل جدید ایجاد شود و دوباره شکاف
قیمتی جدید به وجود آید .اما درواقع هیچ دولتی ،نه این دولت و نه دولتهای گذشته
و نه مجموعه اقتصادی نتوانستند بپذیرند که یک مجموعه ارزی واحد میتواند راهحل
باشد و اگر االن به این نقطه رسیده باشند و این بازار ارزی به وجود آید ،خبر بسیار خوبی
است و راهحل مطلوبی هم به نظر میرسد .از طرف دیگر ،یک واقعیت بحران اخیر ارزی،
هزینه انباشت شده گذشته است که االن به شکل سیگنال قیمتی وارد بازار میشود.
ریال هم پول ملی قوی نیســت و در عوض پول ملی ضعیف است .آنهم به دلیل کم
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بودن بهرهوری و تمام مسائل ساختاری اقتصادی که بر کشور حاکم است .به همین دلیل
این سیاست تنها میتواند از بحران جلوگیری کند ،اما باعث تقویت ریال نخواهد شد.
عالوه بر این ،باید تأکید کرد که نمیتوان قیمتها را مصنوعی پایین نگه داشــت.
وقتی قیمت دالر پایین نگهداشته میشود به بهانه اینکه قیمت کاالهای اساسی کنترل
شود ،تقاضا برای آن دالر بهصورت بسیار غیرطبیعی و غیرمنطقی باال خواهد بود .وقتی
قیمت کاالها پایین نگهداشته میشود ،تقاضا برای آن کاال هم باال خواهد بود و مصرف
در جامعه هیچوقت بهینه نخواهد بود .این به این معنی نیست که مردم باید یک دوره
سختی تحمل کنند و یا این افزایش قیمت به وجود خواهد آمد .موضوع اصلی این است
که این کنترل قیمت هزینهها داشــته است و بعد از  40سال این هزینه خودش را در
اقتصاد نشان میدهد و تکتک مردم تمام این هزینهها را میپردازند .پس نمیتوان گفت
که باید قیمتها را کنترل کرد تا کاالهای اساسی مردم گران نشود .چراکه در حال حاضر
و با توجه به این شرایط اقتصادی این امر ممکن نیست.

شرط تداوم کاهش قیمت دالر

مهدی پازوکی
اقتصاددان

آمارها نشــان ميدهد باالترین صادرات غیرنفتی ایران توســط شــرکت 
هاي
پتروشیمی انجام ميشود که حدود  8میلیارد دالر است .اگر این ارز به طور منظم و
پیوسته به بازار تزریق شود ،سیستم عرضه و تقاضا به تعادل ميرسد و قیمت دالر
هايگذشته که شاهد رشد ناگهانی قیمت
روند کاهشی خود را ادامه ميدهد .در ماه 
ي صادرکننده از جمله پتروشیمیها بر
دالر بودیم ،عدم تزریق ارز برخی شرکتها 
سر زبانهاافتاده بود .بانک مرکزی آن زمان اعالم کرده بود همه شرکتهاباید ارز
حاصــل از صادرات خود را به قیمت  4200تومــان در اختیار دولت قرار دهند اما

بخش عمده عرضه دالر هم در اختیار دولت است .شفافیت و عمیق شدن این بازار ميتواند در کاهش قیمتهاتاثیر چشمگیری داشته باشد.
هايپتروشیمی خصولتی هستند و دولت ميتواند روی آنها نظارت داشته باشد به نحوی اگر مرتکب
آمارها نشان ميدهد  80درصد شرکت 
هايبازار هم تاثیر ميگذارد.
تخلف ارزی شدند ،برخورد شود .همه ميدانیم که افت قیمت دالر روی کاهش نرخ سایر بخش 

اختــاف این قیمت با نرخ بازار آزاد به حدی باال بود که برخی شــرکتهاتمایلی
به تمکین از دستور دولت نداشــتند و ارزشان را در بازار آزاد به قیمت غیررسمی
هايپتروشیمی هم در این بین بودند .این در حالی است که آنها
فروختند .شرکت 
خوراکشان را با ارز  3800تومانی دریافت ميکنند .قیمت خوراک در گذشته 3200
تومان بود و اختالف  400تومانی با قیمت دالر در بازار آزاد داشــت اما اکنون نرخ
دالر حدود  12هزار تومان است که این مابهالتفاوت رقم باالیی است .چند روز پیش،
رئیسجمهور به نوعی دستور داد که صادرکنندههاارز خود را به کشور وارد کنند.
رئیس بانک مرکزی هم گفت اگر شــرکتهااز انجام این دستور خودداری کنند با
آنها برخورد ميشود و نظام کوتاه نخواهد آمد .این صحبتهاتاثیر باالیی در کاهش
قیمت دالر داشت .همچنین کاهش محدودیت صرافیها عامل مهم دیگری است
به نحوی که ارز به شکل اسکناس در اختیارشان قرار گرفت .در مجموع دولت باید
بازار ارز را شکل بدهد .به این معنا که همهچیز بر مبنای عرضه و تقاضا پیش برود.
بخش عمده عرضه دالر هم در اختیار دولت است .شفافیت و عمیق شدن این بازار
ميتواند در کاهش قیمتهاتاثیر چشمگیری داشته باشد .آمارها نشان ميدهد 80
ي پتروشیمی خصولتی هستند و دولت ميتواند روی آنها نظارت
درصد شرکتها 
داشــته باشد به نحوی اگر مرتکب تخلف ارزی شدند ،برخورد شود .همه ميدانیم
هايبازار هم تاثیر ميگذارد .مثال
که افت قیمت دالر روی کاهش نرخ سایر بخش 
سکه که چندی پیش رکورد  4میلیون و  848هزار تومان را شکست ،و دوباره حدود
 4میلیون تومان شــد .البته ما در بعد کالن باید سالمت اقتصادی را به کشورمان
برگردانیم که شامل انضباط بانکی ،مالی و اداری ميشود .اصالحات اقتصادی باید
مدنظر باشــد و منافع ملی در اولویت قرار گیــرد .مثال بحث گروه ویژه اقدام مالی
( )FATFبسیار مهم اســت .اگر عضویت ما در این گروه نهایی نشود ،کار کردن با
هايکوچک دنیا هم با موانعی روبهرو خواهد شد .در واقع ما باید ارتباط خود
بانک 
هايخوبی برای
را با جامعه جهانی حفظ کنیم .و ميتوانیم با تعامل مناسب ،فرصت 
کشورمان ایجاد کنیم.

دولت در تکاپوی ایجاد ثبات
در بازار است
جعفر خیرخواهان
اقتصاددان

برای بررســی چگونگی عملکرد دولت در کنترل نوسانات ارزی چندماهه اخیر
باید اتفاقات اواســط فروردین امســال را مرور کنیم؛ با شــروع سال جدید به مرور
قیمــت دالر در بازار افزایش پیدا کرد تــا اینکه دولت در  21فروردین نرخ آن را به
شکل دستوری  4200تومان تعیین و اعالم کرد در اختیار داشتن بیش از  10هزار
یورو یا معادل آن ،قاچاق محســوب ميشــود .صرافیهااز ادامه فعالیت منع شدند
و بازار غیررســمی شــکل گرفت به نحوی که اوایل مرداد قیمت دالر به  11هزار و
 600تومان رســید .در واقع یک جو امنیتی در بازار شکل گرفت که به نفع اقتصاد
کشــور نبود .همان زمان که نرخ  4200تومان تعیین شد ،دالر در بازار غیررسمی
حدود  6هزار تومان بود .بنابراین از ابتدا این قبیل تصمیمات دســتوری اشتباه بود
و نوســانات را دامن زد .همچنین اعالم شــد به همه کاالها ارز  4200تومانی داده
ميشود که در نهایت یک رانت عظیم  100هزار میلیارد تومانی ایجاد کرد و باعث
ي مختلف مانند
سوءاستفاده تعدادی از شرکتها ،احتکار و گرانفروشی در بخشها 
تلفن همراه شد .این شرایط ادامه داشت تا اینکه دولت از اواسط تیرماه ،همزمان با
تغییر رئیسکل بانک مرکزی ،بســته جدید ارزی تعیین کرد که براساس آن تالش

دارد رویکرد اشــتباه چند ماه ابتدایی ســال را اصالح کند .مثال دوباره صرافیهابه
چرخه ارزی کشــور برگشتند ،کاالهای اساســی مانند مواد غذایی و دارو در زمره
کاالهــای مجاز دریافت ارز دولتی قرار گرفتند و بازار ثانویه ارز برای خرید و فروش
دالر شــکل گرفت .همه این اقدامات در راستای اصالح تصمیمات گذشته است که
ي چندی پیش آقای رئیسجمهور درباره
البته زمان ميخواهد .با اینهمه ،صحبتها 
هايایشــان بیشتر
ارز و کاهش ارزش پول ملی برای من قانعکننده نبود .صحبت 
همان موارد گذشــته بود و نکته جدیدی نداشت .شیوه برخورد با مسائل اقتصادی
باید اصولی باشــد و دولت از مشورت کارشناسان بهره ببرد .این مسئله خیلی مهم
است چون ميتواند با خرد جمعی ،اتفاقات نامناسب را دور کند .مثال بحث نقدینگی
یا تورم که مشکالت اقتصادی زیادی برای کشور ایجاد ميکند .در همین چندماهه
ابتدایی ســال ،نقدینگی سرگردان به ســمت بازارهای سکه و خودرو پیش رفت و
هايآن را به طور ناگهانی باال برد .در مجموع دولت سعی دارد با بسته جدید
قیمت 
ارزی ،تالطم بازار را کنترل کند و بازار را به یک ثباتی برساند .این مسئله زمان نیاز
دارد چون جو روانی و انتظارات مردم هم به دلیل افزایش ناگهانی قیمتهاو نگرانی
بابت آن ،ایجاد شده است.

ریشه مشکالت
دالر نقد است
در کمبود ِ

ولیاهلل افخمیراد

رئیس سابق سازمان توسعه تجارت ایران

افزایش قیمت دالر مربوط به «اسکناس دالر» میشود یعنی «دالر نقد» .اما علت
افزایش قیمت دال ِر نقد چیست؟ مهمترین دلیل این است که با توجه به تحریمهایی
که قرار است به کشور ما ا ِعمال شود ،ورود اسکناس دالر به کشور با مشکل مواجه
شدهاســت .تالش دولت برای واردات 300میلیون یورو که قرار بود آن را به صورت
نقد در اختیار کسانی قرار بدهد که میخواهند به مسافرت بروند ،هنوز موفقیتآمیز
نبودهاســت .به این ترتیب وقتی عرضه اسکناس دالر یا یورو به متقاضیان که به هر
حال نیازمن ِد آن هســتند ،با کاهش یا محدودیت مواجه میشود ،طبیعی است که
قیمت آن کاال افزایش پیدا کند .به این ترتیب ما شــاهد هستیم که قیمت دالر در
حال افزایش پیدا کردن است .مادامکه دولت در عرضه موفق نشود ،احتمال اینکه
افزایش قیمت دالر نقد را داشتهباشیم به طور طبیعی وجود خواهد داشت .البته در
جریــان مبادالت کاالیی با توجه به اینکه اقالم عمده از طریق بازار ثانویه تأمین ارز
میشود ،این مســئله تأثیر چندانی بر اقتصاد کشور نخواهد داشت .کارخانهجات و
واحدهای تولیدی و افرادی که برای خرید مواد اولیه ،ماشــینآالت و قطعات یدکی
نیازمند ارز هستند با مشــکل مواجه نخواهند شد چرا که دولت نیاز آنها را تأمین
کردهاســت .در واقع آنها اگر در زمره کاالهای اساســی قرار بگیرند به دالر 4هزار و
200تومانی دسترســی دارند و در غیر این صورت نیز نیازشان از طریق بازار ثانویه
برطرف خواهد شد .پس ،از این جهت هیچگونه نگرانی در بازار وجود نخواهد داشت.
مسئلهای که میماند ،قیمت دالر نقد است .دولت باید بتواند نیاز بازار را به دالر نقد
به گونهای تأمین کند که مانع روند افزایشی قیمت دالر بشود.
البته دولت باید تالش کند متقاضیان بیشتری را به سمت بازار ثانویه راهنمایی
کند .اگر این امکان از سوی دولت ایجاد شود که ارز بیشتری از طریق بازار ثانویه در
متقاضی بیشتری قرار بگیرد ،به طور طبیعی از تقاضای ارز نقدی
اختیار گروههای
ِ
کم خواهد شــد .این کاهش تقاضا هم باعث میشود که قیمت در بازار آزاد کاهش
پیدا کند.
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تیرت یک
نقــش بانک مرکــزی در این زمینه اهمیــت زیادی دارد .این ســازمان باید به
ن خاطر بدهد که میتواند ارز مورد نیاز خود را از طریق
واقعی ارز اطمینا 
متقاضیان
ِ
بازار ثانویه تأمین کند .بانک مرکزی باید فضایی را فراهم کند که کسانیکه به دالیل
مختلف به رقم کوچکی از ارز نیاز دارند بتوانند غیر از بازار ســیا ِه فعلی ،ارزشــان را
تأمیــن کنند .یعنی در مورد رقمهای کوچک ،بانک مرکزی باید ترتیبی اتخاذ کند
که دسترســی افراد به ارز در بازار ثانویه تسهیل شود .اگر این اتفاق رخ بدهد و این
متقاضیان از بازار ارز نقدی خارج شــوند ،به طور طبیعی تقاضا برای ارز نقد کاهش
پیدا میکند و شاهد افزایش قیمت لجامگسیخته نخواهیم بود.
برخی بحث سررســید سپردههای بانکی را دلیل افزایش دوباره اخیر قیمت دالر
میدانند .اما در شرایطی که در بین مردم نوعی عدم اعتماد به دولت به وجود آمده،
نگرانی مردم را فراهم کرده و باعث شده مدام در بازار حضور
این عدم اعتماد اسباب
ِ
پیــدا کنند .گاه این حضور برای خرید کاالســت و گاه برای دالر ،این هم به قضیه
دامن میزند .این در حالیاست که دولت میتواند در حد بضاعت خودش نقدینگی
را از بازار جمع کند .اگر دولت نتواند نقدینگی را جمع کند و در کنار آن نیز قیمت
ارز به صورت لجامگســيخته افزایش پیدا کند ،مــردم ترجیح میدهند برای اینکه
پول
دارایی خود را بهروز داشتهباشــند ،پولشــان را از بانک بگیرند و با دالر و یورو ِ
ِ
افزایشی دالر ،حباب است؛ ماندنی نیست.
خود را بهروز نگه دارند .به نظر من ،روند
ِ
به محض اینکه بانک مرکزی موفق به ایجاد کاهش تقاضا در خریداران اســکناس
ارزی شود ،قیمت تعدیل خواهد شد .در حال حاضر از باب تأمین دال ِر نقد با مشکل
مواجهیم و مردم هم این را میدانند .ما امکان ورود دالر به صورت اســکناس را به
داخل کشور ،مثل گذشته نداریم .اکنون باید تقاضا برای ارز نقدی را کاهش بدهیم
یا کاری کنیم که تقاضاها به بازار ثانویه بیاید .یعنی کاهش تقاضا میتواند به تنظیم
بازار ارز کمک کند.

به بسته ارزی دولت امیدواریم
حسین سلیمی

عضو اتاق بازرگانی تهران

در چند ماه اخیر تصمیماتی از ســوی بانک مرکزی برای کنترل نوسانات ارزی
و نقدینگی گرفته شــد که متاســفانه چندان موثر نبود .نمونه بارز آن تعیین نرخ
 4200تومانی برای دالر ،همزمان با نوســانات ارزی در اواسط فروردین امسال بود
که با شــرایط بازار همخوانی نداشــت .همان زمان هر دالر در بازارهای غیررسمی
حدود  7هزار تومان معامله میشــد که سه هزار تومان با نرخ اعالمی بانک مرکزی
تفاوت داشــت .ضمن اینکه تعطیل شــدن چندهفتهای صرافیها هم بر پیچیدهتر
شــدن شــرایط اضافه کرد .البته بانک مرکزی با هدف کنترل بازار و جلوگیری از
افزایش نرخ ارز تصمیم ميگرفت اما در نهایت شــرایط به گونه دیگری پیش رفت.
مثال طرح پیشفروش سکه که برای جذب نقدینگی در اختیار مردم از بهمن پارسال
به اجرا درآمد ،گرچه در ابتدا باعث جذب پولهای سرگردان شد اما در ادامه به دلیل
بروز مسائلی از جمله عدم ورود سکههای تحویل دادهشده به بازار توسط خریداران،
باعث افزایش قیمت این کاال تا مرز  4میلیون و  560هزار تومان شد .سامانه نیما و
تخصیص ارز به برخی کاالهای اساسی نیز آنچنان که باید و شاید طبق برنامه پیش
نرفت و برخی شرکتها با وجود دریافت ارز  4200تومانی ،اقدام به فروش کاالهای
وارداتی با دالر  8-7هزار تومانی کردند و حتی برخی از شرکتها به نگهداری کاالها
در انبارهایشــان روی آوردند تا قیمتها باالتر برود و سود بیشتری نصیبشان شود.
همین موارد نشان ميدهد بروز برخی کاستیها از سوی بانک مرکزی هم نبود.
بســته ارزی جدید بانک مرکزی در جلسه شــورای عالی هماهنگی اقتصادی با
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حضور سران سه قوه به تصویب رسیده و قرار است به اجرا گذاشته شود .نگاه فعاالن
اقتصادی به این بسته امیدوارانه است و به نظر ميآید از تجربه چند ماه اخیر برای
تدوین آن استفاده شده باشد .در واقع ميتوان گفت به طور حتم نقايص تصمیمات
گذشته در این بسته ارزی مورد توجه قرارگرفته است .فعاالن اقتصادی در ماههای
گذشته چندین جلسه با مسئوالن داشتند و دغدغههای بخش خصوصی و صنعت
را مطرح کردند .به اعتقاد ما بســته ارزی جدید دولت باید با نگاه به مشکالت بازار،
حداقل چند ماه کاربرد داشته باشد تا بتواند آرامشی را به بخشهای مختلف اقتصادی
کشور تزریق کند .اگر این اتفاق رخ دهد که امیدواریم همینطور باشد ،قطعا ميتوان
شاهد ثبات در بازار بود .نباید فراموش کنیم نوسانات نرخ ارز خیلی بیشتر از افزایش
قیمت آن در برنامههای اقتصادی خســارت وارد ميکنــد چون نمیتوان روی آن
هدفگذاری کرد .امیدواریم این نقايص با بســته جدید دولت برطرف شود و شاهد
بهبود شرایط بازار و رونق اقتصادی باشیم.
نظر دادن درباره دلیل افزایش قیمت دالر قدری دشــوار شدهاست .هرکسی در
اینباره نظری دارد .جوابی که من به آن رسیدهام این است که نیاز افراد (که رقمهای
پایین اســت) منجر به افزایش تقاضا شدهاســت .صنایع که در بورس به ارز مورد
نیازشــان دسترســی دارند .کاالهای اساســی هم که ارز مورد نیاز خود را از دولت
دریافت میکنند .تقاضا نباید آنقدر باشــد که بتواند تا این اندازه منجر به افزایش
قیمت بشود .به این ترتیب بخشی از ماجرا به تقاضاهایی با رقمهای کوچک مربوط
میشــود و بخش دیگر ماجرا ،روانی است .هرکسی برای خرید مراجعه کند متوجه
مبانی صحیحی برای افزایش قیمت وجود ندارد و اغلب روانی است .دالر
میشود که
ِ
نباید به این سرعت و با بسته جدید ارزی ،با این افزایش قیمت مواجه شود .کمبود
اســکناس هم از دیگر مسائلی اســت که منجر به بروز مشکل شده و قیمت را باال
بردهاست .در نهایت این رقم موقتی است ،یا حباب است یا دارند با آن بازی میکنند؛
کســی نمیتواند دالر  14یا 15هزار تومانی را خریداری کند .احساس کمبود باعث
شــده که قیمت باال برود و بازار ما عطش گران شــدن را دارد .به این ترتیب قیمت
مدام افزایش پیدا میکند.

بسته ارزی جدید
پشتوانه سیاسی دارد
هادی حقشناس

تحلیلگر اقتصادی

به نظر ميرسد بسته ارزی اخیر مورد اجماع بخش اقتصادی دولت به ویژه بانک
مرکزی ،ســازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد ،کمیسیون اقتصادی مجلس و به
طور کلی سران سه قوه است .این نسخه که به نظر راهحل برونرفت از بحران فعلی
بازار ارز اســت ،حاوی سیاستهایی اســت که باید در سال گذشته به مرحله اجرا
ميرســید اما با وقفه زمانی انجام شده است .متاسفانه در اقتصاد ایران تصمیمهاي
مهم در هنگامه بحرانهابه مرحله اجرا ميرسد و تنها نیت آن فروکش کردن بحران
يشد
اســت در حالی که این تصمیم باید در نیمه اول سال  96یا سال  95گرفته م 
و از بروز بحران در بازار ارز پیشــگیری ميکرد .بر اســاس گزارش بانک مرکزی از
ســال  93تا نیمه اول سال  ،96به طور متوسط در هر سال نرخ ارز تعدیل  5درصد
شده است در حالی که نرخ تورم حدود  3برابر این عدد است ..اگر بانک مرکزی در
ي  93تا  96قاعده بازار را ميپذیرفت امروز شاهد
آن مقطع زمانی یعنی در سالها 
بحران ارزی نبودیم.
به نظر من مرکز ثقل بسته ارزی و نکته کلیدی آن عدم تعیین نرخ ارز از سوی
دولت است و پذیرش مکانیسم عرضه و تقاضای واقعی بازار .بانک مرکزی در بسته
ارزی صرفا نقش ناظر را به نیابت از دولت ایفا ميکند .پیش از اجرای بســته ارزی

از جمله پیامدهای منفی نوسان نرخ دالر که شاید بتوان آن را مهمترین اثر منفی هم دانست ،بیانگیزگی و سرخوردگی نیروی
انسانی است .کسبوکارهای نوپا به نیروی انسانی متخصص نیاز دارند و هماکنون بزرگترین چالش این است که این نیروی
انسانی سرخورده شود و برای مهاجرت برنامهریزی کند.

چهار نرخ در بازار ارز داشتیم .نرخ اول  3هزار و  800تومان ،نرخ دوم  4هزار و 200
تومان .نرخ سوم نرخ بازار ثانویه و نرخ چهارم نرخ بازار آزاد و غیررسمی بود اما پس
از اجرای بسته ،اقتصاد ایران دوباره به ارز دونرخی ميرسد .بر این اساس دالر با نرخ
اول یعنی  4هزار و  200تومان صرفا برای واردات کاالهای اساســی مورد اســتفاده
قرار ميگیرد و نرخ دوم در بازار تعیین ميشــود و دولت هم آن را ميپذیرد .نکته
مهم این است که نرخی که پس از اجرایی شدن بسته در بازار تعیین ميشود ،اوال
دیگر تثبیتشده نیست؛ ثانیا نرخ ارز منابع حاصل از پتروشیمی و کاالهای غیرنفتی
اســت که تماما عرضه خواهد شد؛ ثالثا بخش خصوصی مجاز است برای تامین کاال
از این نرخ استفاده کند.
از همه اینهاکه بگذریم این بســته در شرایطی که در چند ماه گذشته تالطم و
اخالل در بازار ارز ایجاد شد سیاستی در کوتاهمدت است که منجر به فروکش کردن
بازار ارز ميشــود و اگر در اقتصاد ایران بازار ارز ثبات داشــته باشد ،تاکید ميکنم:
ثبات ،نه تثبیت قیمت ،این ثبات بازار ارز منجر به ثبات بازار پول ،بازار کاال و سایر
بازارها خواهد شد.
برای قضاوت درباره عملکرد رئیسکل جدید بانک مرکزی خیلی زود اســت .از
ســوی دیگر گزارش رئیسکل جدید بانک مرکزی و سیاستهایی که اعالم کرده
نشان از اجماع نظر تمام مسئوالن دستاندرکار دارد و این سیاستهاصرفا تصمیم
بانک مرکزی نیست .درواقع بسته ارزی پشتوانه سیاسی دارد بنابراین نمیتوانیم کل
آن را به حســاب بانک مرکزی بگذاریم اما به هر حال بانک مرکزی با واقعیتهاي
اقتصادی ایران همراه شــده و این یک نکته مثبت اســت .انتظار اما این اســت که
ي مالی
ي ارزی و پولی بانک مرکزی به معنای واقعی مستقل از سیاستها 
سیاستها 
و بودجهای و مالیاتی دولت اجرایی شــود .این دو دسته سیاست باید مستقال دنبال
ي بودجهای دولت باشد .در واقع
شــود نه اینکه بانک مرکزی دنبالهرو سیاســتها 
ي ارزی و
ي مالی و مالیاتی و بودجهای از سیاستها 
درست این است که سیاستها 
پولی دنبالهروی کند .اگر رئیس جدید بانک مرکزی تفکیک این دو دسته سیاست را
به خوبی در نظر بگیرد ،در آینده کمتر شاهد تالطم بازارها خواهیم بود و بحرانهاي
ي ارزی به
مشابه سال  91و  92و  96و  97را کمتر تجربه ميکنیم .بسته سیاستها 
طور حتم به ریزش قیمت دالر منجر ميشود چراکه از روز اعالم این بسته هم شاهد
کاهش قیمتهابودیم .اگر دولت امروز این بســته را به درستی اجرا کند در آینده
تکنرخی شدن بازار ارز و واقعی شدن قیمتهارا شاهد خواهیم بود.

احتیاط سرمایهگذاران استارتآپی
پس از افزایش نرخ ارز

علیرضا صادقیان

موسس و مدیر نتبرگ

نوســان قیمت دالر و شرایط آینده اقتصادی که بیش از همیشه با قلم تحریمها
ترسیم میشــود ،نتایج مثبت و منفی خاص خود را برای مجموعه استارتآپها و
کســبوکارهای فناوریمحور ایران در پی خواهد داشــت .به نظر من مجموع آثار
نوســان قیمت دالر برای کسب وکارهای نو منفی است و شاید تنها نکته مثبت آن
تالش بیشــتر گروهها برای خالقیت بیشتر و کار در شرایط سختتر است .به طور
معمول در دوران سختی ایدههای بهتری طرح میشود ،اجرا با توجه به محدودیتها
بهتر دنبال میشود و نیروها سختتر کار میکنند.
از جمله پیامدهای منفی نوســان نرخ دالر که شــاید بتوان آن را مهمترین اثر
منفی هم دانست ،بیانگیزگی و ســرخوردگی نیروی انسانی است .کسبوکارهای
نوپا به نیروی انســانی متخصص نیاز دارند و هماکنون بزرگترین چالش این است
که این نیروی انسانی سرخورده شود و برای مهاجرت برنامهریزی کند و البته حال

خوبی هم ندارد .این نیروی انسانی محاسبه میکند که با توجه به افزایش نرخ دالر،
حقوقی که در ایران دریافت میکند به چه میزان کاهش ارزش داشته است و اگر در
کشــور دیگری زندگی میکرد ،چقدر حقوق میگرفت و آن پول چه ارزشی داشت.
این محاسبات حتی اگر در نهایت به خروج نیروی متخصص از کشور منجر نشود ،به
سرخوردگی و بیانگیزگی او دامن میزند.
چالش دیگری که به دلیل نوسان نرخ ارز متوجه فعالیت استارتآپهاست ،جذب
ســرمایه است .کسبوکارهای فناوریمحور در کشور ما عمر زیادی ندارند و جذب
ســرمایه داخلی و خارجی برای ادامه فعالیت آنها یک ضرورت اســت اما اکنون با
توجه به نرخ دالر ،برای ســرمایهگذار خارجی ســواالت بسیار زیادی به وجود آمده
است .نوسان نرخ دالر همراه با ســایه تحریمها ،ریسک سرمایهگذاری در کشور را
افزایش میدهد و به دنبال آن این ســوال مطرح میشــود که اگر ســرمایهگذاری
پولش را به ایران بیاورد و آن را به ریال تبدیل کند ،با چه نرخی میتواند دوباره آن
را به دیگر ارزها تبدیل و از کشــور خارج کند؟ ســرمایهگذار نمیداند که در نهایت
چه اتفاقی برای ارزش سرمایهاش خواهد افتاد بنابراین ترجیح میدهد ،سرمایهاش
را به دیگر ارزهای بینالمللی نگه دارد و به ایران نیاید .از سوی دیگر سرمایهگذاران
خارجی هم با توجه به شــرایط اقتصادی پیش رو ،تمایل کمی به سرمایهگذاری در
استارتآپها و کسبوکارهای فناوریمحور دارند .آنها ترجیح میدهند در بازارهای
موازی مثل ارز و ســکه یا هر بازاری با هر نام دیگری با ریسک کمتر سرمایهگذاری
کنند تا اینکه نقدینگی را در استارتآپها به جریان بیندازند .همانطور که میدانید،
استارتآپها از حوزههای پرخطر برای نقدینگی به شمار میروند .زمانی که سرمایه
دارید میتوانید آن را در بازارهای دیگر به جریان بیندازد و بدون خطر به سود بیشتر
برسید .اگر هم انگیزه کارآفرینی دارید ،حتی راهاندازی کارخانه خطر کمتری نسبت
به سرمایهگذاری در استارتآپها دارد .برای راهاندازی کارخانه ،زمین و ماشینآالت
میخرید که به نوعی حفظ ســرمایه اســت اما در زمینه اســتارتآپها ،پولی که
پ
سرمایهگذاری میکنید برای تبلیغات و نیروی انسانی هزینه میشود .اگر استارتآ 
شما به نتیجه نرسد ،به اندازه یک کارخانه کاالی سرمایهای ندارید که آن را بفروشید
و زیان را جبران کنید .به همین دلیل ریسک سرمایهگذاری در کسبوکارهای نوپا
باالست و بیشتر سرمایهگذاران از این حوزه فرار میکنند.
اکنــون اقتصاد ایران و فضــای کســبوکار وضعیت مطلوبی ندارد .داســتان
اســتارتآپها و جذب ســرمایه داخلی و خارجی برای آنها درحال جوانه زدن بود
که با چالشهای نرخ دالر و تحریم روبهرو شدیم .برآیندها نشان میدهد که بیشتر
سرمایهگذاران خارجی نه لزوما به دلیل نوسان نرخ ارز بلکه به دلیل تحریمها حاضر
به سرمایهگذاری در استارتآپهای ایرانی نیستند و البته نرخ ارز هم ریسک کار را
باال برده اســت .سرمایهگذاران آسیایی که صحبت از حضور آنها در استارتآپهای
ایرانی به میان آمده بود ،با تامل و احتیاط بیشتری فضا را بررسی میکنند.
استارتآپهای ایرانی در حال حاضر در شرایط سخت فعالیت میکنند .متاسفانه
فرای اینکه چه نرخی برای ارز تعیین میشــود ،نوسان مداوم نرخ توان برنامهریزی
برای آینده را سلب کرده است .نمیتوان درباره آینده حدس زد .به راستی نرخ ارز در
سه ماه آینده چقدر است؟ اگر دولت اعالم میکرد که تا آخر سال برای مثال هر دالر
 50هزار تومان است ،شرایط برای کسبوکارها اعم از نوپا و غیره راحتتر بود چراکه
این شــفافیت به کمک آیندهنگری میآمد اما امروز ابهام دراینباره امکان حرکت را
ســلب کرده است .کانالهای رسمی از کاهش نرخ ارز میگویند اما به محض اعالم
نظر این کانالها ،نرخ ارز بهیکباره و به میزان زیادی افزایش پیدا میکند.
اکنون سوال این است که در این شرایط دولت میتواند به کمک کسبوکارهای
نوپا یا اســتارتآپها بیاید؟ من فکر میکنم دولت به هرجا که ورود کرده ،بیش از
کمک ،آن زمینه را به نابودی کشانده است .دولتها نهفقط در ایران ،بلکه در دنیا به
دلیل ویژگیهای ذاتیشان ،روشها و کار درست را بلد نیستند .به همین دلیل بهتر
است که دولت بهجای هر نوع توجه ویژه یا ورود به کار استارتآپها ،دست بخش
خصوصی را بازتر کند.
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تیرت یک

دالر مانع رشد اقتصاد ایران میشود؟

بررسی آینده اقتصاد ایران به روایت بانک جهانی با توجه به بحران کاهش ارزش پول ملی
اقتصاد دنیا روزهای سختی را ســپری میکند .روزهایی که به دلیل
تنشهای ایجادشده توسط سیاستهای دولت امریکا ،استفاده از دالر به
يدهد و بســیاری از
عنوان ارز مرجع در آینده را در هالهای از ابهام قرار م 
کشورها به دنبال کاهش رابطه اقتصادی و تجاری خود با قطب اقتصادی
اول دنیا یعنی امریکا هســتند .دالر به عنوان ارزی که اصلیترین ارز مورد
استفاده در دنیا است همواره به عنوان منبع حفظ ارزش محسوب ميشده
اســت ولی در صورتی که کشورهای بزرگی مانند چین و روسیه استفاده
از ارزهــای دیگر را جایگزین دالر بکنند دیگر قدرت و اعتبار گذشــته را
نخواهد داشــت .از طرف دیگر دوستان و همپیمانان قدیم امریکا هم در
مقابل بخشی از عملکردهای خودسرانه این کشور قصد نشان دادن استقالل
خود را دارند و به همین دلیل از سیاســتهای ترامپ انتقاد ميکنند و با
او همراهی نمیکنند .به عنوان مثال کشورهای اروپایی اعالم کردهاند که
سازوکاری را برای ادامه تعامل اقتصادی با ایران در نظر ميگیرند تا از این
طریق ایران را از منافع توافق هستهای منتفع کنند.
در شرایط کنونی ،وضعیت آینده اقتصاد دنیا غیرقابل پیشبینیتر از
قبل است و چالشهای پیش روی اقتصاد ایران هر روز بیشتر میشود .از
طرف دیگر این سوال وجود خواهد داشت که اقتصاد دنیا تا کجا میتواند با
این چالشها دست و پنجه نرم کند و تحت تاثیر این فشارها با افت کارایی
روبهرو نشود؟
بانک جهانی در گزارش اخیر خود به این مسائل به عنوان چالشهای
پیش روی رشــد اقتصادی دنیا در سال  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹اشاره کرده است.
این بانک خطرات بزرگی را برای اقتصاد دنیا در سالهاي ۲۰۱۹و ۲۰۲۰
پیشبینی کرده است که میتواند روی رشد اقتصادی جهان تاثیر منفی
داشته باشد .طبق این گزارش نرخ رشد اقتصادی دنیا در سال  ۲۰۱۸کمتر
از برآوردهای قبلی است و انتظار رشدی بیشتر در سالهای آتی هم وجود
ندارد .در این گزارش به قیمت کاالهای اساسی به خصوص نفت هم اشاره
شــده است ولی تاکید شد با وجود مانعتراشیها در مسیر تجارت آزاد در
برخی از کشورهای دنیا ،شاهد افزایش حجم تجارت جهانی در سالهای
پیش رو خواهیم بود که خبری بســیار خوشحالکننده است .بخشهای
اصلی و مهم این گزارش را در اینجا ميبینید:

مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده

منبع بانک جهانی

چرا باید خواند:
اقتصاد جهان در
سالهای آتی با خطرات
و بحرانهاي زیادی
روبهرو خواهد بود که
بخش زیادی از آنها
به دلیل سیاستهای
دونالد ترامپ در امریکا
است .شناخت این
خطرات ميتواند به
پیشبینیدرست
اقتصاد دنیا کمک کند.

نرخ رشد اقتصادی(درصد)
۴.۷

۴.۷

۴.۵

۴.۳

۳

۲.۹

۳.۲

۳.۳

۳.۱

۳

۳.۱

۲.۲

۲.۳

۱.۷

۲
۱.۶

۲۰۲۰
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۲۰۱۹

۲۰۱۷

۲۰۱۸
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نرخ رشــد اقتصادی دنیا در تابستان سال  ۲۰۱۸کمتر از قبل بود ولی
هنوز نمیتوان در مورد ورود اقتصاد دنیا به رکود صحبت کرد .انتظار ميرود
در سال  ۲۰۱۸ارزش تولید ناخالص داخلی دنیا با نرخ  ۳.۱درصد رشد کند
ولی در سال  ۲۰۱۹نرخ رشد اقتصادی دنیا به  ۳درصد و در سال ۲۰۲۰
به مرز  ۲.۹درصد تقلیل پیدا خواهد کرد .سختتر شدن فضای تجارت و
کسب و کار در دنیا ،نرمال شدن سیاستهای مالی و سختتر شدن ارائه
منابع مالی به افراد و صاحبان کسب و کار از اصلیترین دالیل کاهش نرخ
رشد اقتصادی در دنیا خواهد بود.
نرخ رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه را میتوان به دو دسته
تقســیم کرد .اول کشورهای واردکننده کاالهای اساسی و دوم کشورهای
صادرکننده کاالهای اساســی .نرخ رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده
کاالهای اساسی در سال جاری و سالهای پیش رو روند افزایشی خواهد
داشت زیرا پیشبینیها از افزایش قیمت نفت در بازار جهانی به خصوص
بعد از وضع تحریمهای نفتی ایران حکایت دارد .رشد درآمد نفتی و رشد
درآمد صادراتی دیگر کشورهای صادرکننده کاالهای اساسی ميتواند منافع
مالی زیادی را برای این کشــورها به همراه داشــته باشد و اگر این منابع
مالی در بخشهای زیرساختی سرمایهگذاری شود ،منافع مالی بلندمدتی
را به همراه خواهد آورد .کشــورهای واردکننده کاالهای اساسی هم رشد
اقتصادی را تجربه خواهند کرد ولی نرخ رشــد در این کشــورها کمتر از
کشــورهای صادرکننده خواهد بود .شاخص دیگری که باید مد نظر قرار
بگیرد ،ســرانه تولید ناخالص داخلی است که ما شاهد عدم توازن در این
مسئله خواهیم بود .در برخی از کشورها سرانه تولید ناخالص داخلی با توجه
به رشــد اقتصادی سالهای اخیر رشد خواهد کرد ولی در برخی دیگر از
کشورها همچنان سرانه تولید ناخالص داخلی پایین باقی ميماند.
JJجهان در سال ۲۰۱۸
طبق گزارش بانک جهانی در سال  ۴۵ ،۲۰۱۸درصد از کشورهای دنیا
شــاهد افزایش نرخ رشد اقتصادی خود خواهند بود در حالی که در سال
 ۵۶ ،۲۰۱۷درصد از کشورها رشد اقتصادی را تجربه کرده بودند .از طرف
دیگر با وجود اینکه اقتصاد دنیا بالغ بر یک دهه در رکود به سر ميبرده است
ولی نرخ رشــد اقتصادی دنیا کمتر از نرخ رشد اقتصادی در سالهای بعد
از رکودهای قبلی است .به همین دلیل نمیتوان اینطور ارزیابی کرد که
دوره رونق مطلوبی در دنیا ایجاد شــده است و در بهترین حالت ما از آغاز
دوره رونق صحبت ميکنیم نه یک رونق مطلوب و اثرگذار در اقتصاد جهان.
انتظار ميرود در سال  ۲۰۱۸اقتصاد جهان با نرخ  ۳.۱درصد رشد کند
ولی نرخ رشد اقتصادی کشورهای صنعتی در این سال برابر با  ۲.۲درصد و
نرخ رشد اقتصادی بازارهای در حال گذار و کشورهای در حال توسعه برابر
با  ۴.۵درصد خواهد بود .در سال  ۲۰۲۰اقتصاد دنیا با نرخ  ۲.۹درصد رشد
ميکند و نرخ رشــد اقتصادی کشورهای صنعتی به  ۱.۷درصد ميرسد
ولی اقتصادهای در حال گذار افزایش نرخ رشد اقتصادی را تجربه ميکنند
و تجربه رسیدن نرخ رشد اقتصادی به مرز  ۴.۷درصد را خواهند داشت.
در ســال  ۲۰۲۰کشورهای جنوب آسیا باالترین نرخ رشد اقتصادی را

۱۳.۴

۷.۴

۴

۴.۲

۴

۴.۱

۴.۱

۴.۳

.۲

۴.۵

۶.۱

۴.۷

۴.۷
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۴.۳

۳

۲.۹

۳.۲

۳.۳

۳.۱

۳

۳.۱

۲.۲

۲.۳
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۴.۱
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۱.۸

۱.۸

۱.۵

۱.۵
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که همگی ميتوانند فضای اقتصادی دنیا را تیره و تار کنند.

.۴۰

.۳۰

تحرکات نامتوازن در بازارهای مالی

1

.۲۰

۲۰۱۶

.۰

۲۰۱۵

.۱۰-

۴.۳

۴.۷

۳.۳

۲.۹

۳

۳.۱

۳

۳.۱

۳.۲

در سال ۲۰۱۸
قیمت
شاخص
.۴۰.۵۰نفت ۳۲.۶
.۶۰درصد رشد
کرد ولی انتظار
ميرود در سال
 ۲۰۱۹شاخص
قیمت نفت در
دنیا  ۱.۴درصد
۲۰۱۷
یابد و در
کاهش
خوشبینانهترین
حالت در سال
 ۲۰۲۰این
شاخص ۰.۱
درصد رشد
خواهد کرد
.۲۰-

.۳۰-

۴.۵

۴.۷

در جریان بحران اقتصادی ســال  ۲۰۰۸در کشــورهای
صنعتی۲۰۱۹ ،
۲۰۲۰
۲۰۱۷به عنوان
۲۰۱۸و تزریق به اقتصاد
کاهش نرخ بهره بانکی
سیاستی که تمامی کشورهای صنعتی به کار گرفتهاند در نظر گرفته شد.
در بسیاری از کشــورهای صنعتی نرخ بهره بانکی به صفر رسید تا مردم
را تشــویق به دریافت منابع مالی و سرمایهگذاری در بخشهای مختلف
اقتصادی و در نتیجه ایجاد شغل کند.
اما بخش زیادی از سرمایهها در سالهای بحران اقتصادی از کشورهای
صنعتی خارج شدند و به دلیل شرایط مطلوب اقتصادی در کشورهایی از
قبیل چین و هند ،وارد بازار این کشــورها شدند .دلیل این مسئله بحران
اقتصادی در کشــورهای صنعتی و نرخ بهره نزدیک به صفر درصد در این
کشورها بود .از طرف دیگر روانه شدن سرمایههايغربی به بازار کشورهایی
۲۰۱۸
۲۰۱۹
۲۰۲۰
مانند چین و هند تاثیر زیادی در رشــد و موفقیت اقتصادی این کشورها
داشت.
حال که اقتصاد این کشورها به تدریج رشد کرده است ،سیاست افزایش
نرخ بهره بانکی را در پیش گرفتهاند .این سیاست یکی از بحثبرانگیزترین
سیاستها در امریکا و اروپا است ولی تمامی اقتصاددانان بر این باور هستند
که بدون شــک این سیاست باید اجرا شــود و نمیتوان تاخیر زیادی در
افزایش نرخ بهره بانکی ایجاد کرد.
با افزایش نرخ بهره بانکی و اصالح اقتصادی در کشورهای صنعتی ،سرمایهها
دوباره به این کشورها بازخواهد گشت و این مسئله ميتواند فضای مالی و
اقتصادی کشورهای در حال گذار را با چالش روبهرو کند .در این وضعیت
ای۲ ۰ ۱
مالی و پولی تازه ۷
باید۲سیاســتهای۲ ۰ ۱ ۸
در حال توسعه ۰ ۱ ۹
کشورهای۲ ۰ ۲
۰
تدوین
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۲.۳

۱.۷

۲

۱.۶

۱۳.۴

۷.۴

۴

۴.۲

۴

۴.۱

۴.۱

۴.۳

۳.۲

۴.۵

۶.۱

۱.۸

۱.۸

۱.۵

۱.۵

۰.۲-

۲۰۱۵

۲۰۱۶
۲.۵-

JJخطراتی که اقتصاد دنیا را تهدید ميکند
خطرات زیادی در ســالهای پیش رو وجود خواهد داشــت که باعث
کاهش نرخ رشــد اقتصادی در دنیا ميشــود .خطراتی از قبیل تحرکات
نامتوازن بازارهای مالی ،باال گرفتن سیاستهای حمایت از اقتصاد داخلی
در کشــورهای صنعتی و مانعتراشی در مسیر تجارت آزاد که یک فاکتور
مهم رشد اقتصادی است ،افزایش بیثباتی در فضای سیاستگذاریهای
اقتصادی و تجاری در دنیا و در نهایت افزایش تنشهايژئوپلیتیکی در دنیا

نرخ رشد اقتصادی(درصد)

۱.۳-

JJایران در جهان
ایران یکی از کشورهای در حال توسعه است که بخش اعظم درآمدش را
از فروش نفت به دست ميآورد .این کشور دومین کشور بزرگ صادرکننده
نفت در اوپک است و یکی از اثرگذارترین کشورها در خاورمیانه محسوب
میشود .پیش از اینکه اوضاع اقتصادی ایران در سالهای پیش رو را بررسی
کنیم به آمارهای ارائهشده توسط بانک جهانی در مورد نرخ رشد اقتصادی
کشــورهای خاورمیانه بپردازیم .آمارها نشان ميدهد نرخ رشد اقتصادی
خاورمیانه و شمال افریقا در سال  ۲۰۱۷برابر ۱.۶درصد بوده است ولی در
سال جاری ميتوانند رشد  ۳درصدی اقتصادی را تجربه کنند .این کشورها
تا سال  ۲۰۲۰رشد اقتصادی ۳.۲درصد را تجربه خواهند کرد.
ایران در ســال  ۲۰۱۵به دلیل فشار ناشی از تحریم نفتی و ناتوانی در
فروش نفت ،نتوانست نرخ رشد مثبت اقتصادی را تجربه کند .در این سال
نرخ رشــد اقتصادی این کشــور برابر با  -1.3درصد بود .اما بعد از امضای
توافق هستهای و از میان برداشته شدن تحریمهاياقتصادی علیه کشور،
این کشور توانست نرخ رشد  31.4درصد اقتصادی را تجربه کند .این رشد
عمدتا به دلیل افزایش فروش نفت ایران بعد از برداشته شدن تحریمهاي
نفتی بود .نرخ رشد اقتصادی ایران در سال  ۲۰۱۷برابر با  ۴.۳درصد بود و
انتظار ميرود در سال جاری اقتصاد این کشور با نرخ  ۴.۱درصد رشد کند.
متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران در سال  2019برابر با  ۴.۱درصد و در سال
 ۲۰۲۰برابر با  ۴.۲درصد پیشبینی شده است
طبق این گزارش ،پیشبینی میشــود در میان کشــورهای ایران و
عربســتان و مصر و امارات و کویت ،ایران باالترین نرخ رشــد اقتصادی را
تا سال  ۲۰۲۰داشته باشــد .این کشور توانسته است سریعترین اقتصاد
خاورمیانه و شمال افریقا تا انتهای دومین دهه از قرن  ۲۱میالدی نام بگیرد.

۲۰۱۸

۱.۳-

خواهند داشت که برابر با  ۷.۲درصد است و هند کشوری است که باالترین
نرخ رشــد اقتصادی را در میان کشورهای جهان تجربه ميکند .نرخ رشد
اقتصادی کشور هند در سال  ۲۰۲۰برابر با  ۷.۵درصد خواهد بود.
در یک ردهبندی دیگر ،کشورها بر مبنای ارزش تولید ناخالص داخلی
به سه دسته کشورهای با درآمد باال ،کشورهای در حال توسعه و کشورهای
کمدرآمد تقسیم ميشوند .در ســال  ۲۰۱۷ارزش تولید ناخالص داخلی
کشــورهاي پردرآمد با نرخ  ۲.۲درصد رشــد کرد و انتظار ميرود تا سال
 ۲۰۲۰نرخ رشد اقتصادی این کشــورها به مرز  ۱.۸درصد برسد .این در
حالی است که نرخ رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه از  ۴.۶درصد
در سال  ۲۰۱۷به  ۴.۸درصد در سال  ۲۰۱۹ميرسد و در سال  ۲۰۲۰هم
همین نرخ رشد را حفظ خواهد کرد.
در سال  ۲۰۱۷ارزش تولید ناخالص داخلی کشورهاي کمدرآمد در دنیا
 ۵.۵درصد رشد ميکند ولی تا سال  ۲۰۲۰به مرز  ۶.۳درصد خواهد رسید.
کشورهای بریکس در سال  ۲۰۱۷شاهد رشد  ۵.۳درصدی اقتصادی
خود بودند ولی در ســال  ،۲۰۱۸نرخ رشــد اقتصادی این کشورها به ۵.۴
درصد خواهد رسید و تا سال  ۲۰۲۰همین نرخ رشد را حفظ خواهند کرد.

۲۰۱۹

۲۰۱۷

نرخ رشد ساالنه شاخص قیمت کاالهای اساسی(درصد)
.۴۰

.۳۰

.۲۰
.۱۰

۲۰۲۰

۲۰۱۹

۲۰۱۸

۲۰۱۷

۲۰۱۶

۲۰۱۵

.۰

.۱۰-

.۲۰-

.۳۰.۴۰-

.۵۰.۶۰-
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تیرت یک
نرخ رشدساالنه حجم تجارت در دنیا(درصد)
۴.۸

چینی به امریکا هم یک عامل بیثبات کننده دیگر در فضای اقتصادی بود،
به خصوص که زمینه را برای مقابله به مثل دیگر کشورها فراهم کرد و در
نهایت بیثباتی را در فضای سیاستگذاری اقتصادی بیشتر کرد.

۴

۴.۲

۴.۳

۲۰۱۹

۲۰۱۸

۲.۸

۲.۷

۲۰۲۰

۲۰۱۷

۲۰۱۶

۲۰۱۵

کنند که از آنها در مقابل سیاســت افزایش نرخ بهره بانکی غرب حمایت
کند و انگیزه خروج سرمایههای غربی از بانکهای کشورهای در حال گذار
را کم کند .در این صورت کشورهای در حال گذار میتوانند با چالشهای
زیرساختی اقتصادی مقابله کنند و رشد بالقوه اقتصادی خود را از طریق
ایجاد فضای رقابتی در بازار سرمایه و اقتصاد ،تغییرات مثبت تکنولوژیکی و
باز شدن فضای تجاری افزایش دهند .این تغییر در سیاستهای اقتصادی
است که ميتواند زمینهســاز ایجاد توازن در تحرک سرمایههايخارجی
شود.

نرخ رشد
اقتصادی
خاورمیانه و شمال
افریقا در سال
 ۲۰۱۷برابر ۱.۶
درصد بوده است
ولی در سال جاری
ميتوانند رشد۳
درصدی را تجربه
کنند .این کشورها
تا سال  ۲۰۲۰رشد
اقتصادی۳.۲
درصد را تجربه
خواهند کرد

2

افزایش بیثباتی در فضای سیاستگذاری
اقتصادی

ثبات در فضای اقتصادی کلید رشــد اقتصــادی و رونق
است ولی در شرایط کنونی نهتنها کشورهای صنعتی نتوانستهاند به یک
ثبات در تصمیمگیریهاياقتصادی خود دست یابند بلکه تغییرات مداوم
سیاستهای اقتصادی و ایجاد فضای آزمون و خطا در این کشورها است
که ســرمایهگذاری در آنها را سخت کرده است .به عنوان مثال میتوان به
خارج شــدن دولت امریکا از توافقنامههای تجاری مختلف اشاره کرد که
باعث شد تا سیاستی که سالها برای تجارت استفاده میکردند دیگر کاربرد
نداشته باشد .از طرف دیگر افزایش تعرفههايوارداتی فلزی و دیگر کاالهای

نرخ رشد اقتصادی دنیا (درصد)

50

نام کشور

۲۰۱۷

۲۰۱۸

۲۰۱۹

۲۰۲۰

امریکا

۲.۳

۲.۷

۲.۵

۲

منطقه یورو

۲.۴

۲.۱

۷..۱

۱.۵

ژاپن

۱.۷

۱

۰.۸

۰.۵

چین

۶.۹

۶.۵

۶.۳

۶.۲

اندونزی

۵.۱

۵.۲

۵.۳

۵.۴

تایلند

۳.۹

۴.۱

۳.۸

۳.۸

روسیه

۱.۵

۱.۵

۱.۸

۱.۸

ترکیه

۷.۴

۴.۵

۴

۴

عربستان

۰.۷-

۱.۸

۲.۱

۲.۳

ایران

۴.۳

۴.۱

۴.۱

۴.۳

هند

۶.۷

۷.۳

۷.۵

۷.۵

پاکستان

۵.۴

۵.۸

۵

۵.۴
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مانعتراشی در مسیر تجارت آزاد

ســالها تجارت آزاد را بزرگترین دستاورد اقتصادی قرن
بیســت و یکم و بزرگترین درسی که اقتصاد دنیا از رکود
بزرگ دهه  ۱۹۳۰گرفت ميدانستند .به همین دلیل بود که همه کشورها
به تجارت آزاد پایبند بودند و مانعی در مسیر انتقال کاالها ایجاد نمیکردند.
مزایای اقتصادی این سیاســت به اندازهای بود که در شماری از کشورها
پیمانهایی برای جابهجایی آزادانه نیروی کار هم امضا شد .نیروی کار به
عنوان صادرات نیروی انسانی در نظر گرفته ميشود و شماری از کشورها
اصل عدم مانعتراشی در مسیر تجارت را به عنوان یک اصل مهم اقتصادی
در نظر گرفته بودند.

4

تنشهايژئوپلیتیکی

تنشهای ژئوپلیتیکی به خصوص در کشورهای خاورمیانه
سابقه طوالنی دارد .بحرانهايموجود در عراق و سوریه و
افغانستان مشکالت زیادی در دنیا ایجاد کرده است ولی مسئله نگرانکننده
در این روزها ،بحران احتمالی ایجادشده بین ایران و امریکا است .بحرانی که
ميتواند چالشهای بزرگی را در عرصه اقتصادی به همراه بیاورد و روزهای
سخت اقتصادی را برای جهان تداعی کند.
JJتجارت در دنیا
تجارت یکی از عوامل بسیار مهم سازنده رشد اقتصادی در دنیا است.
مطالعات تاریخی نشان داده است هر زمان که تجارت در یک کشور رشد
کرده است ،اقتصاد آن کشور هم با نرخ باالتری رشد کرده است و توسعه
اقتصادی در آن کشــور ایجاد شــده است و هر زمان که موانعی در مسیر
تجارت ایجاد شده است ،اگرچه این موانع تنها با هدف حمایت از صنعت
و تولید داخلی باشد ،باز هم اقتصاد توان رشد و شکوفایی را از دست داده
است .طبق مطالعات انجامشده توسط بانک جهانی در سال  ۲۰۱۵حجم
تجارت در دنیا با نرخ  ۲.۷درصد رشــد کرده بود ولی در سال  ۲۰۱۶نرخ
رشد تجارت در دنیا به مرز  ۲.۸درصد رسید .نرخ رشد حجم تجارت در دنیا
به تدریج افزایش یافت تا اینکه در ســال  ۲۰۱۷ارزش تجارت  ۴.۸درصد
رشد کرد ،در سال  ۲۰۱۸نرخ رشد ارزش تجارت به  ۴.۳درصد رسید .انتظار
ميرود در دو ســال پیش رو حجم تجارت در دنیا ،به ترتیب ۴.۲درصد و
 ۴درصد رشد کند.
JJقیمت کاالهای اساسی
کاالهای اساسی که در دنیا مورد استفاده قرار ميگیرند به دو دسته نفت
و کاالهای اساسی غیرانرژی تقسیم ميشوند .در سال  ۲۰۱۵شاخص قیمت
نفت در دنیا  ۴۷.۳درصد نســبت به سال قبل از آن کاهش یافت .در سال
 ۲۰۱۴رکورد قیمت نفت شکسته شد و سقوط ناگهانی قیمت در این بازار
مشاهده شــد .در سال  ۲۰۱۸شاخص قیمت نفت  ۳۲.۶درصد رشد کرد
ولی انتظار ميرود در سال  ۲۰۱۹شاخص قیمت نفت در دنیا  ۱.۴درصد
کاهش یابد و در خوشبینانهترین حالت در سال  ۲۰۲۰این شاخص ۰.۱
درصد رشد خواهد کرد .شاخص قیمت کاالهای اساسی غیرانرژی در سال
 ۱۵.۸ ،۲۰۱۵درصد کاهش یافت .در سال  ۲۰۱۷این شاخص ۵.۵درصد
رشــد کرد و در سال جاری هم رشــد  ۵.۱درصدی را تجربه کرد .انتظار
ميرود در ســالهای  ۲۰۱۹و  ۲۰۲۰این شاخص به ترتیب  ۰.۲درصد و
 ۰.۵درصد رشد کند.

 .............................ایــدههــا .............................
[ این صفحهها به مرور ایدههای ناب اقتصادی میپردازد] .

[  5ایــده بزرگ  .1اقتصاد و بهرهوری ]

نها
علیه بحرا 

حسن درگاهی اقتصاد ایران را اسیر بحران بهرهوری میداند
از شکاف تولید تا بحران بهرهوری؛ همه اینها مسائلی هستند
نسیم بنایی
که حســن درگاهی به عنوان یکی از اقتصاددانان پرکار ایران
به آن پرداختهاســت .او در زمینههای گوناگون اقتصاد کشور
دبیربخشایدهها
هم در سطح سیاستگذاری و هم در سطح تحلیل آکادمیک
دست داشــته که شاید مهمترین این زمینهها ،مبحث رشد اقتصادی است .درگاهی در مقالهای
تحلیلی با عنوان «واقعیات رشد اقتصادی ایران» میگوید« :شرایط اقتصاد ایران در دو سال  91و
 92با رشدهای اقتصادی منفی ،تولید را پایینتر از سطح تولید بالقوه خود قرار داد .رشد تولید بالقوه
بر اســاس روند زمانی سالهای  1369تا ( 1390سالهای قبل از تشدید تحریم) با لحاظ کردن
شکست ساختاری دوره  ،86-90حدودا ً معادل  3.2درصد محاسبه میشود ،بنابراین در سالهای
 93و  95اگرچه رشد اقتصادی مثبت منجر به افزایش تولید شد ولی هنوز اقتصاد با سطح تولید
بلندمدت خود فاصله دارد .در این حالت که اقتصاد در مرحله بهبود و یا ترمیم است ،شکاف تولید
همچنان تا رسیدن به روند بلندمدت خود منفی است».
این مسئله شکاف در تولید نقشی کلیدی در تحلیل درگاهی بازی میکند .او از شکافی که هنوز
نسبت به روند بلندمدت خود منفی است ،چنین نتیجه میگیرد که آنچه از رشد مثبت به ویژه در
سال  95شاهد بودیم توقف مسیر نزولی تولید است و همچنین نشان میدهد که تغییر جهت آن به
سوی روند بلندمدت خود در مرحله بهبود قرار دارد .البته در اینجا او ادعا میکند که به خاطر بازار
کار انعطافناپذیر ایران ،کاهش تولید منجر به کاهش اشتغال نشده بلکه بهرهوری را پایین بردهاست.
بنابراین در دوره بهبود ،افزایش اشتغال جدید همراه با افزایش بهرهوری ،سیاستهای اشتغالزایی را
با مشکل مواجه میسازد .بنابراین مسیر سختی در مقابل اقتصاد است ،مگر آنکه افقهای جدیدی از
تولید و سرمایهگذاری پدید بیاید تا نهتنها دوره بهبود اقتصادی کوتاهتر شود و اقتصاد توان قبلی خود
را بازیابد بلکه فرصت ایجاد اشتغال جدید و کاهش واقعی نرخ بیکاری نیز فراهم آید.
درگاهی در نهایت چنین ادعا میکند که آثار تحریم در بحث شکاف تولید ،تا پایان این دهه ادامه
خواهد داشت ،زیرا حتی اگر تحریم را هم نادیده بگیریم و فرض کنیم اقتصاد با همان نرخ دهههای
پیشین به رشد خود ادامه دهد ،شکاف تولید تا انتهای دهه  90کماکان منفی باقی میماند .به همین
منظور است که باید از همین اکنون به فکر دوران پساتحریم و بازسازی
وضعیت اقتصادی کشور هم بود.
JJبحران بهرهوری
یکی از مهمترین مسائلی که درگاهی به آن اشاره دارد،
بحران بهرهوری است .درگاهی در بخشی از مطالعات خود
و بــا توجه به همان انعطافناپذیری بــازار کار در ایران که
همزمان با کاهش تولید اســت ،بزرگترین مشکل کنونی
اقتصاد ایران را کاهشبهــرهوری میداند .درگاهی تاکید
میکند که تحریمهای نفتی و مالی این مسئله را ایجاد
نکردهاند بلکه تنها باعث تشــدید آن شدهاند.
بنابراین تزریق منابع نفتی هم نمیتواند
حالل این مشکل باشد .مطالعات
او نشــان میدهند که رشد

بهرهوری از سال  ،1384به عدد صفر رسیده و از سال 1391
حسن درگاهی
که تحریمها تشــدید شــدند ،حتی منفی هم شدهاست .به
گفته صریح درگاهی «این مرحله از حیات اقتصادی کشور را
حسن درگاهی سال 1335در شهر
میتوان “بحران بهرهوری” نامید که استمرار آن جز اتالف منابع
زنجانمتولدشد.زمینهمطالعاتی
نتیجهای نخواهد داشت ،زیرا در این شرایط منابع سرمایهای
و تحقیقاتی او از همان مدارج اولیه
دانشگاهیچیزیبیناقتصادو
چندان در فرایندهای تولیدیِ مولد و اشتغالزا به کار گرفته
بهینهسازیسیستمهابودبههمین
نشــده بلکه یا به صورت مصرف مســتقیم آن در چارچوب
خاطر کارشناسی خود را در رشته
سیاستهای توزیعی و برنامههای اجتماعی بلندپروازانه از بین
تحقیقدرعملیاتازمدرسهعالی
میرود و یا در بازارهای مالی ازهمگســیخته با بخش واقعی
برنامهریزیوکاربردکامپیوتر
گرفت.اوسپسباتمرکزبیشتربر
اقتصاد ،دستخوش سوداگریهای بیحاصل میشود».
اقتصادموفقبهاخذکارشناسی
زمانی که وضعیت بهرهوری در یک اقتصاد به این شــکل
ارشدبرنامهریزیسیستمهای
باشــد ،بار رشــد تولید در بلندمدت به دوش رشد موجودی
اقتصادیازدانشگاهصنعتی
ســرمایه و اشــتغال میافتد و از آنجا که بازار کار نیز با مازاد
اصفهان،کارشناسیارشداقتصاد
عرضه روبهرو است پس نقش موجودی سرمایه در این حالت
پولیازدانشگاهمنچسترانگلستان
و دکتری اقتصاد کالن از دانشگاه
بسیار تعیینکننده خواهد بود .البته درگاهی در همینجا باز به
لیورپول انگلستان شد .درگاهی در
ایرادی اشاره میکند و میگوید« :از سوی دیگر تجهیز سرمایه
حالحاضرعضوهیئتعلمیگروه
مورد نیازی که بتواند کاهش بهرهوری را جبران کند ،اصوال نه
اقتصاددانشگاهشهیدبهشتیاست.
امکانپذیر است و نه منطقی ».بنابر همین گفتهها ،رسیدن
به نرخ رشــد باال در اقتصاد با پیگیری سیاستهای گذشته
ناممکن خواهد بود .حرکت از یک اقتصاد که در بحران بهرهوری به سر میبرد به سمت اقتصادی که
پویاست و بر اصول علمی تکیه میکند نیازمند اصالحات اساسی در مدیریت اقتصادی کشور است.
مهمترین مسئله در این میان به گفته خود درگاهی «اجماع سیاستگذاران در مورد اهمیت مرحله
گذار اقتصاد ایران به دوران حیات با قیمت نفت پایین است».

کتابشناسی
[دولت و رشد اقتصادی در ایران

نشر :نی /سال1394 :

کتاب «دولت و رشــد اقتصادی در ایران» که توسط حسن
درگاهی ،فرهاد نیلی ،محمد کردبچه و مسعود نیلی نوشته شده
خود را چنین معرفی میکند« :دولت در اقتصاد ایران همواره در
حوزههایی فراتر از محدوده کالسیک خود فعالیت کردهاست و به
همین دلیل برای ارزیابی پیامدهای مترتب بر کارکرد آن ،میبایست بهنحو مناسبی همه
عملکرد دولت را پوشش داد ».در این کتاب ،سه مسیر متمایز برای تأثیر فعالیتهای دولت
بر رشد اقتصادی درنظر گرفته میشود .مسیر اول سازوکارهای بودجهای را مورد توجه قرار
میدهد و مســیر دوم بر تصدیهای دولت در حوزه بنگاههای اقتصادی متمرکز میشود.
سومین مسیر ،اموری از قبیل تعیین قیمت کاالها و خدمات در سطح خرد و اختاللهای
ایجادشده در سطح کالن را دربر میگیرد.

در ایران نه نظمی در دستمزد وجود داشته و نه نظمی در تولید .این مسئله شاید یکی از معضالت اساسی اقتصاد ایران
باشد که هم از دید عموم مردم مورد تصدیق قرار میگیرد و هم از دید یک اقتصاددان نهادگرا ،نشانی به حساب
میآید از سیاستگذاریهای اقتصادی غلط و بیتوجهی دولت به نهاد بازار در این کشور.

ایـدههـا
[  5ایــده بزرگ  .2اقتصاد و کار ]

دغدغه؛ بازار کار

حسن طائی میگوید دولت باید سیاستهایی تشویقی برای مشارکت مردم در بازار کار طراحی کند
حسن طائی
حسن طائی در آذرماه1339
متولد شد .او که هم در دوره
کارشناسی ارشد و هم در دوره
دکتری تمرکز اصلیاش را بر
روی نیروی کار گذاشته بود ،یکی
از چهرههای شاخص دانشکده
اقتصاددانشگاهعالمهطباطبایی
است ،که طی سالیان اخیر جناح
نهادگرا را در فضاهای آکادمیک
به خود اختصاص دادهاند .با
ریاستجمهوریحسن روحانی
در سال  1392و آغاز وزارت
علیربیعی،طائیبه معاونت
توسعه کارآفرینی و اشتغال او
برگزیده شد .طائی در سال
 1396به ریاست دانشکده
اقتصاددانشگاهعالمهطباطبایی
رسید.

«زنــان و کار»؛ این دو مقولهای هســتند که
حسن طائی در بسیاری از پژوهشهای خود به آنها
پرداخته و عوامل موثر بر آنها را مورد بررســی قرار
دادهاســت .پیوند این دو حیطه با یکدیگر او را به
نتایجی رسانده که ارزیابیاش بسیار ارزشمند است.
طائی در پژوهشی چنین نتیجه میگیرد که به طور
کلی میزان آموزش و باال رفتن افراد در تحصیالت
عالی تاثیر مثبتی بر مشارکت آنها در بازار کار دارد.
البته در این میان یک نتیجه ضمنی هم وجود دارد
و آن هــم تاثیرگذاری خو ِد آموزش اســت .هرچه
سطح تحصیلی افراد باالتر رود تاثیر خود آموزش
هم بر مشارکت آنها در بازار کار افزایش پیدا میکند.
آموزش در حال حاضر تاثیر یکسانی هم برای زنان
و هم برای مردان دارد .جدا از مسئله آموزش ،مسائلی نظیر سن و تاهل
را هم داریم .طائی میگوید با باال رفتن سن  -البته تا عددی حدود 60
سال -میزان مشارکت هم افزایش پیدا میکند .در مورد مسئل ه تاهل هم
با باال رفتن سن ازدواج در سالهای اخیر ،میزان مشارکت افراد مجرد
افزایشی قابل توجه داشته است.
تمام این عوامل تاثیر بیشــتری بر وضعیت زنان دارد و به طور کل
طی دهههای اخیر مشارکت زنان در بازار کار بسیار بیشتر شده و تمرکز
اصلی آن در سطح جهان هم مربوط به مشاغل خدماتی در کشورهای
پیشرفته است .طائی سیاســتگذاری جهت تشویق و تقویت امکان
حضور زنان را برای تقویت نهاد بازار ضروری میداند و در همینجاست
که مسئله زنان برای او به مسئلهای بسیار حیاتی بدل میشود.
تا اینجای کار گویا بسیاری از تغییرات جدید تاثیری مثبت بر حضور
زنان در بازار کار داشتهاند اما این حضور طی چند سال اخیر یا با افت
همراه بوده یا رشــدش کندتر شدهاست .یکی از دالیل اصلی در اینجا
میتواند تاثیر حداقل دستمزد بر مشارکت زنان در بازار کار باشد .طائی

کتابشناسی
[گزارش وضعیت اجتماعی زنان در ایران

نشر :نی /سال1394 :
این کتاب که به صورت مجموعه مقالهای بین سالهای  80تا  90توسط فاطمه
جواهری گردآوری شده ،ترکیبی بسیار خواندنی از مسائل اقتصادی -اجتماعی مربوط
به زنان را در خود جای داده اســت .این اثر ،بنا بر محتوای کتاب ،با برجســتهکردن
اوضاع فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی و سیاســی ده ه  ،۱۳۸۰وضعیت زنان را در این
دوره بررســی کرده است .گزارشی که با این هدف تهیه شده است ،تلفیقی از اهداف
توصیفی ،تحلیلی و کاربردی را به این شرح پوشش میدهد :شناسایی و تشریح ابعاد گوناگون وضعیت زنان ایرانی
طی دههی ۱۳۸۰؛ مقایس ه وضعیت زنان در سطح مناطق گوناگون کشور و همچنین وضعیت زنان ایرانی با زنان
برخی کشورهای دیگر؛ تحلیل و تبیین زمینهها و علل مرتبط با محدودیتها و مشکالت زنان؛ و طرح پیشنهادهایی
کاربردی برای ارتقای شاخصهای توسع ه انسانی زنان و تحقق عدالت جنسیتی.
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با تکیه بر مدلهــای آماری عنوان میکند که باال
رفتن حداقل دستمزد موجب حضور پررنگتر زنان
 به ویژه زنان شهری -در بازار کار میشود ،اما طیســالیان اخیر افزایش حداقل دستمزد متناسب با
واقعیتهای اقتصادی ،که در صدر آنها قدرت خرید
است ،نبوده و همین موضوع ،به زبان ساده ،نتوانسته
دلگرمی الزم برای مشــارکت در بازار کار را فراهم
آورد .شــایان ذکر است که در نگاه طائی در چنین
نقاطی اســت که باید دولت با سازوکارهای خود و
سیاســتگذاری واقعگرایانه برای تنظیم نهاد بازار
وارد عمل شــود و چشم و گوش خود را به صورت
مطلق متمرکز بر سرمایه بخش خصوصی نکند.
JJبهرهوری و دستمزد
یکی دیگر از پیوندهای مهمی که در نظرات طائی وجود دارد ،پیوند
میان بهرهوری و حداقل دســتمزد اســت .طائی دولت ایران را تشویق
میکند به ســرمایهگذاری کوتاهمدت در پژوهش و توسعه و بارور کردن
و رشــد دادن نیروی انسانی .او با تکیه بر مطالعاتش چنین ادعا میکند
که در کشــورهای در حال توسعه مانند ایران ،هرچه نیروی کار مهارت
و سطح دانش باالتری داشته باشد ،میتواند استفاده بهتری از امکانات و
ظرفیتهای موجود کند و این امر به نوبه خود موجب افزایش بهرهوری
میشــود .این افزایش در کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای
توسعهیافته اســت .البته دولت با توجه به اینکه نباید دخالت زیادی در
اقتصاد داشته باشد ،تنها باید به همان سرمایهگذاری کوتاهمدت بسنده ،و
به طور موازی به رقابتی کردن فضا و رشد بخش خصوصی هم کمک کند.
بهرهوری از ســوی دیگر باید روی میزان دســتمزد نیروی کار هم
تاثیر بگذارد .البته هرچه بخش خصوصی میزان زیادی از نیروی کار را
به خود اختصاص بدهد ،با باال بردن بهرهوری ،دستمزدها را هم بیشتر
میکند ،اما در حال حاضر در ایران هنوز باال بودن بهرهوری تاثیر زیادی
بر دستمزد نداشته ،و رشدش هم از رشد دستمزد پایینتر است.
طائی در مطالعهای که راجع به تاثیر بهرهوری بر دستمزد ،در صنایع
کارخانهای ایران ،داشــته بحث را تا اینجا ادامه داده که هنوز بهرهوری
نیروی کار نتوانســته به عامل اصلی و توجیهکننده اساسی دستمزد
دریافتی بدل شــود ،و از سوی دیگر وضعیت دستمزدها  -به ویژه در
کف دستمزد -وضعیتی تاملبرانگیز را در قدرت خرید مردم طی یک
دهه اخیر ایجاد کرده ،میتوان چنین نتیجه گرفت که شــاید ضعف
اساسی صنایع در ایران منجر به این شدهاند که در ایران نه نظمی در
دستمزد وجود داشته باشد و نه نظمی در تولید .این مسئله شاید یکی
از معضالت اساسی اقتصاد ایران باشد که هم از دید عموم مردم مورد
تصدیق قرار بگیرد و هم از دید یک اقتصاددان نهادگرا ،نشانی به حساب
بیاید از سیاستگذاریهای اقتصادی غلط و بیتوجهی دولت به نهاد
بازار در این کشور.

حضور قانون برای کنترل جامعه الزم است و از سوی دیگر باید با
دادن حقهایی به مردم ،توانایی محدود کردن و کنترل حاکمان سیاسی
هم وجود داشته باشد.

[  5ایــده بزرگ .3اقتصاد و اخالق ]

علیه دیکتاتوری اکثریت

جان استوارت میل هم اعمالی از دولت و هم از مردم را مضر میدانست
اگر سراغی بگیریم از سردمداران اندیشه لیبرال ،قطعا نام جان استوارت
میل از همان ابتدای کار به گوشــمان خواهد خــورد .میل بیش از اینکه با
اندیشههای اقتصادی شناخته شود با اندیشه سیاسی و فلسفه سیاست خود
در بین نظریهپردازان امروزی مشهور است .بخش کانونی فلسفه سیاسی او
متمرکز بر «آزادی اجتماعی» است.
میل معتقد بود که یکی از مهمترین کشمکشهای تاریخ بشر ،جدال بین
آزادی و اقتدار است .از نظر او این جدال برای مثال در عهد قدیم به شکل نزاع
بین سوژههای تحتاالمر و حاکمیت پدید میآمد .میل «آزادی اجتماعی» را
به عنوان حفاظتی تعریف کرد که باید در مقابل «سلطه حاکمان سیاسی»
صورت پذیرد .او چندین شکل از سلطه را به ادبیات سیاسی جهان وارد کرد
که «سلطه اکثریت» یکی از آنها است.
از نظر میل ،آزادی اجتماعی یعنی قرار دادن محدودیت ســر راه قدرت
حاکم ،به گونهای که او دیگر نتواند بر اســاس امیال خود از قدرتش استفاده
کرده و تصمیماتی بگیرد که برای جامعه زیانبار باشند .به عبارت بهتر مردم
باید حق مداخله در تصمیمات حکومت را داشته باشند .بنابر نظر میل آزادی
اجتماعی «ماهیت و محدودیت قدرتی است که میتواند توسط جامعه بر روی
افراد به لحاظ قانونی پیاده شود ».چنین محدودیت و آزادیای را میتوان به
دو شــکل محقق کرد :با داشتن حق بیان سیاسی و با ایجاد نظامی از نقاط
چککننده در قانون اساسی.
البته میل به همین محدود کردن قدرت حاکمیت رضایت نمیداد .او ادعا
میکرد که جامعه هم میتواند وارد مباحثی شود که یا ربطی به جامعه ندارد
و یا اگر هم دارد در نهایت به شــکل مداخلهای اشتباه صورت گیرد .اگر یک
سیاستمدار اشتباهی انجام دهد میتوان او را به هر شکلی مجازات کرد ،اما از
آنجایی که مجازات کردن جامعه عملی دشوار و فرار کردن از آن بسیار سادهتر
است ،احتمال شیوع «سلطه جامعه» بسیار باالتر است و به شکلی عمیقتر و
ریشهدارتر زندگی روزمره افراد را به قید خود درمیآورد .از همین رو است که
حضور قانون برای کنترل جامعه الزم اســت و از سوی دیگر هم باید با دادن
حقهایی به مردم که باالتر گفتیم ،توانایی محدود کردن و کنترل
حاکمان سیاسی هم وجود داشته باشد.
JJفایدهگرایی
جرمی بنتام در کتاب «مقدمهای بر اصول
اخالق و قانونگذاری» از «فایدهگرایی» دفاع
میکند و میگوید :هدف قانونگذار باید این
باشد که حداکثر خوشــی افراد را تأمین کند.
بنتام این ادعای خود را در مورد مجازات هم ادامه
میدهد و میگویــد ،چون حکم مجازات توأم
با درد اســت ،لذا شر محسوب میشود و باید
فقط موقعی اجرا شود که از بروز شر بزرگتری
جلوگیریکند.
میل در این نگاه لذتمحور از بنتام پیروی
میکند و میگوید :در انتخاب خوشیها باید

کتابشناسی
[فایدهگرایی

نشر / Frasers`s Magazine :سال1861 :
این کتاب ابتدا در سال  1861در سه بخش به صورت سریالی در مجله فریزر
منتشر شد و در سال  1863به صورت یک کتاب مجتمع شد .هدف میل در
این کتاب توضیح چیستی فایدهگرایی و نشان دادن چرایی این مسئله است که
«فایدهگرایی بهترین نظریه اخالق است ».این اثر در همان دوران حیات میل
هم بسیار مورد انتقاد قرار گرفت اما به هر صورت سهمی عمده در محبوبیت
امروزی اندیشه فایدهگرا بازی کرد و به عبارتی امروزه بدل شده است به مهمترین اثری که در مورد
اخالقیات لیبرال در قرن نوزدهم نوشته شده است.
خصوصیات آنها را که شــدت و ضعف ،پایداری یا زودگذری ،مسلم بودن یا
محتمل بودن ،نزدیکی یا دوری ،خلوص یا باروری یا بیثمری باشــد در نظر
گرفت .پیدا اســت اگر باید بین دو خوشی یکی را انتخاب کنیم ،آن یک که
شدیدتر و پایدارتر ،سالمتر و نزدیکتر ،و خالصتر و بارورتر است ،باید رجحان
داشــته باشد .اما در نظر جرمی بنتام خوشیها از لحاظ نوع و کیفیت با هم
اختالف ندارند و اختالفشان صرفا در کمیت است .بنابراین اگر سایر شرایط
مساوی باشــند ،به قول او ،چنان که در کتاب «مقدمهای بر اصول اخالق و
قانونگذاری» میگوید «تصنیف چاچاچا همان ارزشی را دارد که سمفونی
نهم بتهوون».
میل به طور مشــخص در سه محور اصلی نظریه بنتام را نقد کرده و در
واقــع چیزی بر آن افزود .اول اینکــه از نظر میل چون لذات روحی پایدارتر
و امنترند و ســادهتر به دســت میآیند ،پس به باقی لــذات اولویت دارند.
دومیــن مورد هم اینکه چون امور معنوی بر امــور مادی ترجیح دارند و به
قــول معروف «ســقراطِ دردمند ،بهتر از یک نادان بیدرد اســت» ،باید در
طبقهبندی لذات هم این سلسلهبندی اعمال شود .از همه مهمتر هم اینکه
چون انسان موجودی اجتماعی است که در کنار دیگر انسانها به
سمت سعادت یا بدبختی حرکت میکند و تمدن را
میسازد ،فایدهگرایی بهترین اصل ممکن برای
سعادتمندیِ اکثریت افراد است.
میل از همین اصول فایدهگرایانه خود
در بسط نظریه اقتصاد سیاسی استفاده کرد.
او در کتابی تحت عنوان «اصول اقتصاد
سیاسی» صورتبندی بســیار خاص و
اولیهای از «بازار آزاد» ارائه داد ،اما در مورد مســائل
خاصی مانند مصرف الکل ،یا هر مسئلهای که مبنای
مشخص فایدهگرایانه نداشته باشد ،قایل به مداخله
دولت و گرفتن مالیات بود .میل در فلســفه اقتصادی
اولیه خود ،مالیات صعودی را شکلی از دزدی
دولتی میدانست که البته بعدتر این نظریه
خود را بیشتر متعادل کرد.

جان استوارت میل
بیستم ماه مه ،1806جان
استوارت میل در شهر لندن
انگلستانچشمبهجهانگشود
و پیش از اینکه در ماه مه،1873
و زمانی که 66سال سن داشت،
در فرانسه از دنیا برود ،کاری
کرد که بعد از گذشت نزدیک
دو قرن ،هنوز هم اندیشه لیبرال
به او بسیار مدیون است .میل که
از همان دوران نوجوانی همراه
بادوستانشبهمطالعهوبحث
پیرامون نظریاتعلم اخالق
میپرداخت ،پس از اینکه با
نوشتههای خودش در این زمینه
چهره این اندیشه را در جهان
دگرگون سازد ،سه سال بین
سالهای 1865و 1868عضو
پارلمانانگلستانهمبود.
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امروزه افرادی که با استفاده از این الگو دو قرن اخیر را ترسیم کردهاند به پنج ابداع فناورانه مهم اشاره میکنند .در
سال  1800موتور بخار و پارچه اختراعات و محصوالت اصلی بودند ،در  1850خطآهن و پوالد ،در  1900برق و شیمی ،در
 1950صنایع پتروشیمیایی و خودروسازی و در  1990هم فناوری اطالعات.

ایـدههـا
[  5ایــده بزرگ  .4اقتصاد و علم ]

نظریه نوین تجارت

پل کروگمن از اساس مبادله در کشورها میگوید
پل کروگمن
پل کروگمن سال 1953در
نیویورک امریکا به دنیا آمد.
در سال 1974از دانشگاه یِیل
کارشناسی خود را در اقتصاد
گرفتوسپسبرایتکمیل
تحصیالت خود به MITرفت.
کروگمن در سال 1977از این
دانشگاه دکتری اقتصاد خود را
گرفت و تنها زمانی که 24سال
سن داشت وارد جهان نظریات
اقتصادی شد .اقتصاددانی که
از همان جوانی تا امروز در چتر
گستردهاقتصادکالنکینزی
قرار میگیرد ،در سال 2008به
خاطر نظریاتش درباره تجارت
جهانیوجغرافیایاقتصادی
موفق به اخذ نوبل اقتصاد
شد .او هماکنون ستوننویس
نیویورک تایمز است و در
مرکزتحصیالتتکمیلیشهر
نیویورکتدریسمیکند.

کتابشناسی

پل کروگمــن از همان جوانی نظریات اقتصادی معروف جهان را دچار
انقالب میکرد .یکی از این نظریات مربوط اســت بــه تجارت .تا پیش از
کروگمن ،نظریه تجارت که مبتنی بر نظریات دیوید ریکاردو بود بر تجارتی
تاکید میکرد که بنیادش بر مزیت نسبی استوار است .برای مثال کشوری
که تولیدات کشــاورزی زیادی دارد ،با کشــوری که تولیدات صنعتی دارد
وارد تجارت میشــود و آنچه را دارد میدهد و آنچه را میخواهد میگیرد.
این داســتان روی کاغذ قابل فهم است اما در قرن بیستم حجم زیادی از
تجارتهای بینالمللی بین کشــورهایی صورت میگرفت که ویژگیهای
بسیار مشــابه با هم داشتند و این مســئله قابل توضیح با نظریه تجارت
کالسیک نبود.
کروگمن در سال  1979یعنی زمانی که حتی  30ساله هم نشده بود
در ژورنال اقتصاد بینالمللی توضیحی جدید را ارائه داد که مبتنی بر دو
فرض بود :مصرفکننده شاید برندهای متنوعتری بخواهد و تولید هم باید
بر اساس صرفهجویی در هزینه صورت پذیرد .همین مسئله باعث شده که
هر اقتصادی تا حد توان به تولید خود تنوع ببخشــد و بر عکس مسیری
حرکــت کند که در آن یک ویژگی منحصر به فرد ،یا حداقل منحصر به
منطقه ،زاییده شود.
کروگمن برای این نظریه خود مدلی هم طرح کرد و امروزه بســیاری
افراد از همین فرضیات و مدلهای کروگمن اســتفاده کرده و به آن نام
«نظریه نوین تجارت» را دادهاند .البته آن دو فرض برای برخی از کشورها
گران تمام شــدهاند و آنها را در یک الگوی تجاری زیانبار قفل کردهاند.
کروگمن در همینجا اشــاره میکند که گرچه جهانیســازی پدیدهای
مفید و مثبت بوده اما از دهه  80میالدی به این ســو پدیدهای که به آن
«بیشجهانسازی» میگوییم باعث ایجاد نابرابری بین کشورها شده .البته
به هر صورت به خاطر بهینه شدن هزینه تولید و متنوعتر شدن محصوالت،
[ وجدان یک لیبرال

نشر / W.W.Norton :سال2007 :
مضمون اصلی این کتاب که در انتهای سال  2007منتشر شد،
ظهــور مجدد نابرابریهای اقتصادی و سیاســی در ایاالت
متحده ،آن هم از دهه  1970است .کروگمن
در این کتاب خود ،که عنوانی مشابه
با یک کتاب قدیمیت ِر سناتوری
امریکایی دارد ،علل نهفته در پشت این وقایع و وضعیت
«نیودیل جدید» را
را بررســی کرده و در نهایت یک
ِ
به امریکاییها پیشــنهاد داده است .البته بسیاری
از منتقــدان این کتاب را عمدتا کتابی سیاســی
دانستهاند که محتوای اقتصادی بسیار ضعیفی دارد.
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کلیت پروژه جهانیسازی از نگاه کروگمن پدیدهای مثبت است .کروگمن
بر اساس چنین نگاه و تحلیلی عمدتا از تجارت آزاد و جهانیسازی حمایت،
و مخالفت اندک خود را با چیزی که تحت عنوان «صنایع اســتراتژیک»
شناخته میشود ،ابراز میکند.
JJجغرافیای اقتصادی نوین
کروگمن را در جهان به دو نظریه بسیار معروف میشناسند که اولی
همان «نظریه نوین تجارت» است و دومی «جغرافیای اقتصادی نوین».
یازده سال طول کشید که کار کروگمن بر روی نظریه نوین تجارت تبدیل
به نظریهای شــد که امروزه معموال بــه آن «جغرافیای اقتصادی نوین»
میگویند .بحث این نظریه با مقالهای آغاز شد که کروگمن در سال 1991
در ژورنال اقتصاد سیاسی منتشر کرد .خود کروگمن میگوید که گذار از
نظریه نوین تجارت به این نظریه جدید با اینکه بدیهی به نظر میرسد اما
زمان زیادی از او گرفته تا به اینجا رسیده .این مقاله تبدیل به پرارجاعترین
مقاله کروگمن شد که اختالفی فاحش با باقی مقاالت او از این حیث داشت
«عشق زندگی آکادمیکش» میداند.
و خود کروگمن آن را
ِ
کروگمــن پیشتر ،از بحث «صرفهجویی» پردهبرداری کرده بود و آن
جویی مقیاسی
را به صورت مســتقیم با حجم تولید پیوند زده بود .صرفه ِ
توضیح خیلی ســادهای دارد :اگر چیزی را بیشــتر تولید کنیم احتماال
هزینــهای که به ازای هر واحد آن میکنیــم ،کاهش یابد .حال به جای
یک کشور ،یک منطقه را در نظر بگیرید که کاالهایی را به سطح باالیی
از حجم تولید رساندهاند .کروگمن میگوید اگر یک منطقه تولید زیادی
داشته باشد ،به دلیل پایین آمدن هزینه تولید ،میتواند تولید بیشتری را
نیز به خود جذب کند.
بنابر این نظریه جدید کروگمن که مکمل نظریه نوین تجارت او بود ،دیگر
با یک توزیع یکدست تولیدات صنعتی در جهان روبهرو نخواهیم بود،
بلکه تولید به مرور زمان در مکانهایی از این جهان ،خواه چند
شهر باشــد و خواه چند کشور یا یک منطقه (مثال آسیای
شرقی) متمرکز میشــود .همین تمرکز تولید در مناطق
گوناگون جهان به نوبه خــود باعث باال رفتن جمعیت این
مناطق هم میتواند باشــد و البته از ســویی دیگر درآمد آن
منطقه را هم افزایش خواهد داد .نکته جالب تاریخ نوشته شدن
این مقاله اســت .در سال  1991هنوز کشور چین به این اقتصاد
عظیم امروزی تبدیل نشــده بود اما به مــرور زمان و طی دو دهه
تبدیل به موجودی عظیمالجثه شد که امروز برای مقابله با آن ،دونالد
ترامپ مجبور به زیر پا گذاشتن اصول ابتدایی و اساسی تجارت
بینالملل شده اســت .ترامپ با قرار دادن تعرفه بر واردات از
کشوری مانند چین ،به عبارتی هزینه تولید در این کشور را
به سهم خود باال برده و تولید در چین و صادرات به جهان را
از صرفه و سود همیشگیاش خارج کرده است.

فریدمن بر این نظر بود که اگر یک نظریهپرداز به نظریه خود اطمینان دارد باید
برای به کار گرفتن آن هم گامی بردارد اما شوارتز چنین نظری نداشت.

[  5ایــده بزرگ  .5اقتصاد و آکادمی ]

اقتصاددان حرفهگرا

آنا شوارتز ،زنی که به انقالب در علم وفادار ماند
کســی شــک ندارد که جزئیات در اقتصاد و سیاستگذاری بسیار مهم
هســتند ،اما باز هم کسی شــک ندارد که مهمترین بازوهای اقتصادی در
سیاستگذاریهای حکومتی سه فقرهاند :تعیین نرخ مالیات ،تعیین نرخ بهره
و کنترل پول .گزینه آخر یعنی «کنترل پول» یکی از آن حیطههایی اســت
که در نیمه دوم ســده بیستم دستخوش تغییرات عظیمی در حیطه نظری
شــد و این نظریات جدید در دو دهه آخر این سده منجر به انواع جدیدی از
سیاستگذاریهای اقتصادی در سرتاسر جهان شدند .همانطور که میدانید
میلتون فریدمن شناختهشدهترین فرد در این زمینه است و دومین نامی که
در کنارش شانهبهشانه حرکت میکند آنا شوارتز است.
شوارتز در همکاری خود با فریدمن دورههای کسبوکار در امریکا و تاثیر
عرضه پول بر آنها را بررســی کرد و تقریبــا به صراحت تمام «رکود بزرگ»
را که در ســالهای انتهایی دهه 20میالدی آغاز شــد و آثارش تا حدود دو
دهه ادامه داشت به گردن سیاستگذاریهای پولی حکومت امریکا انداخت.
این مطالعات زیرســاخت تجربی برای چیزی را مهیا کردند که بعدها به نام
«پولگرایی» مشهور شد.
دوران همکاری شــوارتز با فریدمن نتایج عمدهای را در اقتصاد به همراه
داشت :در بلندمدت رابطه تجربی بسیار مستحکمی بین تغییرات در عرضه
پول و تغییر قیمتها وجود دارد .با اینکه این رابطه چیزی در مورد جهت تاثیر
ش پولی کشــور که این رابطه بر آن استوار
کلی چین 
به ما نمیگوید ،طیف ِ
است بیانگر مطلبی بسیار مهم است :تغییرات پولی شرط الزم و کافی برای
تغییرات اساسی در قیمتها است .رابطه بین پول ،شرایط خروجی و قیمتها
در یک دوره کوتاه بسیار پیچیدهتر از شرایط طوالنیمدت است .زمانی که در
یک دوره قرار داریم این رابطه دچار جهشها و اختالالت کوچکی میشود که
در بلندمدت از شدتشان کم میشود .این نکته همان چیزی است که در ابتدا
تحت عنوان اهمیت جزئیات در عین حکمفرمایی کلیات گفته شد.
مهمترین دستاورد نظری این دوره همانطور که گفته شد تحلیل «رکود
بزرگ» است .بنابر نظر شوارتز  -و فریدمن -عملکرد پولی فدرال رزرو به دو
طریق در ایجاد این رکود تاثیر گذاشت .در وهله اول این نهاد با اتخاذ سیاست
پولی بسیار سختگیرانه در اوایل  1928بر این رکود تاثیر گذاشت .در وهله
دوم هم فدرال رزرو از انتهای ســال  ،1930یعنی زمانی که شکست بانکها
منجر به بحران نقدینگی شد ،موفق به تامین نقدینگی الزم برای بانکها نشد
و همین مسئله منجر به تعمیق رکود در این کشور شد .عرضه پول در امریکا
بین سالهای  1929و  1933کاهشی بیش از 30درصد داشت و چه در آغاز
و چه در شدت یافتن این مشکل ،مقصر اصلی فدرال رزرو بود.
JJدخالت در سیاست
رابطه مستحکم فریدمن و شوارتز در دهه  80میالدی با جدایی کوچکی
روبهرو شــد .در این سالها فریدمن به این نظر رسیده بود که نباید تنها در
حیطه آکادمیک فعالیت کرد .فریدمن بر این نظر بود که اگر یک نظریهپرداز
بــه نظریه خود اطمینان دارد باید برای بــه کار گرفتن آن هم گامی بردارد

آنا شوارتز

اما شــوارتز چنین نظری نداشت .در همین سالها بود که تمرکز شوارتز بر
محیطهای آکادمیک حتی بیشــتر هم شــد .او که بین سالهای  1940و
22 ،1979مقاله در ژورنالهای علمی منتشر کرده بود ،بین سالهای 1980
و  2008این عدد را به  100رساند .بحث بر سر فعالیت سیاسی و یا مشاوره
گسترده و پرنفوذ به سیاستمداران یا تمرکز بر آکادمی شاید در ظاهر ساده به
نظر برسد اما مربوط به بحثی است که پیشتر توسط همین دو نفر در مورد
«حرفه» مطرح شده بود.
زمانی که کتاب «تاریخچهای پولی» توسط شوارتز و فریدمن منتشر شد،
مســئله اصلی شکلگرفته توسط این کتاب «حرفه» اقتصاددانی بود .در آن
زمان جریان اصلی تفکر اقتصاددانان ســوار شــدن بر موج خروشان اقتصاد
کینزی بود .این کتاب که از اساس مخالفت گسترده خود را با نگاه کینزی به
اقتصاد نشان داده بود با از مقاومت در برابر آن موج خروشان ،چالشی اساسی
را برای اقتصاددانــان مطرح کرد :اقتصاددان چه میکند و باید چه کند؟ به
همین خاطر است که «تاریخچهای پولی» قطعا مهمترین کتاب سده بیستم
در زمینه پول ،و یکی از دو کتاب برجسته در زمینه اقتصاد کالن است .همین
عامل کافی بود تا اقتصاددان مشــهوری نظیر پل کروگمن ،شوارتز را یکی از
برجستهترین اقتصاددانان حیطه پول در تاریخ جهان بداند.

آنا یاکوبسون شوارتز در11
نوامبر 1915شهر نیویورک
به دنیا آمد .نبوغ او از همان
دوران نوجوانی مشخص بود
به صورتی که پیش از رسیدن
به 20سالگی ،یعنی در1935
موفق به اخذ کارشناسی ارشد
اقتصادازدانشگاهکلمبیاشد.
بالفاصله از همین زمان بود که
به عنوان یک اقتصاددان شروع
به کار کرد و در سن بسیار
پایین با آیزاک شوارتز ازدواج
کرد .فعالیتهای او به عنوان
اقتصاددان ادامه تحصیلش را
به تاخیر انداخت ولی نهایتا در
سال 1964از دانشگاه کلمبیا
مدرک دکتریاش را گرفت.
در سالهای جوانی و پیش از
آغاز همکاریاش با فریدمن
با آرتور گایر و والت ویتمن
روستو همکاری داشت و کتاب
عظیم «رشد و نوسان در اقتصاد
بریتانیا »1790-1850،را در
همینسالهامنتشرکرد.شوارتز
نهایتا در سال 2012و96سالگی،
زمانی که در منهتنِ نیویورک
اقامت داشت ،درگذشت.

کتابشناسی
[تاریخچه پولی ایاالت متحده1867-1960 ،

سال1963 :
پیشتر گفتیم که این کتاب یکی از معروفترین آثار اقتصاد پولی در تاریخ و
مهمترین اثر در قرن بیستم است .کتابی که توسط شوارتز و میلتون فریدمن
نوشته شده با استفاده از سریهای زمانی و تحلیلهای اقتصادی به دیدگاهی نو
و تازه دست یافت که بنا بر آن هرگونه تغییری در منابع پولی به شدت اقتصاد
و نوسانهایش در امریکا را تحت تاثیر قرار میدهد .آثاری که این تغییرات بر
روی اقتصاد میگذارند عمدتا نامطلوب است و شوارتز ادعا میکند که دقیقا به همین دلیل است که
نیازمند یک سیاست پولی پایدار هستیم.
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هـا
ایـدههها
اید

روایت اقتصاددانان

جمالتی که اقتصاد را تکان داد

توماس پیکتی
نابرابری رشد پیدا میکند

ها جون چانگ
اقتصاد علم متفاوتی است

زمانی که نرخ بازگشت سرمایه از نرخ رشد اقتصادی بیشتر شود ،نابرابری رشد
پیدا میکند .این اتفاقی بود که در دهه  90رخ داد و حتی به نظر میرسد در
قرن بیست و یکم نیز شاهد آن باشیم .همچنین رشد اقتصادی سریعتر اهمیت
ثروت در یک جامعه را از بین خواهد برد ،در حقیقت ،رشد کندتر اهمیت ثروت
را افزایش خواهد داد .با وجود این ،دموکراسی میتواند کنترل سرمایهداری
را دوباره به دست آورد و اطمینان حاصل کند که منافع عمومی بیش از منافع
خصوصی در نظر گرفته میشود ،در حالی که میتواند فضای اقتصادی کشور را
باز نگه دارد و از واکنش های محافظهکارانه و ناسیونالیستی اجتناب کند.

نباید به سرمایهداری متعصبانه فکر کرد .علم اقتصاد به ما نشان داده که
در برخی امور نظام اقتصاد بازار عملکرد درخشانی دارد و در برخی موارد دیگر
که تحت عنوان شکست بازار قلمداد میشوند این سازوکار نمیتواند عملکرد
مناسبی داشته باشد .به همین دلیل مداخله و تنظیمگری توسط دولت اهمیت
ویژهای پیدا میکند .اقتصاددانها نمیتوانند بر سر یک موضوع با یکدیگر
همفکری داشته باشند .چانگ معتقد است که علم اقتصاد مانند فیزیک یا
شیمی نیست که فرمولی داشته باشد و در همه شرایط پاسخ مشابهی دهد.
ابرقدرتهای اقتصادی امروز همه با سیاست حمایتگری بیپرده و دخالت دولت
در عرصه صنایع توانستهاند به شکوفایی اقتصادی دست یابند.

توماس پیکتی  7میسال  1971در فرانسه به دنیا آمد .والدین او در جنبش دانشجویی -کارگری می
 1968فرانسه نیز حضور داشتند که برخی همین موضوع را دلیل بر باورهای امروزه توماس میدانند.
در سال  2002جایزه اقتصاددان جوان فرانسه را دریافت کرد و در روزنامه فرانسوی لیبراسون نیز
ستونی در اختیار داشت .کتاب «سرمایه در قرن بیست و یکم» توسط توماس پیکتی در سال 2013
منتشــر شد .نسخه انگلیسی این کتاب به سرعت و ناگهان به پرفروشترین کتاب تبدیل شد .با
نوشتن این کتاب ،پیکتی در مجله اکونومیست« ،مارکس مدرن» نامیده شد.

ها جون چانگ در  7اکتبر سال  1963در کره جنوبی متولد شد .او پس از اتمام درسش در دانشگاه ملی
سئول به دانشگاه کمبریج منتقل شد و درباره تاثیر اقتصاد سیاسی بر روی صنعت تحقیق کرد و دکترای
خود را در همین موضوع گرفت .ها جون چانگ استاد اقتصاد دانشگاه کمبریج انگلستان و متخصص
اقتصاد رشــد ،تاریخ اقتصادی و اقتصاد رفاه اســت .این اقتصاددان کرهایتبار تاکنون در نهادهای
اقتصادی گوناگون (بانک جهانی ،بانک توســعه آسیا ،بانک سرمایهگذاری اروپا ،اُکسفام ،موسسات
وابسته به سازمان ملل و نیز مرکز تحقیقات اقتصاد و سیاست در واشنگتن) مشغول به کار بوده است.

ینامه
زندگ 

موفقیتها
پیکتی اقتصاددانی است که در زمینه نابرابری در ثروت و درآمد فعالیت میکند .پیکتی معتقد است که نرخ بازگشت
سرمایه از نرخ رشد اقتصادی بیشــتر است ،بنابراین ،نابرابری همواره رشد میکند .همچنین او معتقد است در
اقتصادی که میزان بازگشت سرمایه از میزان رشد پیشی میگیرد ،ثروت موروثی همیشه از ثروت بهدستآمده
سریعتر رشد میکند  .نتیجه آنکه فرزندان افراد ثروتمند ناگهان ثروت زیادی در میانسالی دریافت میکنند.

استیون لویت
اقتصاد ،معامله بیربطهاست
در مسابقات ساالنه کشتیگیران سومو ،هر فرد  15بازی انجام میدهد
و فردی که  8بازی را برنده شود جایزه را از آن خود میکند .حال بحث
فردی که  7بازی برده و  7بازی باخته متفاوت است .معموال فردی که 7
بازی برده ،بازی هشتم را نیز میبرد .به این ترتیب که قبل از بازی ،با
طرف مقابل هماهنگ میکند و آخرین بازی خود را هماهنگشده میبرد.
ها اقتصاد را معامله
در اقتصاد نیز هر روز این اتفاق رخ میدهد .برخی 
میکنند یا به عبارتی از قبل تعیین میکنند .باید جامعه را به گونهای
تصور کرد که جایگاههایی که به هم هیچ ارتباطی ندارند ناگهان ربط
پیدا میکنند.
ینامه
زندگ 
ی سال  1967در امریکا متولد شد .او در یک خانواده یهودی به دنیا آمد و وارد
استیون لویت در  29م 
مدرسه یهودیه ا شد .او لیسانس خود را از دانشگاه هاروارد در رشته اقتصاد دریافت کرد و سپس
به عنوان مشاور شرکت  CDIیکی از  500شرکت برتر مجله فوربز آغاز به کار کرد .او دکترای خود
را از امآیتی دریافت کرد و سپس استاد دانشگاه شیکاگو شد.
موفقیتها
تحقیقات او بیشتر درباره اقتصاد ،جرایم و سیاست بوده است .لویت فردی است که خط تئوریهای
اقتصادی را که اکثر اقتصاددانه ا از آن پیروی میکنند میشکند و برخالف انتظار نظر میدهد .او در
سال  2005همراه با خبرنگار نیویورک تایمز ،استفان دوبنر کتابی به اسم «اقتصاد عجیب و غریب»
یا «فریکونومیکس» منتشر کرد که از سال  2005تا سال  2009با فروش بیش از  4میلیون نسخه به
یکی از پرفروشترین کتابهای سال تبدیل شد.
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ینامه
زندگ 

موفقیتها
ها جون چانگ از زمره نویسندگان و اقتصاددانان منتقد کاپیتالیستم اقتصاد نولیبرالی است .همچنین
گفته میشود او یکی از افراد برجســته در نگرش اقتصاد دگراندیشانه است که سعی در پیوند آن با
اقتصاد مارکسیستی دارد .بیشترین بحث او در زمینه جهانیسازی و عدالت اقتصادی است .چانگ تاریخ
سرمایهداری را مورد بررسی قرار داده و درباره مسیر تاریخ اقتصاد تا به امروز ،به طور مفصل نوشته است.

دیوید ریکاردو
چطور سرمایه را بیشتر کنیم؟
من اگر کشاورز بودم و کودی را کشف میکردم که باعث میشد قسمتی از
محصوالت زمین کشاورزیام  20درصد افزایش پیدا کند ،حتما سرمایهام را از
بخشی از زمین کشاورزیام که کمسودترین قسمت بود خارج و در آن قسمت
سرمایهگذاری میکردم .زمانی که روشهای توسعه کشاورزی بهبود یابند،
قدرت بهرهدهی زمین زیاد میشود ،و یا میتوان از طریق استفاده از واحدهایی
با ماشین زیادتر و کارگر کمتر ،تولید را افزایش داد .این پدیده موجب کاهش
قیمت ذرت میشود .در نتیجه دستمزدها از سطح حداقل معاش نیز کمتر خواهد
شد ،اما سهم سود و تمرکز سرمایه نیز افزایش پیدا میکند.
ینامه
زندگ 
دیوید ریکاردو در  18آوریل سال  1772در لندن به دنیا آمد .او فرزند سوم از  17فرزند یک خانواده
یهودی پرتقالی بود .ریکاردو در جوانی به داللی در بورس شهر لندن پرداخت و از فعالیتهای تجاری
خود ثروت بسیار زیاد و از کتابهایی که تالیف میکرد شهرت کم نظیری بهدست آورد .ریکاردو
در  ۱۸۱۹به عنوان نماینده ایرلند در مجلس عوام انگلستان انتخاب شد و تا پایان عمر ( ۱۱سپتامبر
سال  )۱۸۲۳نماینده بود.
موفقیتها
ریکاردو نیزمانندآداماسمیتدیدگاههایخودرادرمورداقتصادتوسعهبهصورتغیرسیستماتیک
در کتاب «اصول سیاسی و مالیاتی» به رشته تحریر درآورد .او پس از مطالعه کتاب «ثروت ملل» اثر
آدام اسمیت ،در سال  ،1799به اقتصاد عالقهمند شد ،با وجود این ،اولین مقاله اقتصادی او نزدیک
 10ســال بعد چاپ شد .کتاب برای اولین بار در سال  ۱۸۱۷به چاپ رسید .این اقتصاددان شهیر از
مدافعان تجارت آزاد بود و برای نخستین بار ایده مزیت نسبی را وارد اقتصاد کرد.

انتشار گازهای اکسید نیتروژن و دیگر گازهای سمی متصاعد شده از موتور خودروها و کامیونها،
بر اساس نتایج یک تحقیق علمی ،فقط در آمریکا باعث مرگ ساالنه  58هزار نفر میشود .بنابراین
رسوایی تقلب «فولکس واگن» در آزمایشهای آلودگی هوا

آلفرد مارشال
اقتصاد،مطالعه درباره انسان است
اقتصاد سیاسی یا اقتصاد مطالعه انسان در زندگی عادی است .آن قسمت از
اقدامات فردی و اجتماعی که سود و محصول را دارد بررسی میشود و همچنین
استفاده از مواد اولیه برای رفاه بیشتر در زندگی زیر نظر گرفته میشود .در
نتیجه باید توجه داشت که علم اقتصاد بیش از اینکه مطالعه درباره ثروت باشد
مطالعه درباره انسان است .رفتارهای انسانها برای بهبود شرایط اقتصادی
میتواند ستونی برای علم اقتصاد باشد.
ینامه
زندگ 
آلفرد مارشــال در  26جوالی ســال  1842به دنیا آمد  .پدرش کارمند بانک و مادرش
دختر یک قصاب بود .او با کمک مالی عموی خود وارد دانشگاه کمبریج شد و به مطالعه
ریاضیات ،فلسفه و اقتصاد سیاســی پرداخت .او در سال  1885ب ه سمت استاد اقتصاد
دانشگاه کمبریج منصوب شد .برای نخستین بار دانشکده اقتصاد را تأسیس و تا سال
 1908در آنجا تدریس کرد .مارشال ،در واقع بنیانگذار تحلیل هندسی در علوم اقتصادی
است.
موفقیتها
مارشــال کتاب «اصول علم اقتصاد» را در ســال  ۱۸۹۰منتشــر کرد .او یکی از اولین
اقتصاددانهایی است که در اقتصاد ریاضی استفاده کرده است .مارشال در واقع بنیانگذار
تحلیل هندسی در علوم اقتصادی است .علم اقتصاد از نظر او ،مطالعه انسان در سیر عادی
یتوان وی را
زندگی است .مارشــال هم تکاملدهنده نظریه نهاییگرایی است و هم م 
بهنوعی بدیل علمی آن مکتب تلقی کرد .مارشال در علم اقتصاد خود بین هزینه نسبی و
هزینه ثابت ،تفکیک قایل شده است.

رابرت گوردون
امریکا چطور امریکا شد؟
رشد سریع اقتصادی در سالهای  1870الی  1970که امریکاییها هنوز در نظر
دارند و انتظار دارند برای همیشه ادامه یابد ،در واقع رویدادی یکباره بوده
است .سالهای میان دو جنگ جهانی را باید دوره ظهور سلطه اقتصادی امریکا بر
جهان دانست .سال  ،۱۹۱۴صادرکنندگان امریکایی با آهنگی سریع سفارشهایی
شامل تجهیزات جنگی ،مواد اولیه و مواد غذایی را از کشورهای فرانسه و
انگلستان دریافت کردند .این وضعیت برای امریکا پیشرفت خیرهکنندهای را
به ارمغان آورد و در سال  ۱۹۱۵رشد صادرات امریکا قابل مالحظه بود .درواقع
نخستین اتفاقی که موجب شد رشد اقتصادی در امریکا افزایش یابد ،اختراعات
بزرگی بود که تقریبا همه از اواخر قرن  19وارد بازار شد.
ینامه
زندگ 
رابرت گوردون در  3سپتامبر سال  1940در امریکا به دنیا آمد .او در یک خانواده اقتصادی متولد
شد؛ پدر و مادر او هردو اقتصاددان بودند .رابرت در سال  1962از دانشگاه هاروارد فارغالتحصیل
شد .سپس از دانشگاه آکسفورد مدرک لیسانس خود را دریافت کرد .یکی از تحقیقات معروف او
درباره اقتصاد کشورها بعد از حضور کامپیوتر بود .گوردون در حال حاضر در دانشگاه نورث وسترن
امریکا اقتصاد تدریس میکند.
موفقیتها
تحقیقات اقتصادی گوردون بیشتر در زمینههای تولید محصول ،رشد ،نرخ بیکاری و اقتصاد خطوط
هوایی بوده است .گوردون بر این باور است که استاندارد زندگی امریکاییه ا در  1940مدرن محسوب
میشود .درواقع اگر فردی از زمان حال وارد یک خانه دهه  1940امریکا شود اذیت نمیشود .سطح
استاندارد زندگی امریکاییه ا در آن زمان شکل گرفت و بعد از آن دیگر پیشرفت چشمگیری نداشت.

پل ساموئلسون
معادله ناکوک تجارت آزاد
تجارت آزاد میتواند وضعیت کارگران امریکایی را وخیم کند .تجارت
آزاد همیشه شرایط برد -برد را فراهم نمیکند .در جهانی که کشورهای
بزرگ با دستمزد بسیار پایین مانند هند و چین ،به طور فزایندهای قادر
به تولید تقریبا هر محصول یا تقریبا هر نوع خدماتی هستند ،امریکا
میتواند به شدت ضربه ببیند و در این راه شکست بخورد .درواقع
تجارت آزاد با مردم کشورهایی که دستمزد کمی دریافت میکنند منجر
به آسیبرسانی به کارگران در کشورهایی میشود که دستمزد باالیی
دریافت میکنند.
ینامه
زندگ 
ی ســال  1925در امریکا به دنیا آمد .والدین او داروساز بودند .او در سال
پل ساموئلسون در  15م 
 1935از دانشــگاه شیکاگو لیسانس خود را دریافت کرد و سال بعد فوق لیسانس گرفت  .پس از
دریافت مدرک دکتری فلسفه از دانشگاه هاروارد در سال  1941در انستیتوی فنی ماساچوست به
تدریس پرداخت .او کتاب «علم اقتصاد» را سال  1948منتشر کرد که گفته میشود پراستفادهترین
کتاب درسی دانشگاهی در تاریخ جهان بهشمار میرود.
موفقیتها
کتاب «علم اقتصاد» ساموئلســون به  22زبان دنیا ترجمه شده و رکورد فروش  50هزار نسخه در
طول یک سال را به خود اختصاص داد .تخمین زده میشود تاکنون بیش از  4میلیون نسخه از این
کتاب به فروش رفته است .تحقیقات او موجب گسترش نظریه اقتصادی ایستا و پویا و بهبود سطوح
تحلیلی علم اقتصاد شد و به همین ترتیب ساموئلسون در سال  1970اولین امریکاییای بود که نوبل
اقتصادی را دریافت کرد.

رونالد کوز
نیاز اقتصاد به نهادهای اجتماعی
در تاریخ بشر ،خانوادهها و قبیلهها مدتها با اتکا به اقتصاد معیشتی خود
زندگی کردند .ارتباط آنها با یکدیگر و دنیای خارج نامنظم و شکننده بود .این
موضوع با ظهور جامعه تجاری کامال تغییر کرد .امروزه اقتصاد وابسته به شبکه
در حال رشد تجارت است و نیازمند شبکهای پیچیده از نهادهای اجتماعی
برای هماهنگ کردن فعالیت بازارها و بنگاههای اقتصادی در فراسوی مرزهای
جغرافیایی است.
ینامه
زندگ 
رونالد کوز  29دسامبر سال  1910در لندن به دنیا آمد .پدر او در بخش تلگراف دفتر پست کار میکرد.
او در بچگی مشکل پا پیدا کرده بود به همین دلیل به مدرسه معلوالن رفت .اما در  12سالگی بورس
مدرسه کیلبورن را گرفت و بعد از آن وارد دانشگاه لندن شد .کوز به دانشگاه اقتصاد لندن رفت
و در سال  1932لیسانس خود را دریافت کرد .این اقتصاددان نهادگرا موفق به دریافت جایزه نوبل
اقتصاد شد.
موفقیتها
کوز بهخاطر تحقیقاتش درباره نظریه بنگاهها موفق به دریافت جایزه نوبل اقتصاد شد .مقاله «دوام
ی انحصاری که به تولید کاالی بادوام مشغول است ،مجبور خواهد
و انحصار» نشان میدهد بنگاه 
شــد کاالی خود را با قیمت رقابتی عرضه کند مگر اینکه درجه دوام کاال را کاهش دهد یا تن به
قراردادهایی بدهد که طبق آنها متعهد به محدود ســاختن تولید شود .گفته میشود کوز درباره
جهتگیری خود گفته است« :در آغاز تفکر اقتصادیام ،سوسیالیست بودم تا اینکه در سال ۱۹۳۱
در سمینار آرنولد پالنت شرکت کردم .او مرا با دست پنهان آدام اسمیت و مزایای اقتصاد رقابتی
آشنا کرد».
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هـا
ایـدههها
اید

روایت کارآفرینان

جمالتی که شما را کارآفرین میکند

ایندرا نویی
رهبر موفق کیست؟
رهبر موفق را نمیتوان واضح توضیح داد اما اگر مردم شما را تا آخر دنیا دنبال
کنند ،یعنی شما رهبر موفقی شدهاید /.در پایان روز یادتان نرود که شما مادر
هستید ،زن هستید ،دختر هستید / .فقط به دلیل اینکه مدیرعامل شدهاید
فکر نکنید که همهچیز تمام شده است .شما باید به طور مستمر به افزایش
آموختههای خود ،روش تفکر خود و بهبود رویکردتان نسبت به سازمان
بپردازید .من هیچگاه از این امر غافل نشدهام.
ینامه
زندگ 
ایندرا نویی در سال  ۱۹۵۵میالدی در هند متولد شد .ایندرا دورگه هندی -امریکایی و مدیرعامل
شرکت پپسی است .ایندرا پس از فارغالتحصیلی در همان هند شروع به کار کرد و به عنوان مدیر
تولید در یک کارخانه مشــغول به کار شد .سپس به امریکا مهاجرت کرد .ایندرا کارش را با گروه
مشاوران بوستون آغاز کرد .سپس در سال  ۱۹۹۴کار خود را در کارخانه ساخت نوشابه پپسی شروع
کرد .به همین ترتیب در سال  ۲۰۰۱بهعنوان رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت پپسی انتخاب
شد؛ همچنین بهعنوان مسئول امور خارجی شرکت.
موفقیتها
گزارشهانشــان میدهد از زمان انتصاب نویی به عنوان مدیر اجرایی کارخانه بزرگ پپسی کوال،
درآمد ســاالنه این شرکت ،با  72درصد افزایش ،به  5.6میلیارد دالر تا پایان سال  ۲۰۰۷رسید .او
در سال  2011برای اولین بار وارد لیست  50زن ثروتمند فوربز شد .نویی به فعالیتهایبشردوستانه
میپردازد و هماکنون به عنوان عضو موسس و فعال کمیته بینالمللی مقابله با بحران جهانی کار
میکند .او در حال حاضر  هر هفته به یک بازار ســر میزند تا ببیند محصوالتشان در قفسههای
یشوند.
فروشگا ههاچگونه دیده م 

سرگی برین
شکست ،راه موفقیت است
تنها راه دستیابی به موفقیت ،تعداد زیادی شکست است .باید شکستهای
زیادی در زندگی بخورید تا بتوانید فردی موفق شوید/ .امیدوارم در آینده نیز با
استفاده از تکنولوژی بتوانیم در زندگی مردم تغییراتی را ایجاد کنیم/ .همیشه
به یاد داشته باشید که حل کردن مشکالت بزرگ خیلی راحتتر از حل کردن
مشکالت کوچک است/ .مشخص است که همه میخواهند موفق باشند اما من
میخواهم در تاریخ به عنوان مخترعی که مورد اعتماد بوده ،یاد شوم.
ینامه
زندگ 
سرگی برین در ســال  ۱۹۹۳وارد دانشگاه استنفورد کالیفرنیا شد و در این زمان با لری پیج آشنا
شد .پیج و برین میخواستند راهی پیدا کنند تا با استفاده از دادههای بهدستآمده از لینک ورودی
( ،)Back linkوبســایتها را به لحاظ اهمیت درجهبندی کنند سرگی و لری برای عملی کردن
ترکیب ایدههایشــان ،اتاق لری را در خوابگاه به آزمایشگاه مونتاژ قطعات کامپیوتری ارزانقیمت
تبدیل کردند .سرگی برین نیز مانند لری پیج در تسالموتورز سرمایهگذاری کرده است .در حال حاضر
سرگی برین و لری پیج هردو مدیرعامل شرکت آلفابتاند که موسس گوگل به حساب میآیند .برین
مدیرعامل آلفابت است و از طرف دیگر گوگل ایکس و شرکتهای دیگری را زیرمجموعه خود دارد.
موفقیتها
تحقیقات مشترک سرگی برین و لری پیج مورد استقبال شدید استادان استنفورد قرار گرفت و
آنها متوجه شدند که با توسعه الگوریتم ،میتوانند یک موتور جستوجوی واقعی فوقالعاده بسازند.
در ســال  ،۲۰۱۰آنها خودرویی بدون سرنشین معرفی کردند که با بهرهگیری از هوش مصنوعی با
استفاده از دوربینهای ویدئویی و سنسورهای ردیاب خود را کنترل میکرد .برین در حال حاضر
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آریانا هافینگتون
شکست ترسناک نیست
مادرم به من یاد داد که شکست موضوع ترسناکی نیست و اینکه شکست در
مقابل پیروزی قرار ندارد ،بلکه پلهای به سمت موفقیت است و به همین ترتیب
من هیچوقت از شکست نترسیدم/.شما باید کاری انجام دهید که از بچگی آرزو
داشتید و نیابد از شکست بترسید/ .همیشه از شکست و تحقیر میترسیدم.
اما امروزه متوجه شدم که هیچکس اندازه خودمان به تحقیرها و شکستها
اهمیت نمیدهد.
ینامه
زندگ 
آریانا هافینگتون در ســال  1950در یونان به دنیا آمد .او در دانشگاه کمبریج انگلستان تحصیل
کرد و فوق لیسانس خود را در رشته اقتصاد از این دانشگاه دریافت کرد .در سال  ،1986با مایکل
هافینگتون ،میلیونر نفتی امریکا که بعدها نماینده مجلس ایالت کالیفرنیا شد ،ازدواج کرد .آنهابعد
از  11سال طالق گرفتند .او در سال  2011این سایت را به  AOLبه قیمت  300میلیون دالر فروخت و
یک شرکت استارتآپ با پلتفرم دیجیتال با موضوع سالمت راهاندازی کرد .در حال حاضر ارزش
خالص آریانا  50میلیون دالر است.
موفقیتها
هافینگتون  23ساله بود که اولین کتابش با عنوان «زن مونث» را در مورد قوانین در حال تغییر در
مورد زنان نوشــت که به  11زبان ترجمه شد .او در این کتاب از حق زنان و آزادی آنهادفاع کرده و
در اینباره نوشته است .همچنین در سال  1979ترانهای از ایرنه پاپاس منتشر شد که در شعر آن از
آریانا الهام گرفته بود .پس از آن در سال  1980از لندن به نیویورک نقل مکان کرد به نوشتن ادامه
داد و پرفروشترین کتاب خود را در سال  1981با عنوان «ماریا کاالس» ،که زندگینامه این ستاره
اپرا بود ،منتشر کرد .او تا به امروز  13کتاب منتشر کرده است.

نوالن بوشنل
کار کردن ،کلید اصلی است
مهمترین کار این است که از جای خود بلند شوید و کاری انجام دهید؛ به همین
راحتی .خیلی از افراد ایده دارند اما معدود افرادی کاری در راستای آن انجام
میدهند/ .توصی ه من این است که اطمینان حاصل کنید که همیشه به دنبال
افزایش توانمندیهای خود هستید .من نمیگویم به مدرسه و کالس بروید
و آموزش ببینید؛ بلکه منظور من این است که شما میتوانید همان جایی که
هستید ،بسیار سریع به فرآیند یادگیری بپردازید.
ینامه
زندگ 
نوالن بوشنل در  2فوریه سال  1943به دنیا آمد .بوشنل در سال  1968از دانشکده مهندسی دانشگاه
یوتا با مدرک مهندسی برق فارغالتحصیل شد .او بیش از 20شرکت را پایهگذاری کرده و یکی از افراد
یهای ویدیوئی است ،در سال  1972بوشنل و دوست دوران تحصیلش تد دابنی
مهم در صنعت باز 
شرکت خود را با نام «آتاری» راهاندازی کردند .اولین بازیهای کامپیوتری به نام پونگ (نوعی تنیس
رومیزی) برای نخستین بار در سال  1972میالدی توسط او ساخته شد .او بعد از تاسیس آتاری ،یک
فست فود معروف به نام «چاکی چیز» را نیز تاسیس کرد.
موفقیتها
فیلمهای زیادی بر اســاس زندگی و ایدههای او ساخته شده اســت .او در حال حاضر بر این باور
است که تعداد قابل توجهی از بازیهای موبایل طراحی ضعیفی دارند .توسعهدهندگان آنقدر به
طراحی و گرافیک اهمیت میدهند که این موضوع منجر به نادیده گرفته شدن جنبههای دیگری
همچون محدودیت زمانی و امتیازدهی میشود .نوالن معتقد است که علیرغم پیشرفت قابل توجه
تکنولوژی و در دســترس قرار گرفتن امکانات مختلف ،متاسفانه توسعهدهندگان بهخوبی از این
امکاناتبهرهنمیگیرند.

انتشار گازهای اکسید نیتروژن و دیگر گازهای سمی متصاعد شده از موتور خودروها و کامیونها،
بر اساس نتایج یک تحقیق علمی ،فقط در آمریکا باعث مرگ ساالنه  58هزار نفر میشود .بنابراین
رسوایی تقلب «فولکس واگن» در آزمایشهای آلودگی هوا

سوزان وجسیکی
محصوالت متنوع داشته باشید
من دوست دارم که یک ایده را عملی کنم و به یک محصول تبدیل شود تا
میلیونهانفر از آن استفاده کنند / .برای موفق شدن در تبلیغات ،باید محصوالت
متنوع و مرتبط داشته باشید / .من تا به امروز شکستهای بزرگی را در زندگی
تجربه کردهام و توانستهام از هرکدام درسی بگیرم / .باید هوشمندانه کار کنید.
اگر بتوانید با ذهنی خالق به کارهای خود ادامه دهید میتوانید در طوالنیمدت
موفق باشید.
ینامه
زندگ 
سوزان وجسیکی متولد  5جوالی سال  1968در کالیفرنیا است .سوزان در یک خانواده تحصیلکرده
به دنیا آمد .پدر او پروفسور فیزیک در دانشگاه استنفورد و مادر او خبرنگار و تحلیلگر بود .سوزان
نیز در جوانی مدتی کار خبرنگاری کرد اما بیشتر به کار تجارت و خرید و فروش کاال عالقه داشت .او
اولین کاالی خود را در سن  11سالگی به همسایههایشان فروخت .در سال   1998لری پیج و سرگی
برین اولین دفتر گوگل را در پارکینگ وجسیکی راهاندازی کردند  .پس از تاسیس گوگل ،در سال
 1999سوزان مدیر بازگانی این شرکت شد و برای ارزیابی بازار کار فعالیتهای زیادی کرد .در سال
 2014سوزان به عنوان مدیرعامل یوتیوب انتخاب شد.
موفقیتها
مجله تایم سوزان را قویترین زن در زمینه فضای مجازی نامید و همچنین به عنوان تاثیرگذارترین
فرد در تبلیغات معرفی کرد .وجسیکی که هنگام پیوستن به شرکت گوگل اولین فرزندش را باردار
بود ،نقش زیادی در ارتقای تنوعپذیری در صنعت تکنولوژی داشته است .او برای در نظر گرفتن ۱۸
هفته مرخصی زایمان ،مقابله با تبعیض جنسیتی در شرکتهای تکنولوژی و حمایت از اقداماتی
در مدارس برای تشویق دختران به تحصیل در علم کامپیوتر و کدنویسی ،تالشهای زیادی کرد.

فلورانشو آالکیجا
ناامید نشوید
یک بار خودم را مجبور کردم تا هدف و آرزویی برای خودم مشخص کنم و االن
توانستهام به آن هدف برسم .پس شما هم میتوانید / .هیچوقت ناامید
نشوید .در حال حاضر که جهان از الکتریسیته لذت میبرد به دلیل ناامید
نشدن یک سری افراد است /.رم از اول رم نبوده و با تالش زیاد تبدیل به یک
شهر زیبا و دیدنی شده است / .مردم نباید فقط به آدمهایی که در جایگاه باال
هستند نگاه کنند .آنهاباید مسیری را که این افراد طی کردند مطالعه کنند.
ینامه
زندگ 
آالکیجا  15جوالی سال  1951در نیجریه به دنیا آمد .او در چهارسالگی برای تحصیل به انگلستان
مهاجرت کرد .سپس به نیجریه بازگشت و وارد مدرسه مسلمانان شد .او از کالجهای امریکا و لندن
در رشته طراحی لباس مدارکی را دریافت کرد .نخست به عنوان یک منشی شرکت خصوصی آغاز
به کار کرد و پس از آن اولین شــرکت خود را در زمینه خیاطی تاسیس کرد  .پس از اینکه شرکت
خیاطی آالکیجا به سودآوری باالیی رسید ،او آغاز به سرمایهگذاری و خرید سهام در شرکتهای
دیگر کرد .کمپانی نفتی وی موسوم به  Famfa Oilدر سال  1993تاسیس شد و بعدها تبدیل به
  OML 127یکی از قدرتمندترین صنایع نفتی در نیجریه شد.
موفقیتها
آالکیجا  60درصد از مالکیت کمپانی نفتی را به ارزش  7.3میلیارد دالر در اختیار دارد .این در حالی
است که آنقدر ثروت آالکیجا زیاد بود که در سال  2000دولت نیجریه  40درصد از مالکیت کمپانی
متعلق به فلورانشو را دولتی اعالم کرد .در گذشته اپرا وینفری با  2.9میلیارد دالر ثروت ،متمولترین
زن سیاهپوســت جهان بود که حاال فلورانشو جایگزین او شده است .مجله تایم سال  ،2015او را
هشتاد و هفتمین فرد تاثیرگذار جهان دانست.

چر ونگ
تالش کنید
اگر تالش نکنید ،کس دیگری این تالش را خواهد کرد .تجارت جهان دائم ًا در
حال تغییر است و اگر میخواهید که در صف اول باقی بمانید ،باید تالش کنید
من همیشه در حال تفکر و استفاده از ایدههاهستم .متوجه اوقات فراغت
آدمهانمیشوم / .در شرکت ما هزاران ایده آزمایش شده و هر روز روشهای
جدیدی راستیآزمایی میشود .به همین دلیل توانستیم در منطقه خودمان
خالق و موفق باشیم.
ینامه
زندگ 
چر ونگ در  15سپتامبر در سال  1958در تایوان به دنیا آمد .چر ونگ کارآفرین تایوانی ،موسس
و رئیس اچتیسی ( )HTCیکی از شش شرکت سازنده گوشیهای هوشمند در امریکا و همچنین
بنیانگذار ویآیای(  )VIAشرکت تولیدکننده چیپستهای مادربورد ،سیپییو و حافظه است .او
در سال  1981وارد دانشگاه کالیفرنیا شد و لیسانس خود را در رشته اقتصاد گرفت  .او در سال 1982
وارد شرکت  FICشد .چر ونگ پس از تاسیس شرکت  VIAدر سال  ،1987شرکت  HTCرا همراه
با چندین نفر دیگر در سال  1997تاسیس کرد .در حال حاضر  HTCدر کنار شرکتهایی چون اپل،
سامسونگ و سونی از شرکتهای برتر در زمینه صنعت موبایل به شمار میرود.
موفقیتها
چر ونگ در ســال  2012در لیست قدرتمندترین زنان جهان قرار گرفت .او در حال حاضر ثروتی
حدود  1.6میلیارد دالر دارد .چر ونگ در یکی از گفتوگوهای خود عامل موفقیت شــرکتش را
آمیخته شدن فرهنگ غربی و شرقی دانست و گفت« :من فکر میکنم عامل موفقیت ما فرهنگمان
ن فرهنگها را از ریشه شرقیمان برگزیدیم و آن را با فرهنگهای مدیریتی و ادارهها
است .ما بهتری 
در غرب درآمیختیم .همین امر فرهنگی خالقانه و باانرژی ایجاد کرد».

پیتر تیل
موفقیت اتفاق پیچیدهای نیست
در هنگام تفکر در مورد آینده ،به پیشرفتی که قرار است داشته باشید تا از مرحله
کنونی به آینده مورد نظر برسید فکر کنید / .بهترین کارآفرین این را میداند :هر
کسب و کاری بر مبنای رازهایی پنهان از دنیای خارج بنا شده است /.آینده نامحدود
است .هیچوقت نباید ناامید شد .موفقیت اتفاق پیچیدهای نیست .اگر کاری را که
میخواهید ،انجام دادید ،یعنی موفق هستید / .باید توجه داشت که شرایط رقابتی
شدید برای مشتریان خوب است ،اما نمیتواند به پیشرفت چشمگیر بینجامد.
ینامه
زندگ 
پیتر تیل در  11اکتبر سال  1967در فرانکفورت متولد شد .او بیزینسمن ،بشردوست ،فعال سیاسی،
و نویســنده امریکایی است .او دکترای خود را از دانشگاه استنفورد در رشته حقوق دریافت کرد  .
تیل به همراه دو نفر از دوستان پیپل ( )PEOPLEرا تاسیس کردند و تیل به عنوان مدیرعامل این
شرکت خدمت میکند .او از اولین سرمایهگذاران خارجی فیسبوک بوده که در سال  ۲۰۰۴با مبلغ
 ۵۰۰هزار دالر توانست  ۱۰.۲درصد از سهام این شرکت را از آن خود کند .او همچنین در سال 2003
شرکت نرمافزار پالنتیر را تاسیس کرد که در حال حاضر  2هزار کارمند دارد.
موفقیتها
تیل عالوه بر سرمایهگذاری در فیسبوک در چندین استارتآپ دیگر هم سرمایهگذاری کرده که از
جمله این شرکتها Slide، LinkedInو  Friendsterاست .او همچنین بزرگترین صندوق
پوشش جهانی را تاسیس کرد که این صندوق در بسیاری از استارتآپهاسرمایهگذاری کرده است.
دارایی این صندوق دارایی  ۷ Clariumمیلیارد دالر در سال  ۲۰۰۸بوده است .گفته میشود پیتر
تیل به اقتصاد لیبرتارین (طرفدار استقالل و اقتصادی که به طور کامل بر بازار و دولت مبتنی است)
معتقداست.
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کارآفرینی ایرانی

آیا کارآفرینان ایرانی الهامبخش هستند؟

مجید حسینینژاد
جا و پرواز از ما
او در یکی از برنامههای استارتآپ ویکند در پاسخ به پرسشی درباره اینکه
در پیشبرد کار بهتر است همتیمی داشته باشیم یا کارمند؟ گفت که در بیشتر
ل شما باشد بدون شک
فعالیتهای خود شریک داشتهو اینکه اگر شریک مکم 
بهترین نتیجه را خواهید گرفت.
موفقیتها
ینژاد بوده است .او با
ساله ای  1385تا  1390ساله ای موفقیتآمیز و سرنوشتسازی برای حسین 
قدم گذاشتن در حوزه واردات کاالهای مهندسی توانست سرمای ه کسب کند و این نقطه شروعی
نسازی ،نیروگاهی ،مشاوره نفت ،گاز و پتروشیمی و در نهایت
بود برای او تا در شرکته ای ساختما 
آژانس هواپیمایی ســرمایهگذاری انجام دهد و البته حضور در آژانس هواپیمایی بود که مســیر
ی کرد.
یاش را تغییر داد و باتوجه به ایدهه ایی که داشت علیباب ا و بعد از آن جاباما را راهانداز 
زندگ 
در حال حاضر سایت علیباب ا تقریبا صددرصد پروازهای ایرالینه ا را در داخل کشور پوشش میدهد
و طبق اعالم رسمی مدیران این سایت میانگین رشد ارائه خدمات آنه ا تا تابستان سال  95ماهیانه
 40درصد بوده است.
ینامه
زندگ 
مجید حسینینژا د از كارآفرینان جوان ایرانی و بنیانگذار دو استارتآپ مهم علیباب ا و
ت و رزرو هتل كه اولین آن یعنی علیبابا را
جاباما است؛ سایتهای خرید آنالین انواع بلی 
در سال  1393راهاندازی كرد .او برای پاسخ دادن به این نیاز كه چرا برخالف بسیاری از
ی علیباب ا افتاد .حسینینژاد
كشورها خدمات آنالین سفر در کشور نداریم به فکر راهانداز 
معتقد است« :هر شرکتی اثر انگشت مدیرعامل آن است».

محمدعلی رجالی
داستان ظریف مصور
او میگوید« :یک وزنهبردار وقتی میخواهد کارش را شروع کند و وارد
این ورزش بشود ،از وزنه 150کیلویی که شروع نمیکند ،وزنه دهکیلویی و
بیستکیلویی میزند تا به وزنههای باال برسد .حاال کارآفرینی هم اینشکلی
است ،باید از کارهای کوچک شروع کنید تا به کارهای بزرگ برسید».
موفقیتها
یكرد ولی در طول
كارخانه ظریف مصور در ابتدای كار ساالنه  250هزار متر مربع موكت تولید م 
سه دهه گذشته با توسعه كار به عنوان بزرگترین تولیدكننده انواع موكت حاال ساالنه بیش از 50
یكند .محمدعلی رجالی درباره موفقیتهای این مجموعه
میلیون متر مربع انواع موكت تولید م 
گفته اســت« :ما در گروه صنعتی ظریفمصور ،در زمینه تولید موکت پل هپله آمدیم جلو تا به
خودکفایی برســیم و هرچه را که الزم داشتیم خودمان راهاندازی کردیم :الیاف میخواستیم4 ،
واحد تولید الیاف راهاندازی کردیم؛ رزین احتیاج داشتیم ،واحدش را تاسیس کردیم و ...تا اینکه
در موکت خودکفا شدیم و بعد از آن دیدم تنها چیزی که کمبود داریم مواد اولیه است ،برای همین
هم به فکر راهاندازی پتروشیمی افتادم و اینجوری شد که اولین پتروشیمی بخش خصوصی ایران
را در سال  1379راهاندازی کردم».
ینامه
زندگ 
محمدعلی رجالی متولد سال  1324در اصفهان و 72ساله است .پدرش از کاسبان معتمد بازار بود که
دکان فروش قماش (پارچه) داشت .محمدعلی از کودکی تحت تاثیر پدرش بود و همین شد که خیلی
زود کنار تحصیل ،فعالیته ای اقتصادی و کسب و کار را شروع كرد .او کاسبی را در 9سالگی شروع کرد،
زمانی که بوفه مدرسه را اجاره کرد .در جوانی ابتدا دکان پتوفروشی راهاندازی كرد ولی همیشه به دنبال
را هاندازی کار بزرگ بود تا اینکه دو سال بعد از انقالب به دنبال اجرایی کردن ایده خود رفت و توانست
ف مصور راهاندازی کند.
اولین کارخانه تولید موکت در کشور را با نام ظری 
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مهدی حریری
پدر تجارت چای
او معتقد بود بازار دانشگاه بینهایت است و درس و یادگیری در آن تمامی
ندارد ،هرچقدر استعداد داشته باشی در بازار جا برای رشد وجود خواهد
داشت« .توصیه من به كسانی كه میخواهند كاری را شروع كنند این است
که هیچوقت ناامید نشوند .پشتکار داشته باشند و نصیحت پدرم را که به
من گفت سرمایه تو راستی است و هیچوقت دروغ نگو ،همیشه به یاد داشته
باشند .پدرم درباره روش کار و کاسبی ،میگفت حجره من اول بازار است ،وقتی
دو یا سه مشتری آمد چهارمی را قبول نمیکنم برای اینکه مغازه روبهروی من هم
خرج دارد ،تو هم اینطور باش».
موفقیتها
یگوید« :استعداد بسیار زیادی در تست کردن انواع چای داشتم و این را زمانی که در
حریری م 
یتوانستم انواع چای ،بو و کیفیتشان
یدادم متوجه شدم .خیلی خوب م 
بازار کار داللی انجام م 
را تشخیص دهم ،به همین دلیل هم جذب تجارت چای شدم .مدتی نگذشت که تجارت چای و
صادرات و واردات را هم شروع کردم و شرکت چای «مشکبو» را در دهه  50تاسیس کردم».
ینامه
زندگ 
مهدی حریری در ســال  1305در سبزوار به دنیا آمد و ماه گذشته در تهران درگذشت.
پدرش از بازرگانان پارچه و قماش این شــهر بود .خانواده او همزمان با  5سالگیاش به
یخواند؛
یكرد ولی همزمان درس هم م 
مشهد مهاجرت كردند .او از كودكی در بازار كار م 
او تا دیپلم ریاضی ادامه تحصیل داده است .همچنین پدرش در آن سالها او را به دورههای
آموزشی خطاطی و حسابداری فرستاده بود.

هایده شیرزادی
كارآفرینی از زباله
او معتقد است كارآفرینی به سادگی تحقق پیدا نمیكند و میگوید« :یادم
هست فقط برای اینکه یک وام بگیرم مجبور شدم در مدت  6ماه  81بار از
کرمانشاه به تهران سفر کنم .بزرگترین سرمایه در راهاندازی هر كاری علم و
دانش و تالش و پشتکار است ».او میگوید محیط زیست تنها کاالیی است که
نه وارداتی است و نه صادراتی؛ محیط زیست را در محل و منطقه باید ساخت.
موفقیتها
هایده شــیرزادی با همكاری شهرداری كرمانشاه توانست اولین مركز بازیافت پسماند را در كشور
راهاندازی كند .آنها با اقامت در کرمانشاه کارهای الزم برای تاسیس شرکت بازیافت و تولید کمپوست
را کلید زدند .این زوج برای گرفتن نتیجه بهتر تقسیم کار کردند ،هایده شیرزادی تحقیقات الزم را
شروع کرد و طراحی سایت و کارهای فنی و انتخاب تکنولوژی را هم همسرش برعهده گرفت و در
نهایت در سال  1380طرح به بهرهبرداری رسید.
ینامه
زندگ 
هایده شــیرزادی  17خرداد  1337در یک خانواده متوســط کشاورز در شهر کوچک
گیالنغرب در استان کرمانشاه متولد شد .خانوادهاش با وجود پرجمعیت بودن تالش كردند
تا شرایط تحصیل را برای او به وجود آورند .شیرزادی دیپلم حرفه و فن گرفت و دو سال
معلم بود ولی بعد تصمیم گرفت به خارج از كشــور برود و ادامه تحصیل بدهد .در سال
 1364به آلمان رفت و دوباره در دبیرســتان ثبتنام كرد ،دیپلم گرفت و بعد در رشته
مهندسی كشاورزی بینالمللی تحصیل كرد .او تمركز خود را در دوران تحصیل روی طرح
تفکیک پسماندهای آلی زبالهها و بیوكمپوست گذاشت .او با پایان تحصیل و بعد از مدتی
كار به همراه همسر آلمانیاش به ایران آمد تا بتواند از دانشش در كشور استفاده كند.

 .............................آکــادمـی .............................

کدام بهتر است؟
یارانه ریالی یا یارانه بنزینی

عکس :رضا معطریان

آکــادمـی

پایان یارانهسوخت

یارانه ریالی اقتصاد ایران را عقب انداخته است

بـهـانـه

اقتصاددانها و فعاالن اقتصادی معتقدند که هدفمندی یارانهها قانون خوبی بود که بد اجرا شد .در این میان آنچه به ذهن هر مخاطب و جستوجوگری میرسد این است :آیا راه جایگزینی
در مقابل یارانه ریالی وجود دارد؟ بهرنگ کمالی یارانه بنزینی را به عنوان راهحل پیشنهاد میدهد.

بهرنگ کمالی
پژوهشگر اقتصادی

چرا باید خواند:
اگر میخواهید درباره
طرح بنزینی به جای
یارانه نقدی بدانید و
معایب و مزایای آن را
بشناسید ،خواندن این
مقالهبه شما توصیه
میشود.

یارانه پرداختی هر
فرد براساس لیتر
یارانه بنزین وی
ضربدر قیمت روزانه
بنزین،منهایهزینه
پاالیش و توزیع
است .بهعبارتدیگر
همانندشرایطفعلی
نفت خام به قیمت
صفر در محاسبات
وارد میشود تا
هزینهتولیدیکلیتر
بنزینمحاسبهشود
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هدف از این مطلب پیشــنهاد طرحی مبتنی بــر دادن یارانه
بنزینی به مردم است .بدین منظور پس از ارائه طرح ،مزایا و معایب
آن را در مقابل طرح هدفمندی یارانهها یا به عبارتی یارانه ریالی
بررسی میکنیم .سپس روش فعلی دولت در قیمتگذاری خودرو
و بنزین در شرایط فعلی را در چارچوب علم اقتصاد تبیین میکنیم.
تحت شرایطی میتوان نشان داد که در روش فعلی دولت حداکثر
سود ممکن را کسب میکند درصورتیکه ممکن است به نظر برسد
بر روی بنزین یارانه پرداخت میکند .همچنین هزینه این روش
قیمتگذاری بر رفاه افراد جامعه را بررسی میکنیم.
در شرایط فعلی و همچنین در طرح هدفمندی یارانهها (یارانه
ریالی) دولت قیمت بنزین را مشــخص میکند ،سپس مردم با
مشاهده این قیمت تقاضای خود را انتخاب میکنند و دولت موظف
اســت این میزان تقاضا را به هر شکل ممکن پاسخ بدهد .در این
شــرایط منحنی عرضه بنزین از طرف دولت یک خط افقی است
که هر میزان تقاضا را در قیمت تعیینشده پاسخگو است .ولی در
علم اقتصاد منحنی عرضه براساس ساختار هزینه تعیین میشود.
در طرح یارانه بنزینی ،قیمتگذاری بنزین را دولت انجام نمیدهد
بلکه دولت منحنی عرضه ارائه میکند .بهطور مشخص در شرایط
فعلی عرضه بنزین از تولید داخل در کنار واردات تشکیل میشود.
در طرح یارانه بنزین ،هر فرد ایرانی ســهمی برابر از میزان بنزین
تولیدشده در کشور دارد .ولی سهم ریالی این فرد براساس قیمت
بنزین در بازار پس از کسر هزینههای مربوطه مشخص میشود.
در طرح یارانه بنزینی ،نحوه تعیین قیمت بنزین به این شکل
است که دولت یک مقدار هدف برای عرضه روزانه تعیین میکند
(در شکل پیشرفتهتر این طرح ،دولت میتواند منحنی عرضه ارائه
کند) .قیمت بنزین هر روز براساس تفاوت عرضة هدفگذاریشده
و تقاضای روز قبل مشخص میشود .بهطور مشخص اگر روز قبل
میزان تقاضای بنزین از میزان عرضه هدفگذاریشده بیش از ۵
درصد فاصله داشته باشد ،قیمت بنزین نسبت بهروز قبل تقریباً
 ۵درصد تغییر میکند (این درصدها تخمینی هستند که طبق
مطالعات بیشتر و در طی زمان تعدیل خواهند شد) .بهطور مثال
اگر قیمت بنزین روز قبل  ۲۵۰۰تومان و میزان تقاضا برابر با ۷۰
میلیون لیتر و میزان عرضه هدفگذاریشده  ۶۵میلیون لیتر بوده
است ،قیمت در روز بعد  2625تومان خواهد بود .اگر باز هم تفاوت
میزان تقاضا و عرضه بیش از  ۵درصد باقی بماند ،قیمت روز بعد
 2750تومان خواهد بود .این فرآیند طی زمان ادامه دارد تا عرضه
و تقاضا تقریباً معادل شوند .اگر زمانی تقاضا از عرضه به میزان بیش
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از  ۵درصد کمتر شود ،قیمت طبق همین فرآیند کاهش مییابد.
یارانه پرداختی هر فرد براساس لیتر یارانه بنزین وی ضربدر
قیمــت روزانــه بنزین ،منهای هزینــه پاالیش و توزیع اســت.
بهعبارتدیگر همانند شــرایط فعلی نفت خام به قیمت صفر در
محاسبات وارد میشود تا هزینه تولید یک لیتر بنزین محاسبه شود.
تفاوت قیمت فروش بنزین از این هزینه یارانه هر لیتر بنزین است.
سهم لیتر بنزین هر فرد طی زمان براساس ظرفیت پاالیشگاهها
محاسبه میشود .نکته کلیدی این است که دولت میتواند طبق
یک برنامه بلندمدت عرضه بنزین را کاهش دهد .در مورد مزایای
این کاهش در ادامه صحبت میکنیم.
اولین تفاوت یارانه بنزینی در مقایسه با یارانه ریالی نحوه تعیین
قیمت بنزین اســت .در این طرح اگر دولت امکان صادرات بنزین
داشته باشد ،نیاز به اقناع جامعه برای صادرات ندارد .در این طرح
اکثریــت مردم از صادرات بنزین در صورت تفاوت قیمت داخل با
خارج اســتقبال میکنند .دلیل این استقبال به میزان یارانه فرد
برمیگردد .اکثریت جامعه از یارانه نقدی بیشتر در مقابل مصرف
کمتر بنزین استقبال میکنند .بهطور مشخص هر فرد با دریافت
یارانه بیشتر ،درآمد بیشتری دارد .در مقابل به دلیل صادرات و تغییر
میزان عرضه هدفگذاریشده در داخل کشور ،قیمت طی چند روز
افزایش مییابد تا تقاضای بنزین با میزان عرضه هدفگذاریشده
تقریباً برابر شود .میزان متوسط مصرف بنزین افراد جامعه در مقابل
میزان سهمیه لیتر بنزین آنها را در نظر بگیرید .متوسط میزان لیتر
یارانه هر فرد از مجموع مصرف داخلی و صادرات به دست میآید.
یعنی مصرف متوسط فرد از لیتر یارانه وی کمتر است و افراد جامعه
بهطور متوســط یارانه بیشتری کسب میکنند در مقابل افزایش
هزینههای سوخت .درنتیجه خواست اکثریت افراد صادرات بنزین
حتی به قیمت افزایش قیمت بنزین خواهد بود .پس سیاستمدار
نمیتواند از طریق وعده کاهش قیمت بنزین برای خود محبوبیت
کسب کند چون اکثریت جامعه مایل به افزایش صادرات هستند
تا قیمت بنزین به سطح جهانی یعنی باالترین سطح ممکن برسد.
توجه کنید که در شرایطی که قیمت بنزین با سطح جهانی تقریباً
مساوی بشود ،قاچاق بنزین صرفه ندارد و این مشکل نیز برطرف
یشود.
م 
اگر امکان صادرات بنزین وجود نداشــته باشد ،افزایش یارانه
نقدی در قبال قیمت باالی بنزین (مشابه طرح هدفمندی یارانهها)
با مشــکل کمبود منابع ریالی مواجه میشود که دولت مجبور به

در طرح یارانه بنزین روش قیمتگذاری حذف میشود در نتیجه میزان مصرف بنزین کاهش مییابد که از اثرات جانبی منفی
بر افراد جامعه کاسته میشود .عالوه بر این ،افزایش قیمت بنزین باعث میشود دیگر دولت نتواند تعرفه زیادی از واردات
خودرو بگیرد .چون خریدار با توجه به میزان مصرف آتی خود حاضر نیست این مبلغ را بپردازد.

استقراض از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه ریالی میشود .آثار
مخرب متعدد این استقراض روشن است و از توضیح آنها صرفنظر
میکنیم .در مقابل در طرح یارانه بنزینی ،درصورتیکه دولت توان
صادرات بنزین را ندارد ،میــزان عرضه انتظاری بنزین را افزایش
میدهــد که طی چند روز باعث کاهش قیمت و افزایش مصرف
بنزین میشود .بهعبارتدیگر ،بدون تحمیل هزینه ریالی به بودجه
و با تغییر مکانیــزم ،دولت بنزین را به مردم میدهد تا مجبور به
پرداخت ریال کمتری بشود .توجه کنید که تمام منابع یارانه حتی
در این شرایط از مصرف مردم بهدستآمده است .این طرح باعث
میشود تحریم و عدم صادرات بنزین بر بودجه دولت فشار نیاورد.
علم اقتصاد به ما میآموزد که قیمت تعیینشــده در بازار در
صورت وجود اثرات جانبی 1مصرف کاال قیمت بهینه برای جامعه
نیست و الزم است دولت دخالت کند .مصرف بنزین اثرات جانبی
متعــددی دارد .اولین اثر جانبی منفی مصرف بنزین آلودگی هوا
اســت .دومین اثر جانبی منفی افزایش ترافیک است .سومین اثر
جانبی منفی مصرف بنزین میزان مرگومیر ناشــی از تصادفات
رانندگی است .چهارمین اثر جانبی منفی مصرف بنزین صدمات
جانی و مالی ناشی از تصادفات رانندگی است .مطمنا موارد دیگری
به این لیست میتوان اضافه کرد .در چنین شرایط نقش کلیدی
دولت کاهش مصرف بنزین از طرق مختلف اســت .در ادامه متن
نحوه قیمتگذاری بنزین و تعرفه واردات ماشین را بررسی میکنیم
تا ببینیم در شرایط فعلی دولت چه رفتاری برای کاهش این اثرات
جانبی انتخاب کرده است.
یکی از شــیوهای قیمتگذاری در اقتصاد روش قیمتگذاری
تعرفه دوبخشی 2است .در این روش در ابتدا یک مبلغ ثابت از شما
دریافت میشود ســپس به ازای هر بار مصرف از کاال یا خدمت
مبلغی دیگر دریافت میشود .مثال رایج این روش قیمتگذاری
باشــگاههای ورزشی هستند .برای استفاده از یک باشگاه ورزشی
شما یک مبلغ ماهانه یا ساالنه میپردازید و عضو باشگاه میشود .در
ازای مصرف هر دستگاه یا تعداد دفعات استفاده از شما مبلغ صفر
دریافت میشود .هدف از این نوع قیمتگذاری حداکثر کردن سود
از طریق حداکثر کردن دفعات مصرف هر فرد است .بهعبارتدیگر
وقتی شما اشتراک یکساله یک باشــگاه را دارید تعداد دفعاتی
که طی سال از آن استفاده میکنید بیشتر از حالتی است که به
ازای هر دفعه استفاده باید مبلغی بپردازید .درنتیجه شما میدانید
پس از خرید اشتراک تعداد دفعاتی زیادی استفاده خواهید کرد و
حاضر هستید مبلغ اولیه زیادتری بپردازید .بهطور مشخصتر در
این روش قیمت هر واحد به نحوی تعیین میشــود که مجموع
مازاد تولیدکننده و مازاد مصرفکننده حداکثر شود .قیمت ثابت
حق اســتفاده نیز برابر با کل مازاد مصرفکننده تعیین میشود.
بهعبارتدیگر مازاد مصرفکننده بهطور کامل به تولیدکننده منتقل
یشود.
م 
در ایران سیستم قیمتگذاری تعرفه واردات ماشین و قیمت
بنزین شباهت زیادی به روش قیمتگذاری تعرفه دوبخشی دارد.
شــما در زمان واردات خودرو (خرید خودرو) مبلغ ثابتی (تعرفه
گمرکــی و مالیات و )...به دولت میپردازید که ارتباطی به میزان
اســتفاده شــما از خودرو طی زمان ندارد .سپس هزینه بنزین را
که مرتبط با میزان اســتفاده از خودرو است به میزانی خیلی کم
میپردازید .اگر این فرض را در مورد نحوه قیمتگذاری بپذیریم

(هرچند که دالیل دیگری برای این نوع قیمتگذاری وجود دارند)
میتوان نشان داد که تحت شرایطی اوالً درآمد دولت توسط این
روش قیمتگذاری حداکثر میشود؛ دوما میزان مصرف مردم از
خودرو حداکثر میشــود .با توجه به اثرات جانبی منفی مصرف
بنزین ،وظیفه دولت کاهش میزان مصرف بنزین در مقایســه با
خروجی بازار آزاد اســت .ولی دولت با این روش باعث میشود که
استفاده افراد از خودرو حداکثری باشد .دلیل اینکه افراد در ایران
حاضر هستند تعرفه باال برای واردات خودرو بپردازند این است که
میدانند از این خودرو طی زمان به دلیل قیمت اندک بنزین زیاد
اســتفاده میکنند .بهطور خالصه دولت وظیفه اصلی خود را که
کاهش اثرات جانبی منفی اســت فراموش کرده است و در مقابل
سود سرشار از تعرفه و مالیات واردات و خرید خودرو کسب میکند.
برای کسب چنین سودی فروش ارزان بنزین کام ً
ال منطقی است و
در راستای کسب حداکثر درآمد دولت است .بهعبارتدیگر دولت
انگیزه افزایش قیمت بنزین را نــدارد چون از درآمد کل وی کم
یشود.
م 
در طــرح یارانه بنزین روش قیمتگذاری حذف میشــود در
نتیجه میزان مصرف بنزین کاهش مییابــد که از اثرات جانبی
منفی بر افراد جامعه کاسته میشود .عالوه بر این ،افزایش قیمت
بنزین باعث میشــود دیگر دولت نتواند تعرفــه زیادی از واردات
خودرو بگیرد .چون خریدار بــا توجه به میزان مصرف آتی خود
حاضر نیست این مبلغ را بپردازد .درنتیجه میشود امیدوار بود که
دولــت به وظیفه اصلی خود مبنی بر کاهش اثرات جانبی منفی
مصــرف خودرو از طریق وضع مالیــات بر بنزین و کاهش عرضه
بنزین بپردازد .بهعبارتدیگر وقتی هدف کســب حداکثری سود
از دولت ســلب شود ،میتوان با مالیات مناسب بر قیمت بنزین و
کاهش عرضه آن از آلودگی ،ترافیک ،مرگومیر ،صدمات جانی و
مالی و ...کاست.

علماقتصاد
میآموزد که قیمت
تعیینشده در بازار
در صورت وجود
اثرات جانبی
مصرف کاال قیمت
بهینهبرایجامعه
نیست و الزم است
دولت دخالت کند.
مصرفبنزین
اثرات جانبی
متعددی دارد:
آلودگی هوا،
افزایش ترافیک،
میزان مرگومیر
ناشی از تصادفات
رانندگی و صدمات
جانی و مالی ناشی
از تصادفات

پینوشتها
1. Externalities
2. Two-part Tariff

نکتههایی که باید بدانید
[منحنی عرضه بنزین از طرف دولت یک خط افقی است که هر میزان تقاضا را در قیمت
تعیینشده پاسخگو است .ولی در علم اقتصاد منحنی عرضه براساس ساختار هزینه تعیین
یشود.
م 
[ در طرح یارانه بنزینی ،قیمتگذاری بنزین را دولت انجام نمیدهد بلکه دولت منحنی عرضه
ارائه میکند.
[ وقتی هدف کسب حداکثری سود از دولت سلب شود ،میتوان با مالیات مناسب بر قیمت
بنزین و کاهش عرضه آن از آلودگی ،ترافیک ،مرگومیر ،صدمات جانی و مالی و ...کاست.
[با توجه به اثرات جانبی منفی مصرف بنزین ،وظیفه دولت کاهش میزان مصرف بنزین در
مقایسه با خروجی بازار آزاد است .ولی دولت با روش قیمتگذاری بنزین باعث میشود که
استفاده افراد از خودرو حداکثری باشد.
[اگر امکان صادرات بنزین وجود نداشته باشد ،افزایش یارانه نقدی در قبال قیمت باالی
بنزین با مشکل کمبود منابع ریالی مواجه میشود که دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی
برای پرداخت یارانه ریالی میشود.
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آکــادمـی

دنیای مدرن ،دنیای ناکجاآباد
معنای پوچی در روزگار ما

بـهـانـه

برخی از پوچی در عصر مدرن میگویند و درباره آن بهصورت اخالقی ،فلسفی و گاه اجتماعی بحث میکنند .بحثی که با پرسش «با عصر پوچی و عصر دلتنگی چگونه میتوان رویاروی
شد؟» بهانهای برای طرح این موضوع با شما خوانندگان ماهنامه «آیندهنگر» شد .این مقاله را بخوانید.

پوچی بر دم در ایستاده است ،این مرموزترین مهمان از کجا و چگونه آمده
است؟
فریدریشنیچه

محمد قزلسفلی
استاد علوم سیاسی
دانشگاه مازندران

چرا باید خواند:
اگر شما در کنار
بحثهای اقتصادی،
به موضوعات فکری-
اندیشهای عالقه دارید،
خواندن این مقاله که
پاسخی به درد خیلی از
افراد این جامعه است،
توصیه میشود.

64

در مورد پوچ گرایان ،چیزی که انسان را بیشتر آزار میدهد ،لحن و کالم
نافذ ناشی از يأس اشرافی آنهاست
کنتتاینن

لویی شانزدهم ،اندک زمانی پیش از اعدام در دفتر خاطرات روزانه خود
تنها همین یک کلمه را به یادگار گذاشت« :هیچ!» 1سپیدهدمان عصر مدرن
در فردای انقالب فرانسه با تندی زهرآگین عقالنیتی همراه شد که از سیب
معرفت و دانش بهره گرفته بود اما بعدها ماکس وبر به تأسی از نیچه نشان
داد که افسونزدایی عصر مدرن هرگز نمیتواند توأم با خوشبختی و آرامش
باشد .پیش از وبر ،هگل -که از قضا در تب و تاب رادیکالیسم انقالبی زمانه سر
میکرد -بود که با بهرهگیری از تعابیر مسخره و نیشدار رمان «برادرزادهی
رامو»ي دنی دیدرو ،پیشــاپیش آشفتگی و مختل شدن سوژههای مدرن
یا آیندهی پوچ آنها را فاش کرد .چندی بعد «اصالت فایده» نشان داد که
اجتماع انســانی تنها به یک سازوکار تودهای برای بقا تقلیل خواهد یافت.
در تعابیر ســخت گزندهی نیچه این مهم به فروافتادن هستی در قسمی
«اخالق گلهای که یک دست ِ
دست دیگر را میشوید!» تجسد یافت .نیچه
از هیچانگاری میهراسید ،زیرا میدانست که تحقق آن به فساد اخالقی و
تباهی معنوی جهانی میانجامد .به معنایی که کیت انسل پیرسون گفته
است نیچه سرنوشت مدرنیته را در همین تقدیر ناگزیر میدانست 2.بحران
مرجعیت (ارزشها و باورها) به اوضاعی منجر شده که تحمیل خواستهای
اخالقی سقراطی -مسیحی بر انسان کاری ناممکن و مبتذل شده است .چرا
که بشر فاقد هدفی است که در سطح جهان به رسمیت شناخته شده باشد.
گویی انسان مدرن را گریزی از نیهیلیسم تمامعیار نبود.
لذا اگر پرسیده شود که پوچی از کجا میآید؟ باید گفت این مرتبط با
پرسش بنیادینی است که میپرسد :آیا هستی اصال معنایی دارد؟ با تفسیر
نیچهای از آنجا که در عصر مدرن واالترین ارزشها بیارزش میشــوند،
هــدف یا آرمانی که با تحقق آن هســتی و زندگی معنا پیدا کند وجود
ندارد ،و این نیهیلیســم را به مثابه ایدئولوژی جدید زیستن و نگریستن
اجتنابناپذیر کرده است 3.آندره مالرو نویسندهی برجستهی فرانسوی یک
وقتی به مناسبتی گفته بود« :در نهاد انسان غربی ،یک پوچی ذاتی نهفته
است ».به گمانم اگر هستی را از پنجرهای به تماشا نشسته باشیم که هگل/
نیچه پیشتر آن را دیده بودند ،باید گفت امروزه در نهاد هر انسان معاصری،
در جابلقا باشد یا جابلسا ،یک پوچی عمیق ریشه دوانیده و اساسا بر زیر و
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بم دقايق حیاتش سایه افکنده است.
مثالهایی از این کاراکترها را میتوان در برخی از مهمترین آثار ادبی
سدهی بیســتم مشــاهده کرد .روکانتن قهرمان رمان «تهوع» ()1926
ســارتر که تنها روزگار میگذراند و بهتمامی یک بیگانهی پوچگراســت.
مورســوی داســتان «بیگانه»ی آلبر کامو که خــود را مغرورانه قربانی
زندگی کسلکنندهی ماشینی و یکنواخت میداند یا استاورگین در رمان
«جنزدگان» داستایفسکی که نه باور میکند ،نه ایمان دارد و نه میخواهد
باور کند که باور نکرده است! به این نمونهها میتوان بیشمار موارد دیگر را
افزود ،اما مقصود اینکه در جهان کنونی آدمیان در خلئی گیر افتادهاند که
احســاس میکنند این روح آزاردهنده (پوچی) هر لحظه و هرجا و در هر
کوی و برزنی ممکن است آنها را غافلگیر کند .مثال ماهیت و شرایط زندگی
آزاردهندهی مکانیکی و ماشــینی سبب شود آدمها ارزش و هدف را زیر
سوال ببرند .چنان که اکثر شخصیتهای اصلی داستانهای داستایفسکی،
ســارتر ،کامو و کافکا از این مســئله در رنج و عذاباند .شخصیت اصلی
داســتانی که روایت میشود گویی بیهدف و مقصد مشخصی از خواب
برمیخیزد ،پیاده یا با ماشین و یا ترن سر کار حاضر میشود ،چند ساعتی
را بــا اوراق اداری و گاه ورق زدن روزنامــهای ســر میکند ،بعد به خانه
بازمیگردد ،غذایی میخورد ،چند نخ سیگار دود میکند ،شاید دقایقی را
پای یک سریال آبگوشتی تلف میکند ،حاال تلوتلوخوران عزم رختخواب
4
میکند .فردا ،پسینفردا و روزهای دیگر نیز چنین میگذرد.
زمانی دیگر احساس پوچی ناشی از دریافت یا حس گزندهی گذر تند
زمان است بیآنکه قادر باشیم جلوی آن را بگیریم .زمان بس نیروی مهلکی
است که گویی مشغول بلعیدن تمام هستی است .کالیگوال در رمان آلبر
کامو فریاد میزند :انسانها میمیرند و خوشبخت نیستند! تا نگاه میکنی
چند دهه از عمر ســپری شده است و به تعبیر زیبای قیصر امینپور «تا
نگاه میکنی ...لحظهی عزیمت تو ناگزیر میشود ...ناگهان چقدر زود دیر
میشود!»
گاهی پوچی به این ترتیب ظاهر میشود که احساس تلخ و گزندهی
جداماندگــی یا جداافتادن از دیگری یــا دیگر همنوعان دامنگیر آدمی
میشود .حالتی که شاید نماد جوهرهی آدمی است چنان که هابز میگفت:
انسانها حسود ،خودخواه و غیراجتماعیاند و باید با جزیرهی تنهایی خود
سر کنند؛ آنطور که رابینســون کروزوئهی دانیل دفو مشغول آن است.
و مگر نه این اســت که حال آدمیان هریک در جزیرهی خودخواسته یا
افتادهای جدا از دیگریاند بی حس و حالی .به گمانم آنجا که شــاملوی
بزرگ نوشته است« :کوهها با هماند و تنهایند /همچو ما باهمان تنهایان»
همین مقصود را پیش چشم داشته است .یا آنجا که سهراب به زبان خاص
خود سروده است« :به سراغ من اگر میآیید /پشت هیچستانم /و سایهی

سپیدهدمان عصر مدرن در فردای انقالب فرانسه با تندی زهرآگین عقالنیتی همراه شد که
از سیب معرفت و دانش بهره گرفته بود اما بعدها ماکس وبر به تأسی از نیچه نشان داد که
افسونزدایی عصر مدرن هرگز نمیتواند توأم با خوشبختی و آرامش باشد.

نارونی تا ابدیت جاری اســت» یا در آن ســرودهی فروغ که گفته است:
«چراغهای رابطه تاریکاند /کسی مرا به آفتاب معرفی نخواهد کرد /کسی
مرا به میهمانی گنجشکها نخواهد برد»...
مقولهی پوچی زمانی هم به معنای رهاشدگی در جهان بیگانه است اما
اینبار جهانی که امکان فهم آن را به دالیل گوناگون از ما ستاندهاند .جهانی
که گویی هیچ از سازوکارش سر درنمیآوریم .این انسان بیگانهای است که
دچار تهوع و «سوءتفاهم» میشود .مثل دو شخصیت رمان کامو ،آن مادر
و دختری که غریبهای را به خیال دســتیابی به پولهایش میکشند اما
به زودی میفهمند که او پســر و برادرشان بوده است .مادر چارهای ندارد
که خود را بکشــد و دختر در حال ناتوانی فریاد میزند« :با جنایتهایم
تنها ماندهام .دنیا را ترک خواهم کرد بیآنکه آن را و غایت و معنای آن را
فهمیده یا پذیرفته باشم».
راستی را ،با عصر پوچی ،عصر دلتنگی چگونه میتوان رویاروی شد؟
همانطور که آلبر کامو گفته است ،برخی کسان در بازتاب و نمایش
ناتوانی خود ناگزیر دســت به خودکشــی جســمی میزنند ،برخیها با
خودکشی فلسفی سعی بر غلبه بر آن دارند .برخیها هم آنطور که تجربه
و اندیشــه کییر کگور نشان داده است ،در پی جهش ایمانی برای خود و
قهرمانان داستانهایشان هستند .چیزی مثل ابراهیم شدن و کنده شدن
یا جهش از پارادایم خانواده و راه ایمان را پیش گرفتن! 5گویا خود کامو به
تبعیت از نیچه و نظریه نیهیلیسم فعاالنه (نظریه بازگشت جاودان) ،بر آن
است یا پیشــنهاد میکند آدمی در محاق عصر کنونی و روزگار ُعسرت،
چارهای ندارد که پوچی را بپذیرد .و دســت به عمل زند اما در شورمندی
و میل وصفناپذیر بازگشت به آغوش زندگی در همین جهان فانی! انسان
پوچگرا در اینجا کسی است که معتقد است جهان و زندگی معنا و هدفی
بیرون از خود ندارد و جستوجوی چنین هدف و معنایی بیهوده است.
انســان پوچ کســی اســت که بیمعنایی جهان و زندگی را بپذیرد
و مســئوالنه و با اختیار ،خود را با آن همراه کند .به قول ســارتر چنین
انسانی اینک به آنچه دارد قانع نیست ،بلکه مجموعهای از آنچه هنوز ندارد،
ِ
سیزیف کامو میتواند
اما میتواند داشــته باشد هم هست! به این ترتیب
نیکبخت باشد چرا که در بیاعتنایی به خواست خدایان ،خود سرنوشت
خویشتن را به دست میگیرد 6.سیزیف به زندگی «آری» میگوید و دست
از کوشش برای ماندن و بهرهمندی از لحظههای حیات برنمیدارد 7.کسی
که آب و آفتاب و سنگهای گرم و دریا را به پاداشهای وعده دادهشدهی
ناممکن و دور از دسترس ترجیح میدهد .شهامت و اراده معطوف به حیات
بــه او میآموزد که بدون توجه به این و آن زندگی کند .چیزی مثل این
گفتهی قابل تامل دانته در «کمدی الهی»« :راه خود را برو ،بگذار مردمان
کنش مانا و مدام نوشونده
هرآنچه میخواهند بگویند ».این رویکرد ،نگاه یا ِ
در برابر هیچانگاری انفعالی اســت و به قول ســایمونن کرایچلی ،ما را با
واقعیت تلخ لحظههای به سرعت در حال گذر زندگی در عصر پوچی ،عصر
تنهایی ،آشتی میدهد ،حتی اگر این دستاورد «خیلی کم باشد یا تقریبا
هیچ!» اما پهنهای است که انباشته از چیزهایی است که میتوان برای آن
گاه شعری سرود و زمانهای را که در آن غلبه با فرزندان اهریمن است ،تاب
آورد هرچند به سختی!
پینوشتها

 .1راقم این ســطور این بخش از یادداشــت لویی شــانزده را در کتاب
«جشن ماتم» ( )1395نوشت ه ربکا کامی به ترجمه مراد فرهادپور دیده
اســت .کلیدواژه هیچ ( ،)Das Nichtsدر تفســیری که نیچه به دست
داده است ،ریشــه در فرهنگ تراژیک یونانیان دارد .مردم یونان باستان

با مسئله چیرگی بر خرد سیلنوس روبهرو بودند که به آنان آموخته بود
یا میخواســت بياموزد که بهترین چیز برای انسان ابتدا به دنیا نیامدن،
نبــودن و هیچ بودن ( ،)nichts zu seinو ســپس هرچه زودتر مردن
اســت .به عزم نیچه یونانیان با آریگويــی به زندگی راهحلی برای بنیاد
پوچی زندگی یافتهاند.
 .2رک :کیت پیر انسل« ،هیچانگار تمامعیار» ،ترجمه محسن حکیمی،
خجسته ،1375 ،ص  270به بعد.
 .3الکساندر میک اینتایر ،فیلسوف جماعتگرا در کتاب «در پی فضیلت»
( ،)After Virtueضمن اشاره به تکهپاره شدن اخالقی و سیاسی فرهنگ
معاصر بر موضعگیری یا پیشگویی نیچه تاکید میکند .در عین حال او
راهحل را در بازگشت به فلسفه اخالق ارسطو میداند.
 .4برای بودریار در موقعیت پســامدرن که امر اجتماعی پایانیافته تلقی
میشــود این تصویر از انسان ماهیتی دردناک میگیرد .او میگوید انسان
پستمدرن در حالی که به مبل لم داده است دارد به صحنههای جنگ نگاه
میکند و مسئلهاش پرسش درباره تعطیالت آخر هفته است (برای مثال
به تفسیر او در مقاله «چرا جنگ خلیج فارس اتفاق نیفتاد؟» نگاه کنید).
 .5در خاطرم اتفاق جالبی نقش جاودانه بســته که در دوران دانشجویی
زمانی که مقیم کوی دانشــگاه تهران بودیم ،روزی یکی از دوســتان ما
که دانشجوی باستانشناسی بود و گویا اهل مشهد ،و به شکل حرفهای
موســیقی پاپ و راک و ...دنبال میکرد و دهها نوار کاست در اتاق همراه
داشت ،از بخت بد روزگار از طبقهی سوم خوابگاه وقتی در تراس نشسته
بود به پایین ســقوط کرد .خوشبختانه اتفاق مهلکی برای او نیفتاد اما از
فردا تمام کاستها را پاک کرد و جای آن را به نواهای مذهبی داد و اصال
از فردا کســی دیگر شد .او گویی دچار جهش ایمانی شده بود چنان که
کییر کگور گفته بود.
 .6آلبر کامو در عمر تقریبا کوتاه خود هرگز از عشق به زندگی و شور به
آن دست نشست .کسی که میل داشت انسان مدرن با آگاهی از هیچی
و پوچی در زندگی لحظهها و چیزهای باارزشــی را جســتوجو کند .او
مینویسد :اگر بگوییم که هیچ چیز معنی ندارد ،باید نتیجه بگیریم که
جهان بیهوده و مهمل اســت .اما آیــا واقعا هیچ چیز معنایی ندارد؟ من
هیچگاه معتقد به چنین چیزی نبودهام.
 .7نیچه در کتاب «چنین گفت زرتشت» و «غروب بتان» با طرح مسئله
بازگشت جاودان ،تالش میکند راهحلی سکوالر برای مواجهه با پوچی پیدا
کند .نیچه در پی بازارزشگذاری متااخالقی است تا بشر دچار سرگردانی
و آوارگی را نجات دهد (برای تفسیر دقیق از این رویکرد رک :حمیدرضا
محبوبی ارایی« ،نیچه و آریگویی تراژیک به زندگی» ،نشر مرکز.)1392،

انسان پوچ کسی
است که بیمعنایی
جهان و زندگی را
بپذیرد و مسئوالنه
و با اختیار ،خود
را با آن همراه کند.
به قول سارتر
چنینانسانی
اینک به آنچه دارد
قانعنیست،بلکه
مجموعهای از
آنچه هنوز ندارد،
اما میتواند داشته
باشد هم هست!

نکتههایی که باید بدانید
[ پیش از وبر ،هگل با بهرهگیری از تعابیر مسخره و نیشدار رمان «برادرزادهی رامو»ی دنی
دیدرو ،پیشاپیش آشفتگی و مختل شدن سوژههای مدرن یا آیندهی پوچ آنها را فاش کرد.
[اصالت فایده نشان داد که اجتماع انسانی تنها به یک سازوکار تودهای برای بقا تقلیل خواهد
یافت.
[گاهی پوچی به این ترتیب ظاهر میشود که احساس تلخ و گزندهی جداماندگی یا
جداافتادن از دیگری یا دیگر همنوعان دامنگیر آدمی میشود .بهگفته هابز انسانها حسود،
خودخواه و غیراجتماعیاند و باید با جزیرهی تنهایی خود سر کنند.
[بحران مرجعیت (ارزشها و باورها) به اوضاعی منجر شده که تحمیل خواستهای اخالقی
سقراطی -مسیحی بر انسان کاری ناممکن و مبتذل شده است .چرا که بشر فاقد هدفی است
که در سطح جهان به رسمیت شناخته شده باشد.
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آکــادمـی

آنچه تشکلهای اقتصادی باید بدانند
تشکلهای اقتصادی و تکالیف مالیاتی
ی اقتصادی اصوالً با هدف هماهنگسازی
تشکلها 
در تعامل با نهادهای تصمیمساز و حل و فصل مسائل
ی متناسب ،در راستای
صنفی ،و تدوین سیاستها 
تســهیل امور کسب و کار اعض ا تشکیل میشوند .با
ی اصلی نهاد
عنایت به ماهیت غیرانتفاعی فعالیتها 
مزبور ،تسهیالتی در قوانین مالیاتی برای بهرهمندی
ها پیشبینی شده اســت .با وجود این،
این تشــکل 
پیمان دارابیان
بدیهی اســت که برخــورداری از این تســهیالت
مستلزم رعایت مقدمات قانونی توسط ادارهکنندگان
مدیر خدمات مالیاتی اتاق
تهران
و مسئوالن تشکله ا اســت .نتایج حاصل از پایش
معضالت مالیاتی تشکلها ،بیانگر ضرورت بازتدوین
ی مزبور است .امید است
و اطالع رسانی تکالیف مالیاتی به مدیران و مسئوالن نهادها 
ی اقتصادی در
تکالیف قانونی مصرح در مطالب این نوشتار ،نیاز گردانندگان تشکلها 
مراجعه به مراجع گوناگون را مرتفع کند و امکان حداکثر بهرهمندی از مزایای قانونی
مالیاتی را برای این عزیزان فراهم آورد.
JJروند کلی وضع مقررات موضوعه
ی مستقیم:
به موجب بند «ی » ماده  139قانون مالیاتها 
ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و همچنین حق عضویت اعضای مجامع
«کمک 
ی غیردولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند
حرفهای ،احزاب و انجمنه ا و تشکلها 
و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حقالزحمه اعضای آنها کسر و به
حساب مجامع مزبور واریز میشود ،از پرداخت مالیات معاف است».
با وجود این ،از آنجا که بسیاری از مسئوالن تشکله ا به دلیل سوءبرداشت از مفاد حکم
ی مزبور به
قانونی فوق متحمل معضالت مالیاتی شدهاند ،ضروری است ،مسئوالن تشکلها 
موارد ذیل توجه و دقت کافی داشته باشند:
ی غیردولتی» یا «مجامع حرفهای»« ،احزاب» و« ،انجمنها» را از
قانونگذار «تشکلها 
مالیات معاف ندانسته ،بلکه صرفا «کمکه ا و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و همچنین
حق عضویت اعضا» و «وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حقالزحمه
اعضای تشکل کسر و به حساب مجامع مزبور واریز میشود» را از مالیات معاف کرده است،
ی انجمنه ا و تشکله ا که خارج از محدوده مصرح
بدین ترتیب درآمد آن دسته از فعالیتها 
مذکور باشد ،مشمول معافیت بند «ی » ماده  139ق .م.م نخواهد بود.
به موجب تبصره  3ماده  139ق م م ،تصویب آییننامه اجرایی موضوع این ماده توسط
هیئت وزیران پیشبینی شــده اســت ،آییننامه مزبور در تاریخ  1381/12/7تحت شماره
/53456ت  27257ه به تصویب رسیده است.
به موجب ماده  10آییننامه مزبور در رابطه با معافیت موضوع بند «ی » ماده  139ق م م:
ی غیردولتی مکلفاند مجوز صادرشده از
«مجامع حرفهای ،احزاب و انجمنه ا و تشکلها 
مراجع ذیربط را جهت استفاده از معافیت مقرر موضوع بند «ی » ماده مذکور به اداره امور
مالیاتی مربوط تسلیم نمایند».
ننامه مزبور:
به موجب ماده  15آیی 
«اشخاص موضوع ماده  139مکلف به انجام سایر تکالیف مربوط از جمله تسلیم بهموقع
اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و کسر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث طبق قانون
ی مستقیم خواهند بود.
مالیاتها 
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به موجب تصویب نامه هیئــت وزیران در تاریخ  1391/12/8به شــماره /242895ت
 48524ه ،عبارت «و کســر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث» از متن ماده  15حذف شده
اســت .با وجود این ،ذکر این نکته ضروری است که علیرغم این اصالحیه ،تکلیف کسر و
ی مستقیم کماکان برای
پرداخت مالیات اشــخاص ثالث به موجب مقررات قانون مالیاتها 
اشخاص موضوع ماده  139ق م م برقرار است.
در ماده  16تصویبنامه شماره /53456ت  27257ه مورخ  1381/12/7مورد ذیل تصریح
شده است:
ی مستقیم و آییننامه اجرایی آن
«عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در قانون مالیاتها 
ی ماده  139ق م م ،در هر سال مالی موجب محرومیت از
از ســوی اشخاص موضوع بندها 
معافیت مقرر در آن سال خواهد شد».
به موجب تصویبنامه مورخ  1391/12/8به شــماره /242895ت  48524ه ،ماده 16
آییننامه اجرایی شماره /53456ت  27257ه به شرح ذیل اصالح شده است:
ماده  - 16تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر و رعایت مقررات این آییننامه شرط برخورداری
از معافیت مالیاتی است.
به موجب تصویبنامه شماره  /62400ت  50217ه مورخ  1393/6/4هیئت وزیران مواد
 15و  16آییننامه اجرایی تبصره  3ماده  139به شرح ذیل اصالح شده است:
ی مستقیم مصوب 1380
ماده  - 15اشخاص موضوع ماده  139اصالحی قانون مالیاتها 
حســب مورد مکلف به تسلیم بهموقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان و یا حساب
ی مستقیم خواهند بود.
درآمد و هزینه طبق مقررات قانون مالیاتها 
مــاده  - 16عدم رعایت شــرایط و ترتیبات مقرر در مــاده  139اصالحی قانون مذکور
ی ماده یادشده از تاریخ
و همچنین عدم تســلیم اظهارنامه از سوی اشخاص موضوع بندها 
الزماالجرا شدن قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران (سال  )1390در
هر سال مالی موجب محرومیت از معافیت مقرر در آن سال خواهد شد.
 .9به موجب بخشنامه شماره  /200/20944ص مورخ  ،1389/7/17صرفاً وجوه دریافتی
اعضا تحت عنوان حق عضویت مشمول مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.
از 
JJنتیجهگیری
با استناد به موارد فوق ،تکالیف مالیاتی تشکله ا از حیث شمول معافیت موضوع بند «ی»
ماده  139ق م م به شرح ذیل قابل تبیین است:
ها موظف به تشکیل پرونده مالیاتی در اداره امور مالیاتی مربوطه هستند.
الف) کلیه تشکل 
ب) معافیت مالیاتی تشکله ا منحصر به «کمکه ا و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی»،
«حق عضویت» و «وجوهی است که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حقالزحمه
اعضای تشکل کســر و به حساب مجامع مزبور واریز میشــود» .بنابراین سایر درآمدهای
ها مشمول معافیت موضوع بند «ی» ماده  139ق م م نخواهد بود.
تشکل 
ج) تســلیم مجوز صادره از مرجع ذیربط ،شــرط الزم جهت برخورداری تشکله ا از
معافیت موضوع بند «ی» ماده  139است.
ی مستقیم
د) کلیه تشکله ا مشــمول رعایت تمامی تکالیف مقرر در قانون مالیاتها 
هستند.
ه) شرط الزم جهت برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع بند «ی» ماده  139ق م م از
ابتدای سال  ،1389تسلیم بهموقع اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان است.
اعضا خارج از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده است.
و) تنها حق عضویت دریافتی از 
ی مســتقیم ،درصورتیکه تشکله ا مبادرت به
ز) با عنایت به ماده  134قانون مالیاتها 

ی غیردولتی» یا «مجامع حرفهای»« ،احزاب» و« ،انجمنها» را از مالیات معاف ندانست ه ،بلکه صرفا «کمکه ا و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و همچنین
قانونگذار «تشکلها 
حق عضویت اعضا» و «وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حقالزحمه اعضای تشکل کسر و به حساب مجامع مزبور واریز میشود» را از مالیات معاف
ی انجمنه ا و تشکله ا که خارج از محدوده مصرح مذکور باش د ،مشمول معافیت بند «ی » ماده  139ق .م.م نخواهد بود.
ت ،بدین ترتیب درآمد آن دسته از فعالیتها 
کرده اس 

ی فنی و حرفهای آزاد ،یا باشگاهه ا و موسسات ورزشی کنند ،به منظور
تاسیس آموزشگاهها 
برخورداری از معافیت ،میباید مجوزهای مربوطه را از مراجع ذیربط اخذ کنند.
ی مســتقیم« ،فعالیتهای انتشاراتی
ح) به موجب بند «ل» ماده  139قانون مالیاتها 
و مطبوعاتــی ،و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی و دســتگاههای
ذیربط) ،فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی انجام میشوند،
از پرداخت مالیات معاف است».
ی اقتصادی ،در مواعد برگزاری مجامع عمومی
در خاتمه توصیه میشود مدیران تشکلها 
با دستور انتخابات هیئت مدیره ،نسبت به بازرسی رعایت موارد فوق در تشکل مربوطه امعان
ی
نظر داشــته و به صورت متناوب نسبت به اخذ گواهی موضوع ماده  235قانون مالیاتها 
مستقیم اقدام نمایند.
JJقوانین و مقرراتی که جهت تدوین این نوشته مورد استناد قرار گرفتهاند :
ی مستقیم
بند «ی » ماده  139قانون مالیاتها 
ی) کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و همچنین حق عضویت اعضای مجامع
حرفهای ،احزاب و انجمنها و تشکلهای غیردولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند
و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حقالزحمه اعضای آنها کسر و به
حساب مجامع مزبور واریز میشود ،از پرداخت مالیات معاف است
ی مستقیم
ماده  10آییننامه اجرایی موضوع تبصره  3ماده  139قانون مالیاتها 
ماده  - ۱۰مجامع حرفهای ،احزاب و انجمنها و تشــکلهای غیردولتی مکلفاند مجوز
صادرشده از مراجع ذیربط را جهت استفاده از معافیت مقرر موضوع بند «ی» ماده مذکور به
اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.
ی مستقیم
ماده  15آییننامه اجرایی موضوع تبصره  3ماده  139قانون مالیاتها 
ماده  - ۱۵اشــخاص موضوع ماده  ۱۳۹اصالحی مکلف به انجام سایر تکالیف مربوط از
جمله تســلیم بهموقع اظهارنامه و ترازنامه و حســاب سود و زیان و کسر و پرداخت مالیات
اشخاص ثالث طبق قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود.
تصویبنامه شماره /242895ت  48524مورخ تاریخ  1391/12/8هیئت وزیران
هیئت وزیران در جلسه  1393/5/26به پیشنهاد شماره  1-150812مورخ 1392/11/12
ی
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی و به استناد تبصره  3ماده  139اصالحی قانون مالیاتها 
مستقیم -مصوب -1380تصویب کرد:
مواد  15و  16آییننامه اجرایی تبصره  3ماده  139اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم
 مصوب  -1380موضوع تصویبنامه شــماره /53456ت 27257هـ مورخ  1381/12/7واصالحیه آن موضوع تصویبنامه شماره /242895ت 48524هـ مورخ  1391/12/8و ماده
 17الحاقی موضوع تصویبنامه شــماره /176766ت  41292هـ مورخ  1389/8/9به شرح
زیر اصالح میشوند:
ماده  -15اشــخاص موضوع ماده  139اصالحی قانون مالیاتهای مســتقیم  -مصوب
 -1380حســب مورد مکلف به تسلیم بهموقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان یا
حساب درآمد و هزینه حسب مورد طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود.
ماده  -16عدم رعایت شــرایط و ترتیبات مقرر در مــاده  139اصالحی قانون مذکور و
همچنین عدم تســلیم اظهارنامه از سوی اشــخاص موضوع بندهای ماده یادشده از تاریخ
الزماالجرا شدن قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسالمی ایران ،در هر سال مالی موجب
محرومیت از معافیت مقرر در آن سال خواهد شد.
این اصالحیه از تاریخ  1390/1/1الزماالجرا است و با حذف الزام به تسلیم اظهارنامه
نسبت به پرونده مالیاتی عملکرد سال  1381تا پایان سال  1390مودیانی که پرونده آنها
قابلیت طرح در مراجع موضوع ماده  238قانون مالیاتهای مســتقیم ،هیئتهای حل
اختالف مالیاتی ،شورای عالی مالیاتی و هیئت موضوع ماده  251مکرر قانون مزبور باشد
نیز جاری خواهد بود.
ماده  -17آن قسمت از درآمد موقوفات عام که مطابق فصل پنجم این آییننامه در دوره
مالی مربوط به تحصیل درآمد به مصرف نرســیده باشد ،پس از انقضای سال مالی تحصیل
درآمــد نیز قابل مصرف در امور مذکور در بنــد «ح» ماده  139اصالحی قانون مالیاتهای

مستقیم  -مصوب  -1380خواهد بود .در غیر این صورت طبق مقررات قانونی مربوط مشمول
مالیات خواهد بود.
تبصره -آن قســمت از درآمد اشخاص مذکور که به مصرف غیر امور مذکور در این ماده
برسد ،در سال عملکرد رسیدگی مربوط که مصرف غیر امور مزبور شده است به درآمد مشمول
مالیات اضافه و مبنای محاسبه مالیات قرار میگیرد.
ماده  16تصویبنامه شماره /53456ت  27257ه مورخ  1381/12/7هیئت وزیران
ماده  -16عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و این آییننامه
از سوی اشخاص موضوع بندهای ماده  139اصالحی قانون یادشده ،در هر سال مالی موجب
محرومیت از معافیت مقرر در آن سال خواهد شد.
ماده  16تصویبنامه شماره /242895ت  48524مورخ  1391/12/8هیئت وزیران
ماده16ـ در مـــاده  ،10واژه «معـــافیت» بـه عبـارت «نـرخ صفـر مـالیـاتـی» اصالح
میشود.
ماده  15و  16تصویبنامه شماره  /62400ت  50217ه مورخ  1393/6/4هیئت وزیران
هیئت وزیران در جلسه  1393/5/26به پیشنهاد شماره  1-150812مورخ 1392/11/12
ی
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی و به استناد تبصره  3ماده  139اصالحی قانون مالیاتها 
مستقیم  -مصوب -1380تصویب کرد:
مواد  15و  16آییننامه اجرایی تبصره  3ماده  139اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم
 مصوب  -1380موضوع تصویبنامه شــماره /53456ت 27257هـ مورخ  1381/12/7واصالحیه آن موضوع تصویبنامه شماره /242895ت 48524هـ مورخ  1391/12/8و ماده
 17الحاقی موضوع تصویبنامه شــماره /176766ت  41292هـ مورخ  1389/8/9به شرح
زیر اصالح میشوند:
ماده  -15اشــخاص موضوع ماده  139اصالحی قانون مالیاتهای مســتقیم  -مصوب
 -1380حســب مورد مکلف به تسلیم بهموقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان یا
حساب درآمد و هزینه حسب مورد طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود.
ماده  -16عدم رعایت شــرایط و ترتیبات مقرر در مــاده  139اصالحی قانون مذکور و
همچنین عدم تســلیم اظهارنامه از سوی اشــخاص موضوع بندهای ماده یادشده از تاریخ
الزماالجرا شدن قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسالمی ایران ،در هر سال مالی موجب
محرومیت از معافیت مقرر در آن سال خواهد شد.
این اصالحیه از تاریخ  1390/1/1الزماالجرا است و با حذف الزام به تسلیم اظهارنامه نسبت
به پرونده مالیاتی عملکرد ســال  1381تا پایان سال  1390مودیانی که پرونده آنها قابلیت
طرح در مراجع موضوع ماده  238قانون مالیاتهای مستقیم ،هیئتهای حل اختالف مالیاتی،
شورای عالی مالیاتی و هیئت موضوع ماده  251مکرر قانون مزبور باشد نیز جاری خواهد بود.
JJبخشنامه شماره  /200/20944ص مورخ 1389/7/17
ی
نظر به اینکه در رابطه با اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط انجمنها 
صنفی و مجامع حرفهای سواالتی مطرح و اخیرا نیز اظهارنظرهای متفاوتی از طرف مسئوالن
ی عمومی منتشر شده است ،لذا به منظور
محترم امور اقتصادی و دارایی از طریق رسانهها 
وحدت رویه مقرر میدارد:
ی قانونی واجد شــرایط
ی صنفی ،مجامع حرفهای و دیگر تشــکلها 
کلیــه انجمنها 
ثبتنام و مشــمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افــزوده مکلفاند ،در صورت عرضه کاال و
یا ارائه خـــدمات نســبت به انجام تکالیف مقرر قانونی از جمله درج مالیات و عوارض ذیل
ی صادره ،مطالبه و وصول آن از مشتریان اقدام و سپس وفق مقررات قانونی
صورتحسابها 
ی متعلقه
ی مالیاتی موضوع ماده  21قانون فوقالذکر را تسلیم و همزمان مالیاتها 
اظهارنامهها 
ی سازمان امور مالیاتی واریز نمایند.
ی پرداختی قابل کسر به حسابها 
را پس از کسر مالیاتها 
اعضا تحت عنوان حق عضویب مشــمول مالیات و
در این چارچوب صرفا وجوه دریافتی از 
عوارض موضوعه نخواهد بود.
ی صنفی و مجامع حرفهای و
بدیهی است کلیه خریداران کاال و خدمات از جمله انجمنها 
ی قانونی موظفاند هنگام خرید کاال و خدمات از مودیان مشمول اجرای قانون نسبت
تشکلها 
ی صادره اقدام نمایند.
به پرداخت مالیات و عوارض مندرج در صورتحسابها 
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آکــادمـی

یسیاست،غافلگیریسیاستمدار
شبین 
پی 

روشهای مدرن علمی در ایران همچنان مهجور است

مسعود سپهر
استاد علوم سیاسی دانشگاه
شیراز

چرا باید خواند:
آیااحتمالپیشبینی
تحوالت سیاسی و
اقتصادی در ایران به
شکل معنیداری کمتر
از کشورهای دیگر
است؟ پاسخ این سوال
را در مقاله پیشرو
میخوانید.

آیا سیاست و اقتصاد در ایران پیشبینیپذیر است؟ برای پیشبینی علمی
هر پدیده باید متغیرهای مستقل ،متغیرهای وابسته و میانجی ،متغیرهای
مداخلهگر و رابطه همبستگی بین آنها را دقیقاً شناخت تا امکان اندازهگیری
تغییرات هریک وجود داشته باشد .در این صورت است که میتوان پیشبینی
مقرون به صحت و حقیقت کرد.
فرآینــد پیشبینی در علوم دقیقه امکانپذیر اســت؛ بهطوریکه مث ً
ال
میتوان لحظه وقوع خســوف و کسوف و اندازه آن را در چندین هزار سال
آینده پیشبینی کرد .اما در پدیدههای اجتماعی ،ازجمله سیاست و اقتصاد
ک سو و دشواری
به دلیل کثرت و ناشناخته بودن بســیاری متغیرها از ی 
اندازهگیری تغییرات کیفی آنها از ســوی دیگر همه پیشبینیها احتمالی
و براســاس روندهاســت .بنابراین دقیقتر آن است که بگوییم آیا احتمال
پیشبینی تحوالت سیاسی و اقتصادی در ایران به شکل معنیداری کمتر
از کشورهای دیگر است؟ پاسخ این پرسش منفی است .یعنی اگر ما هم از
همان روشها و ابزارهای متداول و پیشرفته دنیا بهره ببریم جامعه ایران با
سایر نقاط جهان تفاوت معنیداری ندارد .اما اگر سؤال شود چرا غافلگیری
سیاستمداران در ایران بیشتر از کشــورهای دیگر است توان دالیل زیر را
اقامه کرد :در ایران توجه به علم و روش علمی در حوزه علوم اجتماعی مورد
غفلت قرار گرفته است .نگاهی به سرفصلهای جدید رشته علوم سیاسی و
مقایسه آن با دانشگاههای پیشرو در جهان نشان میدهد که دانش ،بینش
و روش روز علوم سیاســی در دنیا تا چه حد در کشور ما مهجور است .در
حوزه اقتصاد نیز هنوز به دنبال کشف اقتصاد اسالمی هستیم و به تفکیک
بنیادین متدولوژی تجربی و نقلی در دو ســاحت متمایز علم و دین توجه
نمیکنیم .درعینحال بسیاری پژوهشها در حوزه علوم اجتماعی ،پس از
انجام ،سرنوشتی بهتر از نقش تزیینی در دفتر یک مسئول بدون حتی یکبار
ورق خوردن ندارند و اصل مهم «هر تصمیم مهم سیاسی یا اقتصادی باید
دارای پشتوانه پژوهشهای علمی معتبر باشد» فراموششده است .چند سال

نکتههایی که باید بدانید
[فرآیند پیشبینی در علوم دقیقه امکانپذیر است؛ اما در پدیدههای اجتماعی ،ازجمله
سیاست و اقتصاد به دلیل کثرت و ناشناخته بودن بسیاری متغیرها از یکسو و دشواری
اندازهگیری تغییرات کیفی آنها از سوی دیگر همه پی 
شبینیها احتمالی و براساس روندهاست.
[در ایران توجه به علم و روش علمی در حوزه علوم اجتماعی مورد غفلت قرار گرفته است.
نگاهی به سرفصلهای جدید رشته علوم سیاسی و مقایسه آن با دانشگاههای پیشرو در جهان
نشان میدهد که دانش ،بینش و روش روز علوم سیاسی در دنیا تا چه حد در کشور ما مهجور
است.
[بسیاری پژوهشها در حوزه علوم اجتماعی ،پس از انجام ،سرنوشتی بهتر از نقش تزیینی در
دفتر یک مسئول بدون حتی یکبار ورق خوردن ندارند و اصل مهم «هر تصمیم مهم سیاسی یا
اقتصادی باید دارای پشتوانه پژوهشهای علمی معتبر باشد» فراموششده است.
[باالخره مسئوالن کشور که  ۴۰سال است به عبارت «وضعیت حساس کنونی» معتاد شدهاند،
شبینیناپذیر بودن سیاست و اقتصاد را محمل خوبی برای توجیه بیکفایتی و بیدانشی خود
پی 
میدانند و با این بهانه نسبت به مسئولیت خود فرافکنی میکنند.
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پیش رئیس انجمن علوم سیاسی ایران در سخنرانی افتتاحیه کنگره سالیانه
این انجمن گفت« :در طول سالهای حیات جمهوری اسالمی ایران اعضای
این انجمن جز برای صرف چند افطاری برای هیچ موضوعی مورد رد ،دعوت
و مشورت وزارت امور خارجه قرار نگرفتهاند».
با فرض وجود روش و بهکارگیری متخصصان ،متأســفانه ایران دچار
فقر اطالعات مورد نیاز پژوهشها و پیشبینیهاست .اگر چشم خود را بر
آمارهایی که به درخواست یا برای خوشایند مدیران جعل میشود ببندیم،
شفافیت و دسترسی آزاد پژوهشگران به اطالعات انتظاری فانتزی است و با
اطالعات غلط یا ناقص یا دستکاریشده پیشبینی مقرون به صحت ممکن
نیست.
از ابتدای تشکیل جمهوری اسالمی ،منافع فردی و جناحی بر منافع ملی
رجحان یافته است .بعضی عرصهها برای پژوهش تابو شده است و پژوهش
در این حوزهها ناموســی است .این اصل که در حوزه دانش و پژوهش هیچ
خط قرمزی نیست و در همهچیز میتوان شک کرد ،مغفول مانده است و
افراد کمدانش با محدود ساختن پژوهشها ،کشور را به ورطههای هولناک
پیشبینیناپذیری سوق میدهند .وقتی عقالنیت مبتنی بر منافع ملی در
تصمیمگیریهای سیاسی و اقتصادی حاکم نباشد چطور میشود پیشبینی
علمی کرد؟
در طول تاریخ ایران ،نظامهای سیاســی همواره از مردم جدا بودهاند و
مردم با دعا برای فرج آرزوی دولت کریمه تالش کردهاند .اســتبداد ،غارت،
مصــادره اموال ،ناامنی و بیقانونــی در ذهنیت تاریخی ایرانیان و فرهنگ
سیاسی ما ریشه دوانده است و مردم برای بقای خود جز پنهانکاری چارهای
نداشــتهاند .درونگرایی ایرانیان را از دیوارهای بلند خانههایشان که هیچ
نشانی از درون خود را بروز نمیدهد و عالقه آنها به شعر درونگرای حافظ
و رندی او میتوان شناخت .دستور شرعی برای مستوری ثروت و مذهب و
رفتوآمد ،ریشه در همین ناامنی ذهنی دارد .خالصه آنکه برای خالصی از
ستم حاکمان ،ریاکاری و تقیه تنها چار ه ایرانیان است ،پس آن نیستند که
میگویند و مینمایانند .چرا میزان ثروت غربیان با یک جستوجوی ساده
اینترنتی در دسترس همگان است ولی حتی اداره مالیات ایران هم از ثروت
کسی خبر ندارد؟
این پنهانکاری تاریخی ریشه اجتماعی پیشبینیناپذیری ایرانیان است.
درواقع ایرانیان اطالعات موردنیاز برای پیشبینیهای علمی را بروز نمیدهند
بهطوریکه حتی در پیمایشهای بسیاری پاسخهای مصاحبهشوندگان را
باید بااحتیاط تلقی کرد.
باالخره مسئوالن کشور که  ۴۰سال است به عبارت «وضعیت حساس
کنونی» معتاد شدهاند ،پیشبینیناپذیر بودن سیاست و اقتصاد را محمل
خوبی برای توجیه بیکفایتی و بیدانشی خود میدانند و با این بهانه نسبت
به مسئولیت خود فرافکنی میکنند .اگر به علم و روش علمی بهای کافی
بدهیم و پژوهشگران سیاست و اقتصاد را طرد نکنیم ،اگر منافع ملی را اساس
بدانیم و حفظ قدرت خود به هر قیمت را اصل قرار ندهیم و اگر با دموکراسی
واقعی و شفافیت اعتماد مردم را به حکومت برگردانیم ،ما هم بهانداز ه بقیه
دنیا پیشبینیپذیر هستیم.

 ................................روایـت ................................
نتیجه حدود سه دهه خصوصی سازی در ایران چیست؟

هیچ؟!

هیچ کس خصوصیسازی در ایران را موفق نمیداند .بزرگترین ادلهای که برای این موضوع مطرح میشود ،واگذاری شرکتهای دولتی به نهادهای عمومی است که به موجب آن ،گروهی به نام شرکتهای
خصولتی وارد گود اقتصاد شدهاند .این گروه چنان بر اقتصاد کشور چنبره زدهاند که راه رشد را بر بخشخصوصی بستهاند .این در حالی است که قرار بود در روند خصوصیسازی ،شرکتهای دولتی به
منظور کارآمدی بیشتر ،به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند .اما در عمل سهم بخشخصوصی از این روند تنها حدود  18درصد بوده است .از این رو کارشناسان و فعاالن اقتصادی در محافل مختلف ضمن
ابراز نارضایتی از روند واگذاریهای بنگاههای دولتی ،راهکارهایی را هم برای قرار گرفتن در مسیر درست خصوصیسازی پیشنهاد میدهند .اما آیا گوش شنوایی وجود دارد؟

عکس :رضا معطریان

روایت

کابوس اقتصاد

واگذاریهایاشتباه ،خصولتی را به وجود آورد

بمانجان ندیمی
دبیر بخش روایت

در شرایط کنونی
که اقتصاد ایران از
بههمریختگیقابل
مالحظهای رنج
میبرد ،برخی از
کارشناسان بر این
باورند که ادامه روند
خصوصیسازی
موجب تداوم
و تشدید
واگذاریهای
نادرست خواهد
شد .از این رو

شاید توقف
خصوصیسازی
دراین شرایط،
منفعتبیشتری
برای اقتصاد داشته
باشد

اخیرا مشاور رئیس سازمان خصوصیســازی اعالم کرده است که در
یک ســال گذشــته  ۱۹۰بنگاه به ارزش بیش از  ۲۸۰هزار میلیارد ریال
قیمتگذاری و عرضه شــده که از این میزان  ۷۱بنگاه به ارزش  ۳۵هزار
میلیارد ریال واگذار شــده است  .به گفته ســید جعفر سبحانی ،سازمان
خصوصیسازی موفق شده  ۳۷درصد عرضهها از لحاظ تعداد و  ۱۲درصد
بنگاهها را از نظر ارزش ،به بخش خصوصی واگذار کند که این میزان بیش
از میانگین موفقیت در تعداد عرضههای دولت یازدهم اســت  .همچنین
ســبحانی عنوان کرده که در دولت دوازدهم عالوه بر اینکه با انتقال هیچ
شــرکتی به گروه فعالیتهای غیرقابل واگذاری موافقت نشــد ،بلکه رفع
موانع واگذاری بخش بزرگی از شــرکتها نیز در دســتور کار قرار گرفت.
فهرست بنگاههای مصوب قابل واگذاری امسال نزدیک به  ۲برابر فهرست
س سازمان
مصوب بنگاههای قابل واگذاری در سال  ۱۳۹۶است  .مشاور رئی 
خصوصیسازی گفت :در دولت یازدهم و دوازدهم  ۴۷۰هزار و  ۸۷۲میلیارد
ریال از سهام و دارایی متعلق به دولت و شرکتهای دولتی واگذار شده که
این میزان واگذاری معادل  ۳۲درصد ارزش کل واگذاریهای انجامشــده
است  .صحبتهای این مقام آگاه نشان از روند رو به بهبود خصوصیسازی
در کشور دارد  .اما آنچه از گفتههای فعاالن اقتصادی و تجار برمیآید ،خالف
این موضوع را نشان میدهد  .تقریبا هیچ کارشناس ،فعال بخش خصوصی
یا اقتصاددانی اعتقاد به خصوصیســازی واقعــی در ایران ندارد  .آنها روند
واگذاریهای بنگاههای اقتصادی را روندی نادرست میدانند که با تکیه بر
شیوههای نامتعارف ،موجب شده تا پدیدهای به نام شرکتهای خصولتی بر
اقتصاد کشور چنبره بزند  .ایده واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی
به نیت چابک کردن دولت و خروج آن از اقتصاد کشور اتفاق افتاد  .نهتنها در
ایران ،بلکه در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه نیز دولتها به قصد
خروج از اقتصاد ،بنگاههای اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار میکردند.
البته تجارت تمام کشورها در این کار موفق نبوده و برخی با در پیش گرفتن
راه اشتباه ،عمال خصوصیسازی را به صورت ناقص انجام دادهاند  .ایران در
زمره کشورهایی است که نتوانسته در این کار موفق عمل کند.
خصوصیسازی یک سیاست اقتصادی جهت تعادل بخشیدن بین دولت
و بازار و البته بیشتر به نفع بازار است  .این حرکت با هدف افزایش کارایی
فعالیتهای اقتصادی صورت میگیرد زیرا به لحاظ تئوریک خصوصیسازی
متکی بر این اندیشه است که محیط بازار زمانی برقرار میشود که رقابت

نکتههایی که باید بدانید
[ایده واگذاری بنگاههای دولتی به بخشخصوصی به نیت چابک کردن دولت و خروج آن از
اقتصاد اتفاق افتاد.
[خصوصیسازی در سال  1362در کشور بر سر زبانها جاری شد.
[فعاالن اقتصادی شرکتهای خصولتی را بزرگترین رقبای خود میدانند.
یها بخش خصوصی را به حاشیه اقتصاد راندهاند.
[خصولت 
[تجربه خصوصیسازی در ایران به کابوسی برای بخش خصوصی تبدیل شده است.
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کامل برقرار باشد و بخش خصوصی طوری عمل میکند که کارایی اقتصادی
حاصل شــود  .خصوصیسازی به مجموعهای از اقدامات گفته میشود که
در قالب آن ســطوح مختلف کنترل ،مالکیت و مدیریت از دســت بخش
دولتی خارج و به بخش خصوصی سپرده میشود  .انگیزه خصوصیسازی
در هر کشــور با کشور دیگر متفاوت بوده اســت  .برای خصوصیسازی از
چند روش متداول اســتفاده میشود  .عرضه سهام به عموم مردم ،عرضه
سهام به گروههای خاص ،تفکیک واحدهای مشمول واگذاری به واحدهای
کوچکتر و واگذاری مالکیت یا مدیریت ،جلب مشارکت بخش خصوصی
در سرمایهگذاری جدید مورد نیاز واحدهای دولتی و عقد واگذاری مدیریت
ت (دنیای اقتصاد ،شماره .)1178
یا اجاره داراییها از جمله این روشها اس 
خصوصیســازی در ایران زمانی مطرح شد که پیشبینیهایی که از
تاسیس شرکتهای دولتی انتظار میرفت نتوانست محقق شود  .بنابراین
در سال  1362این ایده در کشور بر سر زبانها جاری شد  .ولی با توجه به
جنگ بین ایران و عراق ،سیاستهای خصوصی نتوانست به اجرا درآید  .بعد
از جنگ این مسئله در سرلوحه کارهای دولت قرار گرفت که باز هم موفق
نبود  .یکی از دالیلی که خصوصیسازی در ایران راه به بیراهه برد ،واگذاری
به گروههای خاص بود که به طور کامل مغایر با اهداف پیشبینیشده بو د.
از ســویی روشهای واگذاری نیز روشهای محــدودی بود  .عالوه بر این
یکی از مهمترین اتفاقاتی که در خصوصیســازی رخ داد ،واگذاری سهام
به نهادهای عمومی غیردولتی بود  .در واقع دولت عرضهکننده ســهام به
نوعی در پوشش خریدار وارد گود شد و شرکتها را تحت عناوین مختلف
خریداری کرد  .کارشناسان بر این باورند که این موضوع خطرناکترین کار
در خصوصیسازی اســت  .چراکه شرکتهای ایجادشده نهتنها از نظارت
دولت خارج میشوند ،بلکه کسانی مسئولیت آنها را به عهده میگیرند که
نه تخصصی در آن زمینه دارند و نه میتوانند آنها را به درستی اداره کنند.
از این رو امروز با تعداد زیادی شــرکت خصولتی در کشــور مواجهیم که
نه خصوصی اســت و نه دولتی  .آنجا که شرایط حکم میکند ،خصوصی
میشوند و آنجا که منفعتی در انتظارشان است ،دولتی  .فعاالن اقتصادی
این شــرکتها را بزرگترین رقبای خود میدانند  .چراکه قدرت رقابت را
از بخش خصوصی سلب کردهاند  .رانتهای اطالعاتی ،یارانههای دولتی و
حمایتهای بیاساس و بدون قید و شرط از خصولتیها ،بخش خصوصی
را به حاشــیه اقتصاد رانده است  .از این رو تجربه خصوصیسازی در ایران
به کابوســی برای بخش خصوصی تبدیل شده است  .اما در شرایط کنونی
که اقتصاد ایران از بههمریختگی قابــل مالحظهای رنج میبرد ،برخی از
کارشناســان بر این باورند که ادامهی روند خصوصیسازی موجب تداوم
و تشــدید واگذاریهای نادرســت خواهد شــد  .از این رو شــاید توقف
خصوصیسازی دراین شرایط ،منفعت بیشتری برای اقتصاد داشته باشد.
JJنگاهی به تجربه چند کشور در خصوصیسازی
بررسی تاریخچه خصوصیسازی در دنیا نشان میدهد تعداد کشورهایی
که خصوصیســازی کردهاند ،از  13کشور در ســال  1988به  34کشور
در ســال  47 ،1991کشــور در  1993و  43کشــور در  1995رســیده

اســت  .در این میان در بین کشورهای اروپای شرقی که پس از فروپاشی
کمونیسم ،آزادسازی و خصوصیســازی را شروع کردند فرآیند واگذاری
سهام شرکتهای دولتی در آلمان شرقی موفقتر از همه بوده و تجربیات
حاصــل از آن دارای اهمیت و ویژگیهایی اســت  .محــدود کردن دامنه
فعالیت اقتصادی دولت از طریق خصوصیسازی ،افزایش زمینه رقابت بین
شرکتها ،مدرنیزه کردن ماشینآالت و تجهیزات ،حفظ اشتغال و افزایش
ســرمایهگذاریهای مولد از جمله اهداف در جهت واگذاری شرکتها به
بخش خصوصی بود  .در یک جمعبندی میتوان گفت خصوصیسازی در
آلمان شرقی به دنبال واگذاری شرکتها و موسسات دولتی به قیمت ارزان
مشروط به تعهد خریدار به ادامه عملیات شرکت ،حفظ اشتغال و افزایش
سرمایهگذاری جدید بود که در این زمینه موفقیتهای چشمگیری نیز به
دست آورد؛ آلمان توانست حدود  12هزار واحد و موسسه دولتی را واگذار
کند ،حدود  160میلیارد مارک تعهد ســرمایهگذاری به وجود آورد و 45
میلیارد مارک درآمد کسب کند که البته باید هزینههای انجامشده را نیز
مورد توجه قرار داد.
به اعتقاد برخی صاحبنظران در امر خصوصیسازی ،انگلستان از جمله
کشــورهایی است که برای اولین بار و در یک فضای خالی از تجربه الزم و
کافی حرکت خود را در امر خصوصیسازی شروع کرد و دستاوردهای قابل
توجهی نیز از رهاورد این سیاســتها یافت  .خصوصیسازی در انگلستان
از صنایع کوچک و خدمات غیرضروری شــروع شد و به تدریج با حصول
اطمینان از آمادگی کامل جامعه و گســترش بازارهای ســرمایه و اثبات
کارایی بیشتر بخش خصوصی ،به کلیه بخشهای اقتصادی نظیر بزرگراهها،
مخابرات ،هواپیمایی ،فرودگاهها ،کشتیســازی ،فوالد ،راهآهن ،آب و برق
و گاز و  . . .گسترش یافت  .انگســتان در ابتدای امر زمینههای الزم را برای
خصوصیسازی فراهم کرد.
در تجربه خصوصیســازی مالزی نیز که تقریبا بین تمام کشورهای
دیگر مشترک اســت برخی اقدامات و اصالحات پیش از اجرای سیاست
خصوصیســازی برای فراهم کــردن زمینههای اقتصــادی ،اجتماعی،
فرهنگی و اجرایی انجام شد  .کاهش بار مالی دولت ،افزایش کارایی ،توجه
به نقش کارآفرینی و ســرمایهگذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی ،و
کاهش اندازه دولت مهمترین اهدافی بودند که برنامه خصوصیسازی در
مالزی دنبال میکرد  .همچنین روش فروش ســهام ،پیمانکاری و اجاره و
سرمایهگذاری مشــترک داخلی و خارجی مهمترین روشهایی بودند که
برای دستیابی به اهداف خصوصیسازی در این کشور مورد استفاده قرار
گرفتند.
خصوصیســازی در مکزیک با اهداف عمدهای چون افزایش کارایی
اقتصاد و تقویت مالی عمومی به کمک منابع حاصل از فروش شرکتها
و تشکیالت دولتی ،حذف یارانههای پرداختی دولت و استفاده از سرمایه
و تکنولوژی خارجی در سال  1982شروع شد  .برنامه خصوصیسازی در
مکزیک از همان ابتدا عالوه بر شــرکتهای کوچک ،رقابتی و خدماتی
غیرضروری ،صنایع بزرگ ،امور زیربنایی و واحدهای عامالمنفعه را نیز
دربر گرفت ،منتها با گذشت زمان و خالصی دولت از واحدهای صنعتی
کوچک ،سعی دولت بیشتر روی بنگاهها و شرکتهای بزرگ و انحصار
متمرکز شد  .دستاوردهای مثبت خصوصیسازی در مکزیک موجب شد
تا تجربه خصوصیسازی در این کشور به عنوان یکی از کارنامههای موفق
ارزیابی شــود  .دولت مکزیک در برنامه خصوصیسازی عالوه بر هدف
افزایش کارایی و بهبود وضعیت شرکتها ،اهدافی چون کمک به ساختار
مالی دولت ،کاهش میزان بدهیها و کسر بودجه ،و کسب درآمد را نیز
دنبال میکرد .

جهانی از اعداد
هرآنچه باید برای تحلیل اقتصاد ایران و جهان بدانید
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امروز بسیاری از واحدهایی که در دهه  70و پس از آن
واگذار شدند به دلیل عدم اهلیت و ارزیابی افرادی که آن را
خریداری کردند ،تعطیل شدهاند.

روایت

سه محور خصوصیسازی

بسیاری از واحدهای واگذارشده تعطیل شدند

فضای موجود کشور مانع خصوصیسازی است و تا زمانی
که دولت بخش خصوصی را شریک اقتصادی خود نداند و به
اصل قانون اساسی مبتنی بر اقتصاد سهگانه کشور بیتوجه
باشد ،طبیعتا باید شاهد ادامه بحرانهای اقتصادی در کشور
بــود .در حال حاضر دولت علیرغم مباحثی که در مجامع
عمومی مطرح میکند ،بخش خصوصی را طرف مشــاوره
خود قرار نداده و به توصیههایی که تاکنون از طرف بخش
مرتضی لطفی
خصوصی ارائه شده توجه چندانی نداشته است .این در حالی
است که مجموعه اتاق بازرگانی ایران و تهران خود را همراه و
مدیرعامل شستا
همگام با دولت و در ارکان اقتصادی کشور شریک میدانند.
ما بارها شاهد بودیم که در مجموعه مباحثی که بخش خصوصی با وزرای اقتصادی دولت داشتند
و نامهنگاریهایی که از طریق روسای اتاق بازرگانی با دولت صورت گرفت ،راهکارهایی به دولت
ارائه شــد که متاسفانه چندان مورد توجه قرار نگرفت .ما امروز به عنوان بخش خصوصی با دو
مقوله مهم مواجه هستیم .یکی از آنهااقداماتی است که در گذشته صورت گرفته است .دولت
در دورهای برای تامین کسری بودجه خود مبادرت به واگذاری بنگاههایدولتی خود کرد؛ امروز
شاهد آن هستیم که داراییهابه صورت کارشناسی واگذار نشده است .هم در شناسایی اهلیت
افرادی که متقاضی واگذاری بودند و هم در عدم رعایت زنجیره ارزش و زنجیره تامین مشکالتی
ایجاد شد .چهبسا امروز بسیاری از واحدهایی که در دهه  70و پس از آن واگذار شدند به دلیل
عدم اهلیت و ارزیابی افرادی که آن را خریداری کردند ،تعطیل شدهاند .حتی در بخشهایی که
صاحبان اهلیت آن را خریداری کردند ،سازمان خصوصیسازی مجموعه این بنگاهها را به مسلخ
برد .به طور مثال ذوب آهن به دلیل اینکه یکی از صنایع مادر کشور محسوب میشود ،وقتی که
به بخش خصوصی واگذار شد متاسفانه بخش و زنجیره تامین آن را به افراد و بنگاههایدیگری
واگذار کردند .اکنون که ذوب آهن در کشور بیشترین مصرف زغال سنگ و سنگ آهن و مواد
اولیه متفاوت دیگری دارد ،به هیچ وجه معدنی را مرتبط با خود ندارد و مجبور است مواد اولیه
خود را از بخشها و مالکان دیگر خریداری کند .همین موضوع خسارتهای زیادی را به مالکان
ذوب آهن وارد کرد و تعداد موارد مشابه در این زمینه کم نیست .از همین رو نتیجه تصمیماتی
که در گام اول به موقع گرفته نمیشود و در گام بعدی مشارکت بخش خصوصی در آنها کمرنگ
میشود ،ایجاد فساد و رانت در این چارچوب است.
در حال حاضر اگر بخواهیم به روند خصوصیسازی نگاه کنیم ،میتوانیم به مجموعه شستا اشاره
کنیم .به طور مثال مجموعه شستا ذاتا خصوصی است .علت آن هم این است که تقریبا  45درصد

نکتههایی که باید بدانید
[فضای موجود کشور مانع خصوصی سازی است.
[داراییها به صورت کارشناسی واگذار نشده است.
[در فاز اول واگذاری بنگاههای تحت پوشش شستا  105شرکت عرضه شد
که با تنگناهای داخلی روبهرو بود.
[در دهههای گذشته خصوصیسازیها مبتنی بر نوسازی ،توسعه،
لزایی نبوده است.
اشتغا 
[هدر رفت سرمایه و منابع ملی و کاهش اشتغال و افزایش بیکاری از اثرات
خصوصیسازی در ایران است.
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از واحدهایی را که در اختیار دارد از بخش خصوصی خریداری کرده و مابقی را ایجاد کرده است.
از همین رو سیاست ریاست جمهور و تاکید وزارتخانه مرتبط و ضرورت اقتصاد کشور شرایطی
را ایجاد کرده است که ما رویکرد خود را از بنگاهداری به سمت سهامداری سوق دهیم .بنابراین در
استراتژی  5ساله ،متناسب با امکان رقابت در بازارهای بینالمللی ،صنایعی که میتوانستیم در آن
حضور پیدا کنیم ،محدود به صنایع بزرگ و دارای رتبه در سازمان بورس شده است.
از ابتدای نیمه دوم ســال گذشته رویکردی را دنبال کردیم که بر اساس آن بتوانیم بنگاهداری
را بر مبنای حفظ ذخایر کارگران و ایجاد ارزش افزوده منابعی که در اختیار داریم ،حفظ کنیم .در
این راستا طرحی ارائه شد تا از بنگاههاخارج شویم و از درآمد حاصلشده فروش بنگاههابتوانیم
در صنایع با ارزش افزوده بیشتر در اسکوپهایبینالمللی ورود پیدا کنیم .به طور مثال در حوزه
پتروشیمی این اعتقاد وجود دارد که با ادغام پتروشیمیهایی که فعال هستند و وزارتخانههایی
که در این زمینه فعالیت میکنند برای صادرات در عرصه بینالمللی با یک سیاست واحد ورود پیدا
کنیم ،از همین رو رقابتهایداخلی نخواهیم داشت .به هر حال وقتی که در این زمینه متمرکز
عمل کنیم مشتریان خارجی به نحو دیگری با ما عمل خواهند کرد و در کاهش هزینههانیز بسیار
موثر خواهد بود .در حوزه فوالد و مس این اعتقاد وجود دارد که اگر تمرکز ایجاد شود بسیاری از
کارخانههایتولیدکننده مس به لحاظ مواد اولیه به یکدیگر نیازمند هستند .اما به دلیل اینکه متفرق
هســتند و در یک مجموعه واحد تعریف نشدهاند با تامین مواد اولیه مشکل دارند و نمیتوانند با
ظرفیت الزم کار کنند .فوالد نیز همان شرایط را دارد.
در فاز اول واگذاری بنگاههای تحت پوشش شستا  105شرکت عرضه شد که با تنگناهای داخلی
روبهرو بود .اساسا با توجه به متغیرهای اقتصادی و عدم تثبیت فضای اقتصادی کشور که متاسفانه
نمونه آن تغییر مداوم نرخ ارز است نتوانستیم به آنچه پیشبینی شده بود دست یابیم .به این دلیل
که بنگاهی با ارز مثال  4200یا  3800تومان قیمتگذاری میشود ،اما فرایند ارزیابی طول میکشد
و به محض اینکه میخواهد عرضه شود قیمت ارز در بازار دو برابر میشود .بنابراین باید فرایندی
مانند قوانین احراز صالحیت و احراز هویت افراد را تسریع کرد .همچنین برای اینکه خصوصیسازی
سریعتر انجام شود باید مشوقهایی را نیز در نظر گرفت و استراتژی جدی خروج دولت از بنگاهها در
دستور کار قرار گیرد .البته تصمیم گرفته شده است دولت از بنگاههایبزرگی که در بازار سرمایه
سودده هستند خارج شود.
عمال فضای موجود در کشور مانع از خصوصیسازی شده و شاهد هستیم که خصوصیسازی هم
تاکنون انجام نشده است .تنها بنگاهها ارزشگذاری و روی تابلو عرضه میشوند .اما همچنان شاهد
هستیم که چندان تغییری در وضعیت اقتصاد کشور ایجاد نشده است .هنوز نتوانستهایم در واگذاری
موفق شویم .فضای اقتصادی امروز و قوانین و مقررات حاکم حاکی از آن است که حجم واگذاریها
قابل توجه نخواهد بود .ارزش داراییها در همه گروهها قابل توجه است و به نظر میرسد هیچ بخشی
قادر به خرید این بنگاهها نیست.
در دهههای گذشــته خصوصیسازیها مبتنی بر نوسازی ،توسعه و اشتغالزایی نبوده است و
بسیاری از این بنگاهها پس از واگذاری تعطیل شدهاند؛ مثال نساجیها از جمله بنگاههایی بودند که
در پی واگذاریها تعطیل شدهاند و نمونههای اینچنینی بسیار است .بنابراین تنها خصوصیسازی
چند نتیجه داشــت .ابتدا هدررفت سرمایه و منابع ملی و دیگر کاهش اشتغال و افزایش بیکاری؛
همچنین باعث افزایش وابستگی برخی کاال به واردات شد .بنابراین علیرغم اینکه تالش شد با توجه
به برنامهریزیها خصوصیسازی انجام شود ،شاهد بودیم که این اتفاق نیفتاده است .پس واگذاریها
باید در سه محور انجام شود :ابتدا دولت با بخش خصوصی به رقابت نپردازد و به بخش خصوصی
میدان دهد و از ظرفیتهای این بخش استفاده کند؛ دوم آنکه تالش کند این خصوصیسازیها به
نوسازی بینجامد؛ و سوم ،اشتغالزایی را مد نظر قرار دهد .اگر دولت بتواند این محورها را اساس کار
خصوصیسازی قرار دهد مطمئنا نتیجه خواهد گرفت.

اگر سهام بنگاههای قابل واگذاری به صورت خردتر و کوچکتر تقسیم
شود ،مطمئنا بخش خصوصی راحتتر میتواند سهام آنها را خریداری کند.
قیمتگذاری بسیار باال از توان قسمت عمده بخش خصوصی خارج است.

تجربه بینابینی ایران در خصوصیسازی
واگذاریها با روند فعلی به ضرر کشور است

ی بنگاهها،
بر اســاس نظریات اقتصادی ،خصوصیســاز 
واگذاری مدیریت آنها به بخش خصوصی است و مشکل
ی در ایران ،نحوه واگذاری بنگاههای
اساسی خصوصیساز 
دولتــی اســت .همانطور کــه میدانیــم در درجه اول
ی از بنگاههای بزرگ مانند مخابرات شروع
خصوصیساز 
شد که مبلغ الزم برای خرید اینها از توان بخش خصوصی
خارج بــود .درنتیجه این واگذاریهــا به بخشهایی که
جمشید پژویان
خصوصی نبودند ،بلکه به بخشهای دولتی یا شبهدولتی
مثل قرارگاه خاتماالنبیا و تامین اجتماعی واگذار شد .این
اقتصاددان
واگذاریها بیشتر بابت بدهیهای دولت در گذشته بود و در
ی محسوب نمیشود .واگذاری بنگاهها از دولت به بخشهایی که به اصطالح
واقع خصوصیساز 
عامیانه به آن خصولتی میگویند یا بنگاههایی که به هر حال مدیریت آن به نحوی با دولت
ی واقعی نیست.
است ،یعنی اعضای هیئت دولت مدیران آنها را تعیین میکنند ،خصوصیساز 
مشخص کردن مدیران این بنگاهها به این ترتیب ،بدتر از زمانی است که این بنگاهها در دست
دولت باقی میماند .چرا که اگر تحت مدیریت دولت بود ،نظارتی بر آنها وجود داشت .از طریق
وزارت اقتصاد و امور دارایی یا ســازمان بازرسی کل کشور و غیره امکان نظارت بر بنگاههای
دولتی وجود دارد .اما زمانی که در قالب خصولتی واگذار میشود دیگر ناظری وجود ندارد و
مردم هم صاحبان سهم نیستند که مدیرانی را تعیین کنند و بر آنها نفوذ داشته باشند .بدیهی
ی ناموفق است.
است که چنین خصوصیسازیا 
زمانی که رئیس شــورای رقابت بودم تاکید کردم باید مجددا سهام این بنگاهها به بخش
خصوصی واگذار شود .باید در ابتدا بخش خصوصی را از طریق اتاقهای بازرگانی و سندیکاها یا
از طریق حمایتهای بانکی تقویت کنند تا آنها بتوانند خریدار سهام بنگاههای واگذارشده باشند.
اگر بخش خصوصی توان خرید ســهام این بنگاهها را داشته باشد داوطلب میشود ،اگر
سهام این بنگاهها به صورت خردتر و کوچکتر واگذار شود ،مطمئنا بخش خصوصی راحتتر
میتواند سهام این بنگاهها را خریداری کند .مسئله اینجاست که مثال در واگذاری مخابرات،
دولت برای اینکه با قیمت باالتر این بخش را واگذار کند قانون خرید  50+1درصد را تعیین
کرد تا کسی که سهام را میخرد کامال مدیریت و اداره آن را بر عهده بگیرد .این در حالی است
که قیمتگذاری بسیار باال از توان قسمت عمده بخش خصوصی خارج است .در این شرایط
آیا باید خصوصیسازی ادامه یابد؟ برای پاسخ به این سوال میتوان به تجربیات کشورهای
مختلف توجه کرد که کشورهای دارای این تجربیات دو گروه هستند؛ دسته اول ،کشورهایی
که در دهه  80میالدی زمانی که چرخشی در نظریههای اقتصادی اتفاق افتاد ،به واگذاری
بنگاههــای در اختیار دولت مبادرت کردند ولی تشــخیص اقتصاددانان این بود که این امر
ضرورتی ندارد .کشورهای صنعتی پیشرفته مانند انگلستان ،آلمان و امریکا یا بعضی کشورهای
توسعهیافته از جمله این کشورها بودند .این مشابه وضعیتی بود که آب استخری را در یک
دریا بریزید ،یعنی بخش خصوصی این کشورها مانند یک دریا و اقیانوس بودند که به راحتی
توانستند این بنگاههای دولتی را جذب و تحت مدیریت خود به کارآمدی برسانند که نتیجه
مثبت آن دیده شد.
تجربه کشــورهای دسته دوم در زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شــوروی اتفاق افتاد .در
کشورهای اروپای شرقی و کمونیستی برعکس کشورهای اول چندان بخش خصوصی ظرفیت
پذیرش این بنگاههارا نداشت .این کشورها بخش خصوصی قوی نداشتند و در نتیجه مشکل
این کشورها ،نبود متقاضی برای شرکتهای دولتی بود .این کار را با روشهای مختلف انجام
دادند و برخی از این کشورها سهام بنگاههای دولتی را به صورت تقریبا یکسان بین همه مردم

پخش کردند و بعد بخشهای خصوصی به تدریج شروع به جمعآوری این سهامها کردند و
تبدیل کردند به بخش خصوصی که مالکیت و مدیریت داشته باشد .این روش هم موفقیت
زیادی نداشــت و بسیاری از آنها به ســرمایهگذاران خارجی یعنی دنیای آزاد روی آوردند و
بنگاههای خود را به آنها واگذار کردند و معدودی از کشورها دارای افرادی در خارج از کشور
بودند که ثروت زیادی داشتند و به خصوص اتحاد جماهیر شوروی که به روسیه تبدیل شد،
افراد و گروههای ثروتمندی را داشت که به تدریج واگذاریها به این گروه انجام شد.
ایران مثالی بینابینی است .یعنی هم بخش خصوصی در کشور وجود دارد و هم این بخش
ی شروع شد  80درصد بخش صنعت در
دارای توان باالیی نیســت .زمانی که خصوصیساز 
دست دولت بود و بخش خصوصی تنها  20درصد سهم داشت .این هم مانند مثال استخر و
دریا است که انگار آب یک دریا را در استخری خالی کنید .بدیهی است این استخر ظرفیت
این میزان آب را ندارد و سرریز خواهد شد .در اینجا باید سیاستهایی برای سمت تقاضا اجرا
میشــد؛ یعنی برای بخش خصوصی که باید متقاضی باشد این سیاستها در جهت تقویت
بخش خصوصی اجرایی میشد تا این بخش بتواند برای بنگاههای دولتی مانند مجموع های
قوی صاحب تقاضا باشد.
دولت این اقدام را انجام نداد و بیشتر به سیاستهای سمت عرضه و واگذاری بنگاهها توجه
میکرد؛ بدون اینکه توجهی به توان و قدرت بخش خصوصی داشته باشد .این در حالی است
که اقداماتی از این دست را میتوانست از طریق وامدهی و حمایت بانکها برای اعطای اعتبار
به بخش خصوصی واقعی انجام دهد .به همین ترتیب شــد که سرانجام بنگاههای دولتی به
عنوان بدهیها به بخشهای دولتی یا شبهخصوصی واگذار شد .بخشهایی که نمیتوان نام
آنها را بخش خصوصی نهاد .بدیهی است که مثال تامین اجتماعی بخش خصوصی محسوب
نمیشود .اما این نهاد به عنوان بخش خصوصی وارد شد و مدیریت بنگاههارا برعهده گرفت.
کار تامین اجتماعی مدیریت اقتصادی نیست که بتواند کارایی الزم را ایجاد کند .در همین
حال بانکهایی که میخواهند به بخش خصوصی واگذار شوند و مدیرانشان توسط وزرا یا بانک
مرکزی تایید میشــوند ،دارای مشخصههای بخش خصوصی نیستند .از این رو نباید از آنها
انتظار سودآوری داشت .بخش خصوصی از این طریق شکل کارآمد و بهینه را نخواهد داشت
و اینها نشــانه مدیریت غلط دولت بوده که در تمام این مدت اعمال شده است .بنابراین اگر
واگذاریها به این ترتیب ادامه یابد قطعا به ضرر کشور خواهد بود .به این دلیل که اینچنین
واگذاریهایی به بخش خصوصی واقعی نیست اما اگر دولتها بتوانند سمت تقاضا را تقویت و
تهیج کنند و این بنگاههای دولتی به بخش خصوصی واقعی منتقل شود قطعا باعث افزایش
توان اقتصادی مملکت خواهد شد.

نکتههایی که باید بدانید
[براساس نظریات اقتصادی ،خصوصی سازی بنگاهها ،واگذاری مدیریت
آنها به بخش خصوصی است.
[دولت در جریان واگذاریها بیشتر به سیاستهای سمت عرضه و
واگذاری بنگا هها توجه میکرد.
[واگذاریهای انجام شده بیشتر بابت رد دیون دولت بود.
[دولت میتوانست از طریق وام دهی و حمایت بانکها برای اعطای اعتبار
به بخشخصوصی واقعی واگذاریها را هدفمند و هدایت کند.
[زمانی که بنگاهی در قالب خصولتی واگذار میشود نظارتی بر آن وجود
ندارد.
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صندوقهايبازنشستگی نمونهای از واگذاریهايناموفق است .تنها اگر زمینها 
ي
مربوط به این صندوق فروخته شود و پول آن در سیستم بانکی نگهداری شود ،سودش
بیشتر از سرمایهگذاریهايصورتگرفته توسط صندوق است.

روایت

خصوصيسازي ابتر

واگذاریهادر ایران به شیوه درستی انجام نشد

مهدی پازوکی
اقتصاددان

بهدلیلتفکر
محدود ،آزار
بخشخصوصی
و تنگنظریها،
امروز در کل ایران
شرکتی در حد
سامسونگ وجود
ندارد که شعبات
بینالمللیداشته
باشد .دلیل این
اتفاقنیزتفکر
دولتی و انحصاری
حاکم بر اقتصاد
کشور است

هيچگونه خصوصيســازيکه باعث ایجاد انحصار در اقتصاد ایران شود،
قابل قبول نیست .من مدافع خصوصيسازي هستم اما واگذاری بنگاهها از
همان ابتدا با شیوه درســت صورت نگرفت .در عین حال اعتقاد عمیق
کارشناسی دارم که برای خصوصيسازي یا باید بنگاهها به مزایده گذاشته
شود یا از طریق بورس به قیمت و بر اساس رقابت خریداری شود .سهام
عدالت نمونهای از خصوصيسازينادرست است .چراکه تا قبل از واگذاری،
بنگاهها تحت پوشش این طرح دارای ضوابط و نظم بودند .اما با واگذاری
سهام آنها تحت عنوان ســهام عدالت ،در حال حاضر با شرایطی مواجه
هستیم که نه سهامدار مشخص است و نه هیئتمدیره .این دست بنگاهها
بر اســاس منفعت خود تعیین ميکنند که در چه زمانی عنوان بخش
خصوصی را یدک بکشــند و در چه مکانی خود را دولتی معرفی کنند.
در واقع این شــرکتها شبهدولتی یا همان خصولتی هستند .واحدهای
مورد بررسی اغلب مربوط به نهادهایی است که وقتی وارد فعل و انفعاالت
بنگاهداری ميشوند قطعا اقتصاد را بیشتر دچار مشکل ميکنند .برای مثال
در گذشته بزرگترین نیروگاه کشور که نیروگاه سیکل ترکیبی سه هزار
مگاواتی پاکدشت است به بنیاد شهید واگذار شد و بنیاد شهید نیز آن را به
بانک دی که متعلق به همین نهاد است ،واگذار کرد .این در حالی است که
اگر قرار است در این زمینه بنیاد شهید بنگاهداری کند ،مسلما وزارت نیرو
تخصص بیشتری در اینباره دارد .این شیوه واگذاریها اصال به نفع اقتصاد
نیست .مطمئنا اگر وزارت نیرو متولی چنین نیروگاهی باشد ،در صورت
بروز هرگونه مشکلی ،در مقابل مردم و مجلس مسئول و پاسخگو خواهد
ي دولتی را نباید مانند
ي دولتی ،اموال دولتی و بنگاهها 
بــود .کارخانهها 
گوشت قربانی تقسیم کرد .چراکه به دلیل ساز و کار اشتباه در واگذاریها،
ي خصولتی ميشــود .این شرکتها عرصه را بر
موجب رشد شرکتها 
ي بازنشستگی
بخش خصوصی در اقتصاد ایران تنگ کردهاند .صندوقها 
ي مربوط
ي ناموفق است .تنها اگر زمینها 
نیز نمونه دیگری از واگذاریها 
به این صندوق فروخته شود و پول آن در سیستم بانکی نگهداری شود،
ي صورتگرفته توسط صندوق است.
سودش بیشتر از سرمایهگذاریها 
ي موفق خصوصيســازي در دنیا ،در کشور آلمان
یکی از نمونهها 
صورت گرفت .دولــت آلمان کارخانهها را به قیمت یک دالر به بخش
خصوصی واقعــی واگذار کرد .حال در ایران دو باشــگاه اســتقالل و
پرسپولیس هنوز خصوصيسازينشدهاند .این در حالی است که اگر این

نکتههایی که باید بدانید
[در ایران امنیت اقتصادی وجود ندارد.
[شبهدولتیها اجازه نمیدهند بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ایران به وجود بیاید.
[خصوصيسازي در ایران ابتر مانده و روشی که این سالها برای آن مورد استفاده بوده،
خندهدار است.
ي دولتی را نباید مانند گوشت قربانی تقسیم کرد.
ي دولتی ،اموال دولتی و بنگاهها 
[کارخانهها 
[هيچگونه خصوصيسازي که باعث ایجاد انحصار در اقتصاد ایران شود ،قابل قبول نیست.
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باشگاهها را حتی رایگان به پیشکسوتان این دو تیم میدادند ،وضعیت
بهتر بود .خصوصيســازيدر ایران ابتر مانده و روشی که این سالها
برای آن مورد اســتفاده بوده ،خندهدار است و موفق نبوده است .البته
نباید فراموش کرد که در ایران انحصار وجود دارد و این امر مشــکل به
وجود ميآورد .در اقتصاد ایران فضای مناسب کسب و کار وجود ندارد.
فضای مناسب کسب و کار دارای یک سری ویژگیهایی است .مهمترین
ویژگی آن شفافیت در اقتصاد یعنی مبادله آزاد اطالعات است .همچنین
ي اقتصادی رقابت وجود داشته باشد و بنگاهها از طریق
باید بین بنگاهها 
رقابت بزرگتر شوند و اگر واحدی توان رقابت را نداشت از گردونه خارج
و ورشکسته شود .ویژگی دیگر نفی انحصار است .هرگونه انحصاری برای
اقتصاد ایران مثل سم خطرناک است چه انحصار بخش خصوصی ،چه
انحصار دولتی چه انحصار خصولتیها .در حال حاضر خصولتیها اقتصاد
ایران را در گرو خود گرفتهاند .متاســفانه در کشــور ما تولیدکننده از
ي دولتی) از سوی خود
جهات مختلف آزار ميبیند .هرکسی (دستگاهها 
میخواهد از تولیدکننده بهرهکشــی کند .این نیز با رشوه هیچ تفاوتی
نــدارد .بنابراین تولیدکننده بخش خصوصــی در این فضا نمیتواند با
ي خصولتی رقابت کند .چرا که عرصه بر او تنگ ميشود و
شــرکتها 
ي خصولتی به دلیل اینکه در شرایط مشابه قرار
در مقابل ،شــرکتها 
ندارند ،در رقابت پیروز خواهند شد .در حال حاضر اقتصاد ایران از عدم
ســامت رنج ميبرد .مشکل اصلی اقتصاد ایران بیانضباطی اقتصادی
است .نباید گذاشت این بیانضباطی موجب ایجاد رانت شود .رانت عامل
ي واگذارشده ميتوانید مفهوم رانت را
فساد است .با نگاهی به بنگاهها 
به درستی درک کنید .حدود  10درصد بخش خصوصی توانستهاند این
بنگاهها را خریداری کنند 90 .درصد آنها به خصولتیها واگذار شــده
اســت .خصولتیها نیز اغلب تحت پوشش نهادهای حکومتی فعالیت
ميکنند و از طریق آنها به رانت دسترســی دارند .همین شبهدولتیها
اجازه نمیدهند بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ایران به وجود بیاید .در
عین حال نباید فراموش کرد که در حال حاضر بخش خصوصی واقعی
نیز در کشور وجود ندارد .حتی یک کارخانه بزرگ بینالمللی نیز در ایران
فعال نیست .در سال  1355درآمد سرانه ایران نزدیک  2برابر کره جنوبی
بود؛ اما در حال حاضر کره جنوبی بیش از  2و نیم برابر ایران درآمد سرانه
دارد .ما آن روزها بهترین شــرکتها را داشتیم؛ گروه صنعتی بهشهر،
پارس الکتریک و . ...ولی به دلیل تفکر محدود ،آزار بخش خصوصی و
تنگنظریها ،امروز در کل ایران شرکتی در حد سامسونگ وجود ندارد
که شــعبات بینالمللی داشته باشد .دلیل این اتفاق نیز تفکر دولتی و
انحصاری حاکم بر اقتصاد کشور است .این در حالی است که اقتصاد بر
مبنای اصولی همچون رقابت و از بین بردن انحصار قابل تعریف است.
وقتی در کشوری از تحقق این اصول جلوگیری شود ،سرمایه نیز از آن
کشور خارج ميشود .در حال حاضر شاهد هستیم که بسیاری از ایرانیها
در دوبی شرکت دارند و در ترکیه و گرجستان سرمایهگذاری کردهاند.
این رفتار سرمایهگذار ناشــی از وجود رانت و انحصار و نبود رقابت در
اقتصاد ایران است .در ایران امنیت اقتصادی وجود ندارد.

 .............................کسبوکار .............................

عکس :رضا معطریان

فضای کسب و کار ایران به دلیل بخشنامههای متعدد ،عدم ثبات در نرخ ارز و هجوم به یکباره نقدینگی،
شرایط نامساعدی را تجربه میکند .هر روز فعاالن اقتصادی با شرایط جدیدی در کسب و کار مواجه هستند
که کار را برای تصمیمگیریهای کوتاهمدت و بلندمدت آنها سخت و سختتر میکند .حال یک فعال اقتصادی
نمیتواند تفسیر و برداشت صحیحی از تصمیماتی داشته باشد که فضای کسب و کار را مه آلوده کرده است.

کسبوکار

بیتوجهی به اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار

اجرای ناقص یا عدم اجرای مفاد قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار ،کار اقتصادی را در ایران سخت کرده است

تعداد احکام اجرا شده در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار آنقدر اندک است که عمال در مقابل قوانین اجرا نشده یا ناقص اجرا شده ،رنگ میبازد.
محبوبه فکوری
آنگونه که پایشهای مراکز نظارتی رسمی از جمله مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی نشان میدهد ،دولت به بسیاری از مفاد قانون بهبود مستمر
فضای کسب و کار بیتوجه بوده و آنها را اجرایی نکرده است؛ این در حالی است که همین امر ،مشکالت بسیاری را پیش روی تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی
آیندهنگر
قرار داده است .این در حالی است که موارد مهمی از جمله اتخاذ ترتیبات قانونی برای منع مداخله و نفوذ دستگاههای اجرایی در مدیریت شرکتهای
خصوصی ،تعاونی و عمومی غیردولتی و نیز قرار گرفتن مصوبات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در دستور کار هیئت وزیران ظرف مدت  30روز هنوز اجرا نشده است.

تهیه فهرست ملی تشکلهای اقتصادی
جلوگیری از فعالیت موازی تشکلها در
فعالیتهای صادرات غیرنفتی
جلوگیری از فعالیت موازی تشکلها در
فعالیتهای صادرات غیرنفتی

تشکیل سازمان نظام مشاوره مدیریت

قرار گرفتن مصوبات شورای گفتوگو در
دستور کار هیئت وزیران ظرف مدت  30روز

اطالعرسانی تغییرات سیاستها ،مقررات و
رویههای اجرایی مدتی قبل از اعمال تغییر
ارائه پیشنهاد برای ارتقای فرهنگ اقتصادی ،اخالق کسب
و کار و مهارتهای شغلی و کارآفرینی در کشور
پیشنهاد اصالح ،حذف یا وضع مقررات یا رویه
اجرایی در جهت بهبود محیط کسب و کار در
ایران به مسئوالن مربوطه بر اساس گزارش
تهیهشده از سوی دبیرخانه شورای گفتوگو

تعیین مصادیق امتیازات تخصیصیافته
به بخشهای تعاونی و خصوصی کشور
ارائه اطالعات یادشده در صدر ماده  19به
پایگاه جامع معامالت بخش عمومی
ارائه کتبی دالیل مخالفت شورای گفتوگو با
درخواست ردشده تشکلهای اقتصادی توسط
دبیرخانه شورای گفتوگو

حکام اجران
ش
ا
ده

زمینهسازی برای شناسایی واحدهای تولیدی
مشمول پرداخت مالیات با همکاری تشکلهای
اقتصادی به منظور دریافت مالیات از همه
فعاالن اقتصادی و گسترش پایه مالیاتی

پیگیری گزارش اتاقها درباره امتیازات موجود
در قوانین و مقررات و رویهها برای بنگاههای
با مالکیت غیر از بخش خصوصی و تعاونی و
زمینهسازی برای حذف یا تعمیم این امتیازات

ارائه پیشنهاد در مورد قراردادهای
دستگاههای اجرایی با فعاالن اقتصادی
بخشهای خصوصی و تعاونی به منظور ایجاد
تراضی و منع تحمیل شرایط ناعادالنه به طرف
مقابل در این قراردادها

آمادهسازی مکانهایی برای عرضه کاالهای
ایرانی ،دسترسی تولیدکنندگان کوچک و
متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت
برای فروشندگان کمسرمایه

ایجاد پایگاه جامع معامالت بخش عمومی و
انتشار اطالعات کلیه معامالت متوسط و بزرگ
بخش عمومی شامل خرید ،فروش ،اجاره به
تفکیک دستگاه و موضوع و نیز به تفکیک
شهرستان ،استان و ملی

شمول قانون برگزاری مناقصات به همه
دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی
غیردولتی و شرکتها و موسسات وابسته

انتشار اطالعات ترک مناقصههای برگزارشده
در پایگاه اطالعرسانی دستگاههای اجرایی

تعیین زمان اطالعرسانی قبل از تغییرات برای هریک
از سیاستها و مقررات و رویههای اجرایی پس از
مشورت با شورای گفتوگو
تمهید خرید بیمهنامه پوششدهنده خسارات
ناشی از قطع برق یا گاز برای واحدهای تولیدی توسط
شرکتهای عرضهکننده برق و گاز
اتخاذ ترتیبات قانونی برای منع مداخله و نفوذ
دستگاههای اجرایی در مدیریت شرکتهای خصوصی،
تعاونی و عمومی غیردولتی
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پیشبینی وجه التزام قطع برق ،یا گاز یا خدمات
مخابرات در هنگام قرارداد با واحدهای تولیدی

رسیدگی و تصمیمگیری
در صورت عدم انتشار
اطالعات معامالت عمومی
در پایگاه اطالعرسانی
معامالت بخش عمومی

منع استفاده اشخاص حقوقی که دولت و
دستگاههای اجرایی در آنها هر نوع سهام مدیریتی
دارند از امتیازات و منافع تخصیصی به بخشهای
تعاونی و خصوصی
اعمال اقدامات قانونی برای تنظیم آیین دادرسی
تجاری و تشکیل دادگاههای تجاری

خالصه عملکرد
اجرای احکام قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار
پس از گذشت حدود  5.5سال از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار صرفا حدود یکپنجم از مفاد قانون اجرایی
شده و حدود نیمی از احکام قانون مذکور اجرایی نشده است .محتوای  25حکم اجرانشده قانون مورد بررسی ،دربردارنده
مهمترین و موثرترین احکام برای برقراری شفافیت اقتصادی ،تسهیل فعالیت اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار کشور است.

اجراشده

9

اجرای ناقص

19

ارائه مستمر آمارهای مورد نیاز فعاالن
اقتصادی
ساماندهی مراجعه نمایندگان
دستگاههای اجرایی به واحدهای تولیدی

53

اجرانشده

اجرانشده

کل احکام

25

%47

استعالم نظر تشکلهای ذیربط توسط
دستگاههای اجرایی هنگام تدوین مقررات و
بخشنامهها

صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی به شکل
پنجره واحد
الکترونیکی کردن فرمها و فرآیند اداری تجارت خارجی

صا

تعیین یکی از معاونان دستگاههای اجرایی و
قضایی مرتبط با محیط کسب و کار در تهران
و مراکز استانها به عنوان مسئول بهبود
محیط کسب و کار (وزرا و روسای دستگاههای
اجرایی و قضایی مرتبط با محیط کسب و کار)

رسیدگی به جرايم مرتبط با فعالیتهای تجاری و
اختالفات بین بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی
حسب مورد در شوراهای حل اختالفات بین بخش

تسهیل تردد سرمایهگذاران خارجی و
شرکای تجاری ایران
استماع نظرات و پیشنهادهای نمایندگان
اصناف یا تشکلهای اقتصادی سراسری

تعیین و انتشار اطالعات آماری مورد نیاز برای
فعاالن اقتصادی
بررسی گزارشهای کمیته موضوع کمیته
ماده  12قانون احکام دائمی برنامههای توسعه
کشور (کمیته ماده  76قانون برنامه پنجساله
پنجم توسعه سابق) و زمینهسازی برای
تصمیمگیری درباره آنها
اعمال اقدامات قانونی برای نحوه رسیدگی
به اعتراض مودیان مالیاتی و نحوه رسیدگی
به اعتراض پرداختکنندگان حق بیمه تامین
اجتماعی

پاسخگویی دستگاههای اجرایی سراسر کشور به
سواالت نمایندگان تشکلها و فعاالن اقتصادی

استفاده از فرمهای یکسان در قرارداد با شرکتهای
بخش خصوصی و تعاونی

%36

%17

ارائه خواستهها ،پیشنهادها و تذکرات
متقابل مسئوالن دستگاههای اجرایی و
نمایندگان تشکلهای بخشهای خصوصی
و تعاونی

جرا شد هاند

احکام

درخواست و بررسی نظر کتبی اتاقها و
آن دسته از تشکلهای ذیربط که عضو
اتاقها نیستند توسط دولت هنگام بررسی
موضوعات کسب و کار

یک

قرار دادن ظرفیتهای روابط خارجی و
نمایندگیهای سیاسی ایران در خارج از کشور
در اختیار فعاالن اقتصادی

ه

به طور ناق

اجرای ناقص

اجراشده

فراهم آوردن زمینه شکلگیری تشکلهای
صنفی بخش ساختمان

خصوصی و دستگاههای اجرایی
حسب مورد در شوراهای حل
اختالف یا شعب خاصی که روسای
دادگستری استانها با رعایت
صالحیت محلی در حوزههای

تهیه فرمهای یکنواخت برای عقود مالی در بانکها
و همچنین نحوه اعطای تسهیالت و شیوههای اخذ
ضمانتنامه از بخشهای خصوصی و تعاونی ،با
اعتبارسنجی مشتریان توسط بانک مرکزی و تصویب
آن در شورای پول و اعتبار
قضایی تعیین میكنند ،تا زمان تاسیس
دادگاههای تجاری.
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کسبوکار
بهروز علیشیری ،مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتوگو با آیندهنگر به تحلیل فضای کسبوکار ایران پرداخت

فضای مهآلود کسب و کار

بوکار در ایران را غیرقابل پیشبینی کردهاند
ابرهای تیره و تار ،فضای کس 

اشاره :اقتصاد ایران این روزها بیش از هر زمان دیگری تجربه تلخی از نبود آرامش در فضای کسب و کار را تجربه میکند .ابرهای تیره و تار ناشی از بخشنامههای خلقالساعه و برخی از
تصمیمات غیرمنتظره برای اقتصاد ،فضای ناامنی را برای تصمیمگیری پیش روی فعاالن اقتصادی قرار داده است.بر این اساس ،اکنون بسیاری از فعاالن اقتصادی قدرت تصمیمگیری و
پیشبینی ندارند و بنابراین همهچیز در هالهای از ابهام فرو میرود و این موضوع بدترین مسئلهای است که اکنون پیش روی اقتصاد ایران قرار گرفته است .بسیاری از فعالیتهای اقتصادی قفل
شده و راهکار آن بازگشت امنیت و آرامش برای اقتصاد ایران است .بهروز علیشیری ،مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی میگوید که در یک اقتصاد غیرشفاف و رانتی ،اگر فضای کسب و کار هم
خراب شود ،اصال مهم نیست .برای اینکه ثروت خدادادی از پدر و مادر به ما رسیده و هرجا که رسیدهایم ،آن را خرج کردهایم و اگر جایی هم این ثروت قطع شد ،گریه میکنیم.
این روزها اقتصاد ایران و فضای کسب و کار با موانع و مشکالت بسیاری مواجه است .فضای
موجود را برای انجام فعالیتهای اقتصادی چطور میتوان تحلیل کرد؟به عنوان یک متخصص
حوزه بینالملل ،چقدر فضای کنونی کسب و کار و اقتصاد ایران با تحریمهایی که از آبانماه به
ميشود ،مرتبط است؟
کشور وارد 

یکی از چالشهای اصلی فضای کسب و کار و اقتصاد ایران ،عدم درک درست از کالبد اقتصاد ایران
و چالشهاياصلی آن ،در بین سیاستگذاران و برنامهریزان رشد و توسعه اقتصادی است .یعنی هم
دولت و هم مجلس،سیاستمداران و مجریان و نهادهای اقتصاد ایران در تشخیص اینکه این الشه روی
میز ،از چه جنسی است و یا سندرم اقتصادی ایران چیست و مشکل آن در چه است ،تفاهی ندارند و
هادچار انحراف میشود و از مد افتاده خواهد شد.
بنابراین ،سیاستگذاریها و راهکار 
در این میان اگر اقتصاد ایران و وضعیت اقتصادی ایران به عنوان یک موضوع تحلیل شود ،میتوان
متغیرهای زیادی را فهرست کرد که هرکدام در تنگناهای اقتصاد ایران نقش دارند .به هر حال اقتصاد،
دولتی ،نفتی و رانتی است که در آن ،فساد وجود دارد .اما یافتن متغیرهايتعیینکننده و هدف قرار
دادن آنها با یک سیاستگذاری درست و برنامه هدفمند و زمانمند یک هنر مجزا است.
در حالی که برای سیاســتگذاری در اقتصاد ایران باید از بین  50متغیر تعیینکننده وضعیت
اقتصادی ،به درســتی تشخیص داد کدام متغیرها نسبت یا ارتباط و همبستگی باالتری بر مشکل
دارند و به سراغ آن رفت ،اگر این اقدام انجام شود ،در آن صورت ،سیاستگذاریها به سمت  5تا 6
متغیر متمرکز میشود که با واریانس  40تا  50درصد ،اقتصاد ایران را میتوان اصالح کرد؛ در حالی
که باقیمانده را هم میتوان آرامآرام و در مراحل بعدی اصالح کرد و بحران آن را از میان برداشت.
اینکه مشکالت اقتصاد ایران چیست و ما با کدام سیاست میخواهیم اقتصاد ایران را اصالح کنیم،
سوالی است که رئیس سازمان برنامه و بودجه ،وزرای اقتصادی و نمایندگان مجلس باید به آن جواب
دهند .در این میان باید توجه داشت که در اقتصاد ایران جایگاه بازیگران ،سیاستمداران و عناصر مرتبط
معلوم نیست .این در حالی است که هیچکدام از دستگاههای سیاستگذار ،جواب مشخصی برای حل
مشکالت کنونی ندارند و همه نظارهگر بازی هستند.
به عنوان نمونه ،اگر سیاست بانک مرکزی ما در دوره آقای سیف و آقای همتی را مقایسه کنید،
تفاوت چشمگیری مشاهده میشود؛ به این معنا که آقای سیف و کارشناسان به کلی بر این باور بودند
که نقش نقدینگی  1600هزار میلیارد تومانی ،در افزایش نرخ ارز ،صفر است؛ در حالی که اکنون اقای
همتی ،رئیسکل جدید بانک مرکزی نظر متفاوتی دارد و معتقد است که اگر بحران نقدینگی ،حل
و فصل نشود و برای آن راهحل پیدا نشود ،در مدیریت سایر متغیرهای اقتصادی از جمله نرخ ارز و
تورم موفق نخواهیم بو د.
پس ســوال اینجا است که ریشه این مشکالت فهمی کجا است؛ چراکه این نظرات ،کامال با هم
متفاوت هستند .اینها نشان میدهد که ما چقدر فهم متفاوت و متناقضی از شناخت پدیدهها داریم.
این يک اصل است که باید اصول اقتصاد توسعه بر اقتصاد ایران استخراج شود و اجماع الزم بر روی آن
صورت گیرد و در نهایت ،با توجه به سیاستهایی که بر روی آن اجماع شد ،عمل کرد.
شاید بهتر باشد در اینجا مثالی مطرح کنیم .مجلس وزرای اقتصادی را فرا ميخواند و در مورد
کارهایی که قرار بوده این وزرا انجام دهند ،سوال میکند؛ شبیه دوندهای فرض کنید که قرار بود صد
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متر را در  10ثانیه بدود ،ولی این کار را انجام نداده؛ و اکنون مجلس میخواهد از وی بپرســد و وی
را از سمتش برکنار کند؛ در حالی که این وزیر هیچ برنامهای نداشته و صرفا وزیر شده است و هیچ
ی  ،برنامه کمی در ارتقاي شاخصه ا  ،افزایش تولید و . . .در دستور کار او قرار نگرفته است .پس
سیاست 
وقتی ظرف بازی این وزیر و وزارتخانهاش معلوم نبوده است ،سواالت هم از شفافیت کافی برخوردار
نیست!
به هر حال در چنین شــرایطی ،شما از یک از ریخت افتادگی در کنش و واکنش که یکدیگر را
مثل ســلولهای سرطانی تکثیر میکنند ،در اقتصاد ایران رنج میبرید که نقش بخشها ،نهادها و
دستگاههای مرتبط مشخص نیست و همه به غلط رفتار میکنند.لذا در این فضای از ریخت افتاده
عناصر فاقد توانایی و ظرفیت فنی ميتوانند از مجاری مختلف و بندبازی عهدهدار امور شوند و آب
هم از آب تکان نخورد!
 حال سوال جدی این است که چطور میتوان با این وضعیت مواجه شد و اصالحات اقتصادی

را به نفع فضای کسب و کار صورت داد؟ شفافیت اینجا چه نقشی دارد؟

باید توجه داشت که این مشکالت جدید و منحصر به فرد نیستند.این وضعیت در همه کشورهای
دنیا وجود داشــته و به آن عمل شده اســت .پس چیزی نیست که ما از نو بیاوریم .شما یک بار به
پدیدهای به نام فساد و قاچاق مراجعه میکنید و یک اشعه ،به این سلولهای سرطانی اقتصاد ایران
تابانده میشود تا آنها را نابود کند و ریشههای آن از بین برده شود .این اقدام خوب استاما سوال اینجا
اســت که چرا فساد ایجاد میشود؟ در حالی که این یک اصول اقتصادی و اجتماعی دارد.به عنوان
مثال ،وقتی در همسایگی شما و در نقاط مرزی ،بنزین  5یا  10هزار تومان است ،انگیزه برای قاچاق
بسیار باال ميرود و افراد معمولی هم به قاچاق میپردازند؛ پس کافی است که یک بار با این اختالف
قیمت مقابله كنيد و اصالحات اساسی و ساختاری برای قیمت صورت دهید ،در این صورت انگیزه برای
قاچاق به شدت کاهش خواهد یافت؛ بنابراین باید منشأ نابسامانی و عدم توازن در بروز فساد را از بین
برد .نکته بعدی این است که ما سیاستهای تعدیل ساختاری در اقتصاد ایران را انجام دادیم؛ اما رها و
یا اصال فراموش کردیم .ما این اصل را نباید فراموش کنیم که اقتصاد ایران بدون دستکاری ساختاری
به هیچ وجه به سرمنزل مقصود نمیرسد .یعنی ما یک اقتصادی داریم که در طی  100سال گذشته،
تحت تأثیر عامل فروش نفت و رانت ناشی از آن بوده و همه ساختارهای دولتی و غیردولتی نیز ،حول
آن شکل گرفته است .ما بچهپولدار نفتی بودیم و برایمان فرق نمیکرد که چگونه افراد جامعه خود
را تربیت و دانشجویان را به سمت کارایی بهینه ،هدایت كنيم.یا به درستی بدانیم که یک وزیر باید
دارای چه کیفیتی باشد؛ اصوال کیفیت فنی و صالحیت حرفهای انتخاب یک وزیر یا معاون وزیر یا
مدیر هیچگاه برای ما مهم نبوده ،چراکه پول داشتیم و خرج میکردیم و نقایص عملکردی آنها را با
تزریق پولی و یا توجیهات اجتماعی پوشش میدادیم.
اکنون شما میتوانید این نابســامانی را در گفتوگوهای وزرای اقتصادی ببینید .وزیر بهداشت
ناراحت است که سازمان برنامه و بودجه ،منابع الزم را برای پیشرفت کار در اختیارش قرار نمیدهد.
وزیر صنعت نیز ناراحت است که به وزارتخانه وی ،منابع اختصاص نمییابد .از سوی دیگر وزرای راه
و شهرسازی و نیرو هم ناراحت هستند؛ چراکه در پیشبرد پروژههای خود به لحاظ منابع مالی دچار
مشکل شدهاند .اما سازمان برنامه و بودجه در مقابل همه اعالم میکند که منابع مالی کافی ندارد که

مجلس قانونی به نام قانون کسب و کار وضع میکند که به اذعان خود این نهاد ،تا به حال  20درصد هم پیشرفت نداشته است؛ پس بدون اصالحات ساختاری اساسی،
تمامی سیاستهای درست در داخل این ساختارها نابود میشود .در این صورت ،دولت به طور مشخص و اساسی به نیروهای متخصصی که بتوانند به تجهیز منابع مالیاتی،
فضای کسب و کار و استفاده از منابع مالی خارجی در ساختارهای سیاستگذاری بپردازند ،نیاز ندارد؛ پس این سیکل معیوب توسعهنیافتگی است.

اختصاص دهد؛ پس همهچیز حول این قلک خزانه یعنی پول نفت،
شکل گرفته تا وزارتخانهها به عنوان بچهها بروند و بیمحابا پول
خرج کنن دو بعد هم فخر بفروشند که پروژه راهاندازی کردهایم.پس
در جمعبندی باید گفت که در این شرایط ،بدون تعدیلهای اساسی
و جراحیهای ساختاری اقتصاد ،نمیتوان ساختار اقتصاد را هدایت
کرد .اصالحات بنیادی اقتصاد ایران در آخرین گام موجب خواهد
شد تا این نهادهاياز ریخت افتاده و ساختارهايمنکسر بازسازی
شود و انتخاب مدیرانش بر پایه ویژگیهايتحصصی و حرفهای و
متناسب با برنامههاي هدفمند و نظارتپذیر شکل بگیرد  .در این
صورت شاید بیش از نود درصد مدیران کنونی توانایی احراز مناصب
کنونی را نخواهند داشت .از این لحظه به بعد است که مسیر توسعه
اقتصادی و اجتماعی ایران به ریل صحیح خود خواهد چرخید .در
غیر این صورت ناکارآمدی قطعی و مشهود مدیران و سیاستگذاران
مانع تحقق آرمانهای تعریفشده خواهد بو د.

 این مشکالت در چند سال گذشته نیز در اقتصاد ایران
وجود داشته و مرتب ،فضای کسب و کار را دچار چالش کرده
است .چرا اصالحات ساختاری که جسته و گریخته انجام شد،
مجدد تعدیل شد؟

در طی چند دهه گذشته ،دو اصالح ساختار اقتصادی داشتیم .یکی اصل  44قانون اساسی و یکی
دیگر تعدیل قیمتهای انرژی بود که به نوعی همان قانون هدفمندی یارانهها به شمار میرود .هردو
هابه تنهایی برای درک موانع جدی توسعه ایران و
اند .چرا؟ تحلیل این شکست 
شکست فاحش خورده 
تبیین اینهمه مشکالت کافی خواهد بود .در این صورت متوجه خواهیم شد که همین نهادها و همین
مدیران و همین سیاستگذاران خودشان این روند اصالخات را منحرف و نابود ميکنند و خودشان
مانع هرگونه ابتکار و نوآوری در عرصه اقتصاد ملی هستند.
این عظمت کاری که در اصل  44انجام ش د  ،آيیننامههای مرتبط با آن تدوین ش د  ،نهادهاي
مختلفی ایجاد شــد ،ستاد و شــوراهای عالی درست شد ،ستاد ســرمایهگذاری ملی و هیئت
مقرراتزدایی ملی خلق شــد و صدها اقدام دیگر ...چرا به به نتیجه مطلوبی نرسید؟مقام معظم
رهبری در دیدار با مقامات دولت در هفته دولت به آنها هشــدار میدهند که خصوصیســازی
غلط اســت.در واقع ،خصوصیسازی این نیست که ملک را به بخشخصوصی بفروشید و او برود
ماشینآالت آن کارخانه را به فروش برساند ،سازه را بکوبد و ساختمان بسازد؛ این که خصوصیسازی
نمیشود .خصوصیسازی در ایران به بدویترین شکل خود اجرا شد و امروز در جایی قرار داریم
که نمیتوانیم بگوییم از گذشته در جایگاه بهتری در این حوزه قرار داریم .اصالح دوم ساختاری در
اقتصاد ایران موضوع هدفمندی یارانهها بود که کاری بزرگ در نوع خود به شمار ميرفت و سالها
و ســاعتهای متمادی روی این قضیه و طرح ،فکر شده و از همه مشاوران داخلی و بینالمللی
استفاده شد که به بهترین شــکل طراحی شود .شما ميدانید که امروز به چه وضعیتی سقوط
کرده است .چرا کار نیمهتمام رها شده است؟چهکسی پاسخگو است؟ دولت یا مجلس؟ سرنوشت
ي شود؟ ...اینه ا همه عالمت است که نشان ميدهد چگونه ایدههاي بزرگ و اساسی در
آن چه م 
اقتصاد ایران از درون نهادهاي موجود خورده ميشو د  .پس باید گفت که مشکل توسعه در ایران
ت  .پس قبل از همه
ت  ،بلکه دارای ریشههاي نهادی و اجتماعی اس 
فاکتورهاي اقتصادی محض نیس 
باید با موریانههاياقتصاد ایران مواجه شد و سپس به طراحی مدل توسعه متناسب با آن اقدام کرد.
 حال سوال اینجا است که فضای کسب و کار ،برای اقتصاد رانتی و نفتی ،آیا مهم به شمار

میرود؟

اصال مهم نیست .به طور قطع ،اگر فضای کسب و کار هم خراب شود ،اصال مهم نیست .برای اینکه
ثروت خدادادی به ما رسیده و هرجا که رسیدهایم ،آن را خرج کردهایم به هر طریقی ،و اگر جایی هم
این ثروت قطع شد ،گریه میکنیم .این شرایط امروز مدیریت منابع عمومی در ایران است .در چنین
شرایطی ،مگر قرار است که تولید با بهرهوری و کارایی باال کار کند؟ قطعا پاسخ منفی است .همان
موریانههاياقتصاد ایران خودشان مانع بهبود فضای کسب و کار ایران هستند.از زمانی که از سال
 1386و برای اولین بار کار بهبود فضای کسب و کار را در ایران به صورت نظاممند و نهادی آغاز کردیم
هامانع بهبود فضای کسب و کار هستند و یا
مطالعه روندهای کنونی آن نشان ميدهد که خود این نهاد 

انگیزهای برای بهبود آن ندارند! باید به این سوال جواب داد که چرا؟
 سوال اینجا است که واقعا چرا نمیتوانیم فضای کسب و کار

را بهبود ببخشیم؟

سوال درستتر این است که چرا هیچ دستگاهی انگیزه کافی
برای بهبود فضای کســب و کار ندارد؟ چرا دستگاهها انگیزه الزم
را ندارند؟ باید پرســید که چرا دســتگاهها نمیخواهند این پروژه
پیشرفتی داشته باشد؟ چرا خودشان مانع ایجاد ميکنند؟
زمانی که پروژه کسب و کار را در سال  86آغاز کردیم  4شاخص
به قوه قضائیه مربوط میشود ،اما بهبودی در آن نمیبینیم ،ضمن
اینکه یک شاخص نیز به بانک مرکزی ،یک شاخص به شهرداری
و یک شــاخص به سازمان مالیاتی و شاخصهايدیگر به سازمان
بورس و وزارت صنعت مرتبط هستند .شما هیچ تحرک جدی در
این زمینه نمیبینید .مجلس قانونی به نام قانون کسب و کار وضع
میکند که به اذعان خود این نهاد ،تا به حال  20درصد هم پیشرفت
کسب و کار
نداشته است .اگرچه معتقد هستم که این قانون به اسم 
و بیارتباط با آن بو د.
پس بدون اصالحات ساختاری اساسی ،تمامی سیاستهای
درست در داخل این ساختارها نابود میشود .در وضعیت کنونی دولت به طور مشخص و اساسی
به نیروهای متخصصی که بتوانند به تجهیز منابع مالی ،بهبود فضای کسب و کار و استفاده از
منابع مالی خارجی ،تعدیل ســاختارهای سیاستگذاری ،مدیریت صحیح منابع و بهکارگیری
زبدهترین کارشناسان در سطوح فنی بپردازند ،نیاز ندارد ،بلکه به عناصری نیاز دارد که توجیهگر
وضع موجود و همپالكی سیاسی خود باشند و ریشههايرانت و فساد و بیلیاقتی و رابطهبازی
از همین نقطه آغاز ميشود که تصویرگر سیکل معیوب توسعهنیافتگی کشور است .این وضعیت
سبب شده است تا عمده نهادهايامروز اقتصاد ایران دچار بحران جدی و هشداردهنده باشند.
ی  ،کارخانههاي
ی  ،صندوق بازنشستگ 
ی  ،صندوقهاي تامین اجتماع 
وضعیت سازمانهاي بیمها 
ی  ،مناطق
ی  ،ذخایر ارز 
ل  ،ارزش پول مل 
ی  ،بانکه ا و بیمهه ا  ،بازارهای غیرمتشک 
تولیدی و خدمات 
ی  ،شرکتهاي بزرگ دولتی و . . .تنها نمونهای از این
آزاد و ویژه اقتصادی ،شــهرکهاي صنعت 
ت.
بیتدبیری مدیریتی اس 
وقتی به این پدیدههایی که در بخشهای واقعی اقتصاد است ،نگاه میکنیم ،میبینیم اینها در یک
چرخه افتادهاند و مدام خود را تکثیر میکنند؛ پس باید جلوی تکثیر این سلولهای سرطانی و راههای
توسعهنیافتگی در کشور را بگیریم.از طرفی در سرمایه اجتماعی به شدت دچار مشکل هستیم .اکنون
اعتماد اجتماعی و سرمایه عمومی در حال کاهش است و یک فضای روانی منفی بر روی نگرش مردم
به دولت حاکم است .موارد مذکور یک فضایی را ایجاد کرده که در آن فضا ،اقتصاد ایران نمیتواند به
مسیر خود ادامه دهد .در نهایت ،این مجموعه تکثیرشونده مشکالت خود را تکرار میکنند .در این
شرایط ،عنصر بیرونی هم وارد شده و آن تحریمها است.
 نقش اوضاع بیرونی را در این فضا چطور میبینید؟

این موضوع را نمیتوان به صورت صفر و یک دید .زمانی که با این موضوع ،صفر و یکي برخورد
میشود ،موضوع به نحوی پیش میرود که فردی بگوید من مشقهایم را نوشتهام ،اما به دلیل عوامل
بیرونی ،تعداد غلطهای من زیاد شده است؛ اما چون ما مشقهایمان را ننوشتهایم ،نمیتوانیم بگوییم
که فشارهای خارجی عامل اصلی تکانههايتوسعهای است .بحث اول ما بحث بلد نبودن است.اگر
شما مشقهای داخلی را خوب بنویسید و سپس بگویید نقش عوامل بیرونی چقدر است ،آن وقت
نقش عوامل بیرونی به درستی مشخص خواهد شد ،ولی وقتی شما هیچ کار اساسی صورت نداده یا
به عبارت بهتر ،شخم اساسی بر روی زمین خود نزدهاید ،محصول خوبی هم نخواهید داشت ،حتی اگر
باد و باران و نور خورشید هم کافی باشد .اکنون زمین اقتصاد ایران شخم نخورده و یا هرجا که شخم
زده شده و تحت عنوان خصوصیسازی ،اصل  44قانون اساسی و هدفمندی یارانهها ،کار پیش رفته،
دچار انحراف شده است .شما در این زمین شخمنخورده ،نمیتوانید بگویید که میوه خوب به بار بیاید.
محصول من خشک است .من معتقدم که باید مشقهای خود را بنویسیم.اتفاقا نسخه اقتصاد مقاومتی
که االن چند سال است که اعالم شده ،همان نسخهای بود که میتوانست ضربهگیر اقتصاد ایران در
برابر تنشهای بینالمللی شود.
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کسبوکار

پایش یک محیط نامساعد

بوکار ،کارنامه مثبتی را نشان نمیدهد
پایش اجرای قانون بهبود فضای کس 
شاهین جوادی
عضو هیئت علمی مرکز
پژوهشهای مجلس

بحث اصلی در
زمینه اقتصاد این
است که اوال باید
مدیریتاقتصاد
کالن درستی حاکم
باشد و بعد از آن ،در
زیرمجموعههای
دولتی ،مدیریت
صحیح صورت
گیردتاچنین
قوانینی بتواند به
بهبودفضاکمک
کند

در ســالهای اخیر مفهوم محیط کســب و کار بســیار مورد توجه
سیاستگذاران و تصمیمســازان کشور قرار گرفته که در واقع ،مجموعه
عواملــی را پیگیری میکند که بر اداره و عملکرد بنگاههای اقتصادی اثر
داشته و در عین حال ،خارج از کنترل مدیران بنگاههای اقتصادی به شمار
میرود .در مفهومی سادهتر مواردی همچون تامین مالی ،ثبات قوانین و
مقررات و اقتصاد کالن از جمله موضوعاتی هستند که در باطن ،خارج از
اراده مدیر بنگاه اقتصادی است ولی در عمل اثرگذاری زیادی بر روند کار
و عملکرد وی دارد .آنگونه که بررســیها نشان میدهد ،محیط کسب و
کار مفهومی چندبعدی است که نشئتگرفته از عملکرد تمامی دستگاهها
و نهادهای کشور اســت .اکنون در مجموع شاخصهای محیط کسب و
کار وضعیت خوبی ندارد و تاســیس و اداره بنگاههای تولیدی بر اساس
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با چالشها و موانع بسیاری روبهرو است.
بر این اســاس انتظار میرود که بتوان به خصوص در شرایط کنونی که
تحریم پیش روی اقتصاد ایران قرار گرفته ،کار به نحو مسنجمتری پیش
رود تا خأل ناشی از برخی ارتباطات بینالمللی را بتوان در حوزه تولیدات
داخلی و با تعامل با تولیدکنندگان داخلی جبران کرد .در این میان ،اکنون
وضعیت تحریمی برای اقتصاد ایران در حال رخ دادن اســت و تا به حال
نیز ،بخشی از گرد تحریمها بر پیشانی تولید و اقتصاد کالن ایران نشسته
است .پسلرزههای آغاز تحریم ،شرایط کسب و کار در ایران را بیثبات و
مشــکالتی را ایجاد کرده است که آثار سوء آن در ماههای پیش رو دیده
میشود .این بیثباتی در فضای اقتصاد کالن که در برخی شاخصها نیز
خود را نشان داده ،اثر منفی بر روی کسب و کارها در ایران داشته است؛
در حالی که مروری بر وضعیت متغیرهای اقتصاد کالن و وضعیت محیط
کســب و کار ،نشان میدهد که حتی شــرایط مساعد است که اقتصاد،
مقداری از رکود دربیاید ،اثر بیثباتی اقتصاد ،بر روی همین محیط کسب
و کار بسیار سوء و منفی است.
در این میان ،باید زمینههایی را فراهم کرد که در شرایط کنونی ،علیرغم
همه محدودیتهای بینالمللی ،زمینهســاز آغاز حرکتی در عرصه بهبود
محیط کسب و کار در داخل کشــور بود .تمام اینها در شرایطی است که
مروری بر عملکرد اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که از سوی
مجلس مصوب و برای اجرا به دولت ابالغ شده است ،نشان میدهد که درصد

نکتههایی که باید بدانید
[اکنون در مجموع شاخصهای فضای کسب و کار در ایران وضعیت خوبی ندارد
تهای بینالمللی زمین هساز آغاز
[باید شرایطی را فراهم کرد که علیرغم همه محدودی 
حرکتی در عرصه بهبود محیط و کسب و کار شوند
[باید شیوه مدیریت صحیحی بر اقتصاد کالن کشور حاکم شود
[تمرکز بر روی قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار می تواند بخشی از گرههای اقتصادی
را حل کند
[قانون برای اجرا دچار مشکل خاصی نیست؛ ولی همت و اراده الزم برای اجرا وجود ندارد
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کمی از مفاد این قانون اجرایی شده است .در حالی که به نظر میرسد دولت
باید انگیزه الزم را برای اجرای این قانون در شرایط کنونی داشته باشد و این
قانون را اجرایی کند؛ ولی متاسفانه به دلیل آنکه دولت به روزمرگی افتاده و
درگیر بحرانهای مختلف شده است ،اجرای قوانینی همچون بهبود فضای
کسب و کار به حاشیه رفته و در اولویتهای ثانویه دولت قرار گرفته است .به
خاطر همین ،کمتر از آنچه که باید به آن توجه میشود .در عین حال باید به
صراحت گفت که قانون برای اجرا ،دارای مشکل خاصی نیست و بیشترین
دلیل عدم اجرای آن ،به همت دولت برمیگردد .میطلبد که دولت به اندازه
کافی ،در اجرای این قانون مهم ،از خود انگیزه و همت الزم را نشــان دهد.
در واقع قانون به لحاظ اجرایی نیز ،قابلیت اجرایی دارد و مفاد قانون بهبود
مستمر فضای کسب و کار را به خوبی میتوان در اقتصاد ایران پیادهسازی
کرد؛ ولی متاسفانه آنقدر دولت و اقتصاد کشور درگیر بحرانهای مختلف
شدهاند که تمایلی برای اجرای این قانون ندارند و به خاطر همین هم ،مفاد
آن اجرایی نمیشود .در واقع ،اکنون دولت با برخی مشکالت از جمله بحران
نقدینگی ،مشکالت بانکی ،وضعیت نامساعد ارزی ،تحریمها و مواردی از این
دست همچون صندوقهای بازنشستگی ،بیکاری و تورم دست و پنجه نرم
میکند ،پس شرایط برای اجرای قانون تا حدود زیادی پیچیده شده است
و بحرانهای مختلفی که با آن مواجه شدهایم ،جای زیادی برای کار کردن
در مباحثی همچون ارتقای محیط کسب و کار و توسعه آن باقی نمیگذارد.
تمام اینها در شــرایطی است که به نظر میرسد ،تمرکز بر روی این قانون،
به خوبی میتواند بخشی از این گرهها را باز و تا حدودی کمک کند که فضا
مساعدتر شود.
در این میان به نظر میرســد بحث اصلی در زمینه اقتصاد این اســت
که اوال باید مدیریت اقتصاد کالن درســتی حاکم باشــد و بعد از آن ،در
زیرمجموعههای دولتی ،مدیریت صحیح صورت گیرد تا چنین قوانینی بتواند
به بهبود فضا کمک کند .اگر در باالدست تصمیمگیریها ،همت زیادی برای
اجرای قوانینی اینچنینی که به نفع فضای کلی اقتصاد ایران است وجود
داشته باشد ،کار به خوبی پیش میرود ،و اگر این انگیزه وجود نداشته باشد،
مدیران پاییندســتی نیز در بهبود فضای کسب و کار نقش درستی را ایفا
نمیکننــد .در این میان برخی بر ایــن باورند که حتی عدم اجرای چنین
قوانینی خود میتواند برخی مشکالت ناشی از تحریم را تشدید کند .به هر
حال محیط کسب و کار ابعاد گستردهای دارد که یکی از آنها محیط کالن
اقتصاد و دیگری مباحث مالی است .اینها زمینههای مهمی برای کسب و
کار به شمار میروند که میتوانند تحت تاثیر تحریمها قرار گیرند .به نظر
میرسد که در شرایط کنونی اقتصاد ایران باید شرایط اجرایی قانون را فراهم
کرد تا بتوان در حوزه تحریمها نیز موفق عمل کرد؛ اما مهمتر از همه ،آن
است که اجرای این قانون میتواند به اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی
نیز کمک شایانی کند و کشور را در شرایط کنونی تحریمی ،تابآورتر کند.
در این میان الزم اســت که بازوهای نظارتی و اجرایی در دولت نیز بر روی
اجرای مفاد این قانون قویتر عمل کنند و شرایطی را فراهم سازند که اجرای
دقیق قانون بتواند زمینهساز وضعیت بهتری برای اقتصاد کشور در شرایط
سخت پیش رو شود.

 ................................راهربد ................................
پیامواقعیترازتجاریمثبتچیست؟

حال همه تجار خوب است اما تو باور نکن
آیا آمارهای تجارت خارجی ایران در  5ماهه امسال تمام حقایق را بازگو میکند؟ حتما این سوال را بارها از خودتان پرسیدهاید که اگر آمارها نشان میدهد تراز تجاری کشور
مثبت است پس چرا صادرکننده و واردکننده از وضعیت ناراضی هستند .بدیهی است که تراز تجاری مثبت نشان میدهد که واردکنندگان در کورس رقابت از صادرکنندگان جا
ماندهاند .اما تراز مثبت تجاری همیشه هم به معنی خوب بودن حال صادرکنندگان نیست .بخش خصوصی واقعی که سهمی حدود  20درصد از صادرات غیرنفتی کشور را دارد،
عمال با توجه به بخشنامههای ارزی دچار چالشهای جدی شده است .عمر بخشنامههای دولت در این چندماه بسیار کوتاه بود .به گونهای که صادرکنندگان غیرنفتی را دچار
چالش جدی کرد .رصد آمارهای ماه به ماه تجارت خارجی نیز نشان میدهد مثبت بودن این شاخص تجارت ،ناشی از کاهش صادرات بوده و افزایش اندکی در صادرات رخ داده
است که بیشتر مربوط به صادرکنندگان پتروشیمی و میعانات گازی است.

عکس :رضا معطریان
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آیا تراز تجاری کشــور واقعا مثبت است؟ این سوال را میتوان با دو
معیار پاسخ داد .نخستین معیار ،اطالعات آماری است که از سوی گمرک
ایران اعالم میشود .بر اساس این معیار ،صادرات پنج ماه منتهی به مرداد
سال جاری مثبت ارزیابی میشود .همچنین این آمار نشان میدهد روند
سبقت صادرات از واردات از ابتدای امسال وجود داشته است .اما معیار
دیگــر برای ارزیابی مثبت بودن صادرات غیرنفتی ،فعاالن اقتصادی به
خصوص صادرکنندگان کاالهای ســنتی هستند .آنچه از ابتدای سال
جاری درخصوص سیاستهای ارزی کشــور اتفاق افتاده ،این گروه از
صادرکنندگان را نیز با چالشهای عمدهای مواجه کرده اســت .اگرچه
افزایش نرخ ارز میتواند ابزار تشــویقی برای صادرات محسوب شود و
حجم صادرات را افزایش دهد ،اما صادرکنندگان اعتقاد دارند ثبات روند
افزایشــی نرخ ارز به صادرات آنها کمک بیشتری خواهد کرد .از این رو
نوســانات نرخ ارز نهتنها به نفع آنها نخواهد بود بلکه صادرات را تحت
تاثیر قرار خواهد داد .بنابراین آنگونه که از صحبتهای فعاالن اقتصادی
برمیآید تراز مثبت تجاری آنطور که باید ،در کســب و کار آنها لمس
نمیشود .یکی از مهمترین دالیل این اتفاق بخشنامههای متعدد ارزی
است که صادرات کشور را بالتکلیف کرده است .به گونهای که بسیاری از
صادرکنندگان در ماههای نخست امسال ،صادرات را متوقف کرده بودند
تا به وضعیتی پایدار برسند.
عالوه بر این با نگاهی دقیقتر به آمار تجارت خارجی کشور در  ۵ماه
اخیر درمییابیم که تراز تجاری ماهانه در ماههای مختلف ،متفاوت بوده
است .در فروردین و اردیبهشت با تراز مثبت تجاری روبهرو بودیم .خرداد
و تیــر تراز تجاریمان منفی و مجددا در مرداد تراز تجاری مثبت بوده
است .اما جزئیات بیشتر این آمار بیانگر آن است که بیشترین سهم در
آن کاهش واردات است نه افزایش صادرات.
مثبت شدن تراز تجاری از ِ
اگرچه صادرات نیز افزایش اندکی داشته اما آنچه سبقت صادرات را از
واردات موجب شده است ،کاهش ارزش واردات است.
JJواردات و صادرات در  5ماه
آنطور که از آمارهای گمرکی برمیآید حجم تجارت در فروردین ۹۷
معــادل  ۵میلیارد و  ۶۶۲میلیون دالر بوده که از این میزان ۳ ،میلیارد
و  ۱۳۳میلیون دالر ســهم صــادرات و  ۲میلیارد و  ۵۲۹میلیون دالر
سهم واردات بوده است .تراز تجاری در فروردین امسال ۶۰۴میلیون دالر
مثبت بود .با توجه به اینکه صادرات سایر کاالها که شامل محصوالت
کشــاورزی ،کاالهای صنعتی ،معدنی و فرش و صنایع دســتی است،
بیشترین سهم را در تراز مثبت داشتند ،کارشناسان براین باور بودند که
افزایش نرخ ارز در ماههای منتهی به سال  96انگیزه صادرات را افزایش
داده و از این رو صادرات نیز رشد داشته است.
اواخر فروردینماه بود که بخشــنامه ارزی دولت ابالغ شد و دالر به
صورت دستوری در  4200تومان تکنرخی شد .اما تاثیر این بخشنامهها
در آمار اردیبهشت نمایان نشد .در نتیجه آمار ماه دوم سال (اردیبهشت)
همچنان تحت تاثیر تغییرات ارزی قبل قرار گرفت .به گونهای که در این
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ماه ارزش صادرات معادل  ۴میلیارد و  ۶۰۶میلیون دالر بود و واردات نیز
ارزشی معادل  ۴میلیارد و  ۲۶۸میلیون دالر داشت .بر این اساس حجم
تجارت ایران در اردیبهشــت  ۹۷معادل  ۸میلیارد و  ۸۷۴میلیون دالر
بــود و تراز تجاری نیز مثبت  ۳۳۸میلیون دالر رقم خورد .اما به دنبال
اجرای سیاستهای جدید ارزی و الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز
به چرخه اقتصاد ،این نگرانی از سوی صادرکنندگان وجود داشت که در
صورت عملیاتی شدن این تصمیم و نرخگذاری اداری ارز با نرخ ۴۲۰۰
تومان ،این تحوالت مثبت عقیم شود .فعاالن اقتصادی معتقد بودند که
ارز حاصل از صــادرات باید با قیمت توافقی به اقتصاد بازگردد .اگرچه
دولت در ابتدا یک بخشنامه کلی را در اواخر فروردین صادر کرد ،اما به
دلیل ابهامات موجود در این بخشنامه ،مجبور به صدور بخشنامههای
متعدد شد .تاثیر این بخشنامهها در خردادماه خود را نشان داد .حجم
تجارت در خردادماه امســال  ۸میلیــارد و  ۳۳۵میلیون دالر بود که ۳
میلیــارد و  ۸۷۹میلیون دالر آن متعلق به صادرات و  ۴میلیارد و ۴۵۶
میلیون دالر آن مربوط به واردات بود .بنابراین تراز تجاری ماه سوم بهار،
منفی  ۵۷۷میلیــون دالر رقم خورد .روند منفی تراز تجاری در تیرماه
نیز ادامه یافت .ســردرگمی تجار و احتیاط آنها برای صادرات ،موجب
شــد تا صادرات در این ماه نیز با کاهش روبهرو شود .براساس آمارهای
منتشرشــده از ســوی گمرک ایران ،صادرات در تیرماه سا ل جاری ۳
میلیــارد و  ۸۳۲میلیون دالر رقم خورد و واردات هم  ۳میلیارد و ۹۲۶
میلیون دالر ثبت شد .بنابراین تراز تجاری تیرماه منفی  ۹۴میلیون دالر
و حجم تجارت خارجی در این ماه نیز  ۷میلیارد و  ۷۵۸میلیون دالر بود.
اما در مرداد سال جاری مجددا تراز تجاری مثبت را شاهد بودیم .در این
مــاه ،تراز تجاری مثبت  ۱۵۴میلیون دالر بود .ارزش واردات در این ماه
 ۳میلیارد و  ۷۱۴میلیون دالر و ارزش صادرات معادل ۳میلیارد و ۸۶۸
میلیون دالر رقم خورد .همچنین حجم تجارت در ماه پنجم سال معادل
 ۷میلیارد و  ۵۸۲میلیون دالر بود.
آنچه از ایــن آمار برمیآید ،کاهــش واردات در تراز تجاری مثبت
نقش عمدهای دارد .ممنوعیت واردات برخی از اقالم ،بازنگری در ثبت
سفارشها ،مشکالت ناشــی از تهیه ارز برای واردات و نرخ دالر ،حتی
نزدیک شدن به تحریمها و البته محافظهکاری فعاالن اقتصادی با توجه
به شــرایط امنیتی اقتصاد کشور ،موجب شــده تا رغبت برای واردات
کاهش بیابد .اما صادرات رشد چندانی نداشته است .آنچه نگرانی را برای
فعاالن اقتصادی در این روزها چندین برابر میکند ،تحریمهای امریکایی
است که بخشی از آن اجرایی شده و بخش دیگر هم در آبان اجرا خواهد
شد .باید دید سیاستهای دولتی در این خصوص به کدام سمت میرود.
صاجبان کسب و کار اعتقاد دارند که دولت باید راه را برای صادرات باز
نگه دارد .بخشنامههای ارزی دولت ،مانند غل و زنجیر به پای صادرات
کشور است .الزام صادرکنندگان کاالهای سنتی به بازگرداندن ارز در بازه
زمانی  2یا 3ماهه یکی از مشکالت عمده صادرکنندگان است .بنابراین
چشم فعاالن اقتصادی به سیاستگذاریهای درست دولت است .چیزی
که این روزها کمتر شاهد آن هستیم.

از آنجا که ترکیب صادرات و واردات کشور در مقایسه با کشورهای توسعهیافته و برخوردار از اقتصاد باثبات متفاوت است ،نمیتوانیم از مثبت یا منفی شدن تراز
تجاری ،همان احساسی را داشته باشیم که در کشورهای پیشرفته به وجود میآید .چراکه کشورهای موصوف بدون صادرات مواد خام و صرفا با تکیه بر صادرات
کاالهای ساختهشده و نیمهساختهشده صنعت و بعضا محصوالت کشاورزی و دامداری فرآوریشده موفق به داشتن صادراتی افزون بر واردات خود شدهاند.

در مسیر تحریم

از تراز مثبت تجاری خوشحال باشیم؟

تراز تجاری رابطه بین صادرات و واردات کشور را در یک دوره
زمانی معین تعریف میکند .چنانچه ارزش پولی صادرات کلیه
اقــام اعم از کاال و خدمات در مقطع زمانی معین مثال دوره
یکســاله بر واردات پیشی بگیرد ،تراز تجاری مثبت را نشان
میدهد و اگر ارزش پولی واردات بر صادرات فزونی یابد کسری
تجاری خواهیم داشــت .به هنگام ارزیابی تراز تجاری کشور
توجه به نکات زیر ضروری است:
ولیاهلل افخمی راد
صادرات کشور ترکیبی از مواد خام ،محصوالت کشاورزی،
رئیس سابق سازمان توسعه
کاالهای نیمهســاخته و مختصری کاالهای ساختهشده
تجارت
است که متاسفانه مواد خام صادراتی اعم از نفت و فراوردههای
نفتی ،میعانات گازی ،برخی از محصوالت پتروشیمی ،مواد خام
و کارنشده معدنی در سرجمع صادرات کشور سهم باالیی را به خود اختصاص داده است .همچنین
ســهم آن بخش از کاالهای صادراتی که انرژی ارزانقیمت در فرآیند تولید و حمل آنها تا مبادی
خروجی کشــور نقش اساسی را دارد از قبیل فوالد و ســیمان و مشابه آن در سرجمع کاالهای
صادراتی ،سهم قابل توجهی است.
واردات غیرقانونــی که اصطالحا به آن قاچاق میگوییم ،به رغم کاهش مقداری و ارزشــی
سالهای اخیر (حسب اعالم ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز) کماکان سهم قابل توجهی در
واردات کشور را به خود اختصاص داده است .البته در کنار واردات غیرقانونی کشور با پدیده صادرات
غیرقانونی یا خروج غیرمجاز کاالهای یارانهای که در صدر آنها بنزین و ســایر سوختها قرار دارد
مواجه هستیم که در حال حاضر مورد بحث ما نیست .قطعا اگر دولت بتواند با اتخاذ سیاستهای
مناسب تدبیری کاری کند که مانع قاچاق سوخت و کاالهای یارانهای شود ،در کاهش واردات نیز
میتواند موثر باشد که طبیعتا در تراز تجاری کشور تاثیرگذار خواهد بود.
با عنایت به توضیحات فوق از آنجا که ترکیب صادرات و واردات کشور در مقایسه با کشورهای
توسعهیافته و برخوردار از اقتصاد باثبات متفاوت است ،نمیتوانیم از مثبت یا منفی شدن تراز تجاری،
همان احساسی را داشته باشیم که در کشورهای پیشرفته مانند آلمان ،ژاپن و امثال آنها به وجود
میآید .چراکه کشــورهای موصوف بدون صادرات مواد خــام و صرفا با تکیه بر صادرات کاالهای
ساختهشده و نیمهساختهشده صنعت و بعضا محصوالت کشاورزی و دامداری فرآوریشده موفق
به داشتن صادراتی افزون بر واردات خود شدهاند .این تراز تجاری مثبت نشاندهنده تولید کاال و
خدمات با ارزش افزوده باال در آن کشورها است .در چنین وضعیتی صحبت از تراز تجاری مفهوم
خوبی را در ذهن تداعی میکند و نشــان میدهد که هرچه حجم تجارت به معنای جمع واردات
و صادرات فزونی یابد ،مشــروط به اینکه قدر مطلق صارداتی بیش از واردات باشــد اقتصاد کشور
قویتر و پایدارتر خواهد بود .توجه داشته باشیم در سالهایاخیر که تراز تجاری کشور دو سال
متوالی ( 94و  )95مثبت شد ،سهم بیشتر آن به دلیل کاهش واردات بوده است که البته در جای
خود حایز اهمیت است؛ اما چون به کاهش حجم تجارت با دنیا میانجامد ،نمیتواند مورد توجه
قرار گیرد .پرهیز دولت از مداخله برای کاهش تصنعی نرخ ارز و به دنبال آن مطق شــدن قیمت
ارز در بازار داخل ،موجب کاهش واردات میشود و چنانچه دیگر سیاستهایاقتصادی در راستای
تشویق سرمایهگذاریهای مولد اتخاذ شود ،پرداختن به تولید با منفعت مناسب همراه میشود و
توان تولیدی کشور در بخشهای مختلف صنفی ،معدن و کشاورزی ارتقا مییابد .بدیهی است در
چنین شرایطی که تولیدات داخلی به سمت کاال و خدمات با ارزش افزوده باال سوق پیدا میکند و
جایگزین مواد خام در صادرات میشود ،صحبت از تراز تجاری مثبت معادل با تولید ارزش افزوده،
معادل با فزونی عرضه کاال بر تقاضای داخلی ،معادل با ایجاد اشــتغال پایدار و در نهایت معادل با
توسعهیافتگی اقتصادی است.
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عالوه بر این ،کم شــدن میزان واردات با توجه به افزایش نرخ ارز امری کامال طبیعی اســت و
چهبسا موجب فعال شدن صنایع داخلی به جهت مقرون به صرفه شدن آنها شود .در ابتدای امر
تامین نقدینگی با مشکل مواجه خواهد شد که باید راهی برای آن یافت شود که در صورت اتخاذ
سیاستهای مناسب میتوان چالش افزایش قیمت ارز را به فرصتی برای سرمایهگذاریهای جدید
و تسریع در راهاندازی طرحها و پروژههاینیمهتمام صنعتی تبدیل کرد .همه اینها در سایه تدبیر و
ایجاد و توسعه همکاریهای خارجی با دیگر کشورها بر پایه منافع ملی میسر میشود.
از سویی تحریمهایجدید در راه است و این مسئله نیز میتواند در تجارت کشور تاثیرگذار باشد.
تحریم برای کشور چیز خوبی نیست .ممکن است در کوتاهمدت موجبات خالقیت و تامین برخی از
کاالها و خدمات را فراهم سازد ،اما استمرار همهجانبه آن لطمات شدیدی به پیکره سیاست و اقتصاد
کشور وارد میسازد .در بخش تراز تجاری هم بدیهی است که تحریم باعث کاهش واردات رسمی
خواهد شد و البته بخشی از نیازها از طریق واردات غیررسمی تامین خواهد شد؛ اما باید توجه داشته
باشیم که ایجاد و تداوم بازار سیاه و به تبع آن خروج عالقهمندان به سرمایهگذاری در فضای آرام و
رقابتی از جرگه فعاالن اقتصادی به افزایش هزینهها خواهد انجامید .باری که نهایتا بر دوش مردم و
مصرفکنندگان سنگینی خواهد کرد .به این نکته باید توجه داشته باشیم که هیچ کشوری نیست
که همه نیازهای خود را در بخشهایمختلف بتواند در داخل تامین کند .تولید صنعتی ناگزیر از
برخورداری ارتباط با دنیا است و متناسب با کاهش مبادالت کاالیی و خدمات با دیگر کشورها توان
تولیدی کشور مخصوصا در بخش صنعت آسیب خواهد دید .این آسیب برای آن بخش از کاالهایی
که وابستگی فناورانه در تولید آنها به خارج از کشور بییشتر است .قطعا فزونی خواهد یافت و چهبسا
به تعطیلی کامل آنها منجر شود .برای قدرتمند شدن به لحاظ اقتصادی بر سرمایهگذاری هرچه
بیشتر به منظور افزایش تولید کاال و خدمات فناورانه برای عرضه در بازارهای منطقهای و بینالمللی
تاکید میشود ،مانند کشور کره جنوبی که در عرضه محصوالت و لوازم خانگی که طیف وسیعی
از صنایع را شامل میشود و همچنین خودرو ،توانسته است گامهایاساسی برای داشتن اقتصادی
پایدار بردارد .حصول به چنین جایگاهی جز در سایه همکاری با دیگر کشورها میسر و امکانپذیر
نخواهد بود .تحریمهای همهجانبه و به خصوص تحریمهای بانکی موجب آسیب رسیدن جدی به
صنایع نوزاد تولیدکننده کاالهای صنعتی که به تازگی پا در عرصه رقابت بینالمللی گذاشتهاند و
در مراحل بعدی به دیگر رشتههایتولیدی که تحقق تولیدشان در گرو داشتن ارتباطی فراگیر با
جهان خارج است ،خواهد شد .این نکته را نباید از نظر دور داشته باشیم که تحریمها نهتنها باعث
توقف تولیدات میشود بلکه امکان عرضه محصوالتی که تولید آنها بدون نیاز خارجی انجامپذیر است
(هرچند که از نظر ارزش افزوده فاقد جایگاه مناسبی باشند) در بازار صادراتی به راحتی میسر نخواهد
شد؛ چراکه بستر نقل و انتقال پولی آن آسیب دیده یا کامال از میان رفته است.

نکتههایی که باید بدانید
[کم شدن میزان واردات با توجه به افزایش نرخ ارز امری کامال طبیعی است.
[ استمرار تحریم همه جانبه لطمات شدیدی به پیکره سیاست و اقتصاد
کشور وارد میسازد.
[ تحریم باعث کاهش واردات رسمی خواهد شد و بخشی از نیازها از طریق
واردات غیررسمی تأمین میشود.
[ هیچ کشوری نیست که همه نیازهای خود را در بخشهای مختلف بتواند
در داخل تأمین کند.
[ در سالهای اخیر که تراز تجاری کشور مثبت شد ،سهم بیشتر آن به
دلیل کاهش واردات بوده است.
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راهربد

صادرات نگرانکننده

تعریف تراز تجاری در ایران متفاوت با دنیا است

حمید صافدل
رئیس اسبق سازمان توسعه
تجارت

تک تک
کارمندهایی که در
حوزه سازمانهای
اقتصادی
سرویس دهنده،
فعالیتمیکنندبه
دلیل نگرانیهای
که ناشی از
دستگاههایی
نظارتی است،
برای احتیاط سعی
میکنندکارکسی
را انجام ندهند که
گرفتارپاسخگویی
همنشوند

تراز تجاری همه واقعیتهای اقتصاد را بیان نمیکند ،به معنای دیگر
تراز تجاری آینه تمامنمای اقتصاد کشــور نیست؛ در واقع یک برشی از
بخشی از اقتصاد کشور به حساب میآید .اساسا مفهومی که تراز تجاری
در ایران دارد با مفهوم آن در بسیاری از کشورهای دیگر متفاوت است .به
عنوان مثال ما همین برش تراز تجاری را به یک بخش نفتی و غیرنفتی
تقسیم میکنیم؛ بنابراین اگر نفت را در آن لحاظ کنیم ،محاسبات تراز
تجاری تغییر جدی میکند؛ اگر نفت را لحاظ نکنیم ،تراز تجاریمان عدد
دیگری میشود .از این رو هر زمان صورت مسئله ،تراز تجاری است ،باید
عنوان شــود که تراز تجاری با مدلی که در دنیا رایج است یا با مدلی که
در ایران رواج دارد؟
حال اگر قصد داشته باشیم یک مقطع زمانی خاص در ایران را با یک
مقطع زمانی دوره قبلتر مقایسه کنیم ارز میتواند در صادرات تاثیرگذار
باشد .اما به دلیل آنکه با مبناها و شاخصهای یکسانی مقایسهها صورت
نمیگیرد ،ممکن اســت در یک دوره مدنظر ،شرایط نرخ ارز به گونهای
باشد که رغبت برای صادرات ایجاد کند؛ بسیاری از مواد اولیه مورد نیاز
کشور وارداتی است ،زمانی که این ماده اولیه وارداتی با ارز پایه صادراتی
به صورت دولتی وارد شده باشد ،اینکه کاالهای نهاییاش افزایش صادرات
داشــته باشد ،خیلی اتفاق خوبی نیست .به عبارتی باید بررسی شود که
به چه نرخ پای ه ارزی ماده اولی ه صادرات تامین شــده اســت؟ اگر کاال با
همان نرخ پایه ارز صادر میشــود ،بسیار مطلوب است؛ چرا که نشان از
یک دوره رونق و رشد اقتصادی ،توسعه روابط و موارد دیگر دارد .اما در
ف آماری را شاهد هستیم؛ اینکه در
هر صورت همیشه در ایران این ضع 
یک مقطعی ممکن است در سیاستهای ارزیمان به کاالیی در واردات
یا تامین ماده اولی ه یا هزینه تامین ســوخت و حمل ونقل یارانه دهیم و
در یک مقطع دیگری براســاس نرخهای واقعی اقتصاد ،قیمت تمامشده
ی را تعیین کنیم.
کاالی 
تنها در یک مقطعی که همه شــرایط اعم از نرخ پایهای ارز ،در یک
فضا ثابت باشــد ،میتوان این مقایسه درست را انجام داد .اما این مسئله
عمال امکانپذیر نیست؛ مگر در یک فضای آزمایشگاهی .به دلیل اینکه
مسائلی که در اقتصاد ایران اتفاق میافتد در دورههای مختلف قابل تثبیت
و نگهداری نیستند ،بنابراین مقایس ه دورهها تا حدی گمراهکننده میشود.

نکتههایی که باید بدانید
[ تراز تجاری آینه تمام نمای کل اقتصاد کشور نیست.
[ آمارها نشان میدهد که کاهش واردات نقش مهمی در تراز تجاری دارد.
[ همه نهادهای مجوز دهنده که باید تسهیلکننده باشند ،خودشان مانع جدی کسب و کار
شدهاند.
[ اتفاقات رخ داده ،واردکنندگان را در حاشیههای ریسک باال قرار میدهد.
[ اگر بخشهای تصمیم گیرنده نگاهشان به منافع ملی است ،باید به کوتاه کردن فرآیندها
معطوفشوند.
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بر این اساس بهتر است این مقایسه با خود دورهای که در آن قرار داریم
صورت گیرد .اگر بر این اساس به محاسبه بپردازیم در شرایط کنونی در
برخی از اقال م باید نگران صادرات باشــیم؛ آن هم اقالمی است که پایه
مواد اولیه وارداتی آنها کاالهای اساســی هستند یا اقالمی که ماده اولیه
موردنیازشان شکر ،روغن و آرد است .در این اقالم باید عوارض مابهالتفاوت
گرفته شود یا اینکه باید سیاست تجاری مشخصی در مورد آنها اعمال
شــود .زیرا ممکن است به زودی شاهد کمبود کاالهای اساسی که مواد
اولیه برخی کاالها یا تولیدات هستند ،در داخل کشور باشیم.
نباید فراموش کرد که سیاستهای دولت برای تامین ماده اولیه ارزان
به نیت حمایت از مصرفکننده داخلی است .هرگاه تولیداتی که این مواد
اولیه برای آنها وارد شده ،قصد ورود به بازارهای بینالمللی داشته باشد،
باید مابهالتفاوت و عوارض این کاالها دریافت شود؛ در غیر این صورت رشد
صادرات در این گروه از کاالها چندان پیام مثبت و خوبی در آینده نخواهد
داشت .به تعبیر دیگر این نحوه برخورد پیامدهایی برای اقتصاد کشور دارد
که در آینده خود را نشان میدهد.
اما سوی دیگر تراز تجاری مربوط به واردات است .آمارها نشان میدهد
که کاهش واردات نقش مهمی در تراز تجاری دارد .زمانی که در سازمان
توسعه و تجارت مسئولیت داشتم ،تجارمان تاکید بر تحریم داخلی داشتند.
من به عنوان فردی که در بدنه دولت فعال بودم ،چندان درک درستی از آن
نداشتم؛ ناراحتی فعاالن اقتصادی را میدیدم و در جلسات کارشناسی هم
میشنیدم و منتقل میکردم .ولی آن را لمس نکرده بودم .در حال حاضر
به عنوان یک فعال اقتصادی میتوانم این مسئله را درک کنم .میبینم که
ک نهادهای مجوزدهنده و
چرخه کسب و کار با موانعی مواجه است .تکت 
تکتک نهادهایی که باید تسهیلکننده باشند ،خودشان مانع جدی کسب
و کار شدهاند .دلیلش نیز این است که فضای روانی جامعه مناسب نیست؛
این فضا همواره با ترس و دلهره همراه اســت .تکتک کارمندهایی که
در حوزه سازمانهای اقتصادی سرویسدهنده ،فعالیتمیکنند به دلیل
نگرانیهایی که ناشــی از دستگاههای نظارتی است ،برای احتیاط سعی
میکنند کار کســی را انجام ندهند که گرفتار پاسخگویی هم نشوند .به
عبارتی وجود این احتیاطها در مجموعه دســتگاههای دولتی از مقامات
یکنند کار را تا
ارشد گرفته تا کارشناسان پایینتر ،موجب شده آنها سع 
جایی که ممکن است به لحاظ زمانی به تعویق بیندازند و مدارک بیشتری
را از مراجع درخواست کنند که همین امر بسیار هزینه تمامشده کاال را
باال میبرد .این اتفاقات واردکنندگان را در حاشــیههای ریسک باال قرار
میدهد .از این رو یک واردکننده ترجیح میدهد سرمایهاش را به سمت
دیگری سوق دهد و به کارهایی روی بیاورد که هرچه سریعتر سود مدنظر
را به دست آورد.
یک گروه نیز خود را در حاشیه نگه میدارند تا آرامش نسبی به جامعه
برگردد .این در حالی اســت که اگر بخشهای تصمیمگیرنده اعم از هم
سیاستمداران و مجریان ،در سازمانهای اقتصادی نگاهشان به منافع ملی
است ،باید به کوتاه کردن فرآیندهای رسیدگی به تصمیمسازیها و اجرای
آنها معطوف شــوند و تا جایی که ممکن است توصیهشان به تسهیل و

طبیعتا هر صادرکنندهای سعی میکند منابع ارزی خود را زمانی به ریال تبدیل کند که بالفاصله توان آن را
داشته باشد که کاال جایگزین کند و در اصل ارزش داراییاش را حفظ کند؛ بنابراین ممکن است عرضه
ارز مقداری با سرعت کمتری اتفاق بیفتد؛ ولی به این معنا نیست که اصال ارز وارد کشور نمیشود

تسریع در انجام کارها باشد .متاسفانه در شرایط کنونی همهچیز برعکس
اســت؛ به طوری که دیده میشــود در وضعیت کنونی نگاهها درآمدی
است؛ چرا که هر دستگاهی که تا االن نتوانسته در فرآیندهای عادی به
درآمدهای قانونیاش برسد ،تالش دارد از شرایطی که پیش آمده بهرهمند
ی میکند با نگاه احتیاطی کمی اضافهتر از آنچه که
شود .ترجیحا نیز سع 
قانون به او اجازه داده اســت درآمد داشته باشد .این موضوع در تکتک
حوزهها قابل بررسی است .بر این اساس بدیهی است که واردات چندان
رشدی نداشته باشد و تراز تجاری نیز با کاهش واردات ،مثبت شود.
اما موضوع دیگری که میتواند آینده تجارت ایران را تحت تاثیر قرار
دهد ،تحریمها است .با توجه به اینکه تحریمهای نفتی در راه است احتمال
میرود صادرات نفت ایران نیز کاهش یابد .کاهش صادرات نفت در تراز
کلی که بر اســاس مدل جهانی اســت اثر خواهد داشت؛ اما در صادرات
غیرنفتی میتواند در مقطعی رشد ایجاد کند .به دلیل اینکه در برخی از
بازارهــا تامین کاالها از طریق مبادله واردات در مقابل صادرات غیرنفتی
ط با آنها وجود نداشته
اتفاق میافتد و با کشــورهایی که مانعی برای رواب 
باشد ،که ارز حاصل از صادرات غیرنفتی میتواند محل تامین نیازمندیها
باشد .هرچند در شرایط کنونی برخی معتقدند که ارز حاصل از صادرات
وارد چرخه اقتصاد کشور نمیشود اما این موضوع درست نیست؛ چرا که به
طور حتم صادرکننده ارز حاصل از فعالیت خود را برای فعال ماندن چرخ
تولید خود وارد کشور میکند ،در این میان ممکن است بخش کوچکی
از این درآمد ارزی صادراتی که از قبل نیز به قصد برگشت اتفاق نیفتاده
به کشور بازگردانده نشود .به عنوان مثال امکان دارد یک مصرفکننده،
چهار فرش ارزشــمند را به خارج از کشور ارســال کند اما ارز حاصل از
آن را وارد کشــور نکند و آن را به قصــد و اهداف دیگر نگه دارد .به جز
موارد اینچنینی که ممکن است از سوی افراد غیرحرفهای اتفاق بیفتد،
صادرکننده واقعی قطعا ارز حاصل از صادرات را به کشــور وارد میکند.
چراکه در ایران هیچ ســرمایهدار و سرمایهگذاری وجود ندارد که اینقدر
منابع تامین نقدینگی داشته باشد که یکطرفه کاال تولید و صادر کند
و نیازی به بازگشت این سرمایه نداشته باشد .بنابراین باید ارز حاصل از
صادرات برگردد که این چرخه حیات ادامه داشته باشد .براساس تجربهام
معتقدم که در سختترین شرایط صادرکننده به دنبال این است که به هر
طریق ممکن ولو با ریسک ،ارز صادراتی خود را به اقتصاد کشور بازگرداند.
هرچند برخی به دلیل مشکالت و موانع با تاخیر ارز خود را برمیگردانند،
ولی صادرکننده حرفهای حتما به دنبال برگشت ارز به کشور است.
همانطور که اشــاره کردم تحریمها در راه است .البته هر مسئلهای
را باید در بســتر زمانی خود تحلیل کرد؛ چون تحریمهایی که در آینده
اعمال خواهد شــد ،تفاوتهای زیادی با تحریمهای دوره قبل دارد؛ در
تحریمهای دور قبل ،ایران تحریم شورای امنیت سازمان ملل متحد بود،
اروپاییها نیز ما را تحریم کرده بودند و امریکا نیز دو مدل تحریم را برای
فشار به اقتصاد کشور ما اعمال میکرد که یکی تحریم کنگره و دیگری
تحریم رئیسجمهور امریکا بود؛ در تحریمهای جدید حداقل تا اینجای کار
اروپاییها حضور ندارند و تالش میکنند که شرایط را برای ایران تسهیل
کنند .از سوی دیگر نیز تحریمی از سوی شورای امنیت سازمان ملل برای
کشــورمان وجود ندارد .در شرایط کنونی تنها تحریمهای رئیسجمهور
و کنگره امریکاســت که بر کشورمان اعمال میشود .بنابراین بخشی از
صورت مسئله این است که حجم تحریمها به لحاظ سابقه متفاوت است؛
اما به دلیل اینکه برخی از دولتیها تحلیلهای واقعبینانهای در اینباره
ی تحریمها نسبت به گذشته بیشتر
نداشــتهاند ،به نظر میرسد اثر روان 
است.

فراتر از تحریم

تراز تجاری مثبت است اما...

محمد الهوتی
رئیس کنفدراسیون صادرات
ایران

در خصوص ثبت
ها شاهد
سفارش 
بودیم که یکی از
مسئوالنگفته
بود ثبت سفارش
انجام میدهیم اما
تخصیصمنابع
صورت نمیگیرد؛
این حرف به منزله
بازی دادن بخش
خصوصی است
که مدتهاست در
صفهای طوالنی
ایستاده است

بنا بر آمار رسمی گمرک جمهوری اسالمی ایران تراز تجاری
کشور در اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری مثبت بوده است.
هرچند برخی از کارشناسان نسبت به مثبت بودن این تراز شبهاتی
را وارد میکنند و بحث در خصوص واقعی بودن یا نادرست بودن
آن وجود دارد اما فارغ از تمامی آنچه گمانهزنی میشــود ،نباید
فراموش کرد چند دلیل در مثبت شدن تراز تجاری کشور موثر
اســت که بخشی از آن بر درســت بودن این آمار و برخی دیگر
نیز بر نادرستی آن اشاره دارد؛ در اینکه با استناد به آمار گمرک
جمهوری اسالمی از تجارت خارجی رسمی کشور ،حجم صادرات
بیشتر از واردات بوده که منتج به مثبت شدن تراز تجاری کشور
شده است هیچ شک و شبههای وجود ندارد .اما موضوع مهم دیگر
که نباید آن را از یاد برد و همواه مدنظر هم قرار نمیگیرد ،ورود
غیررسمی کاال به کشور است .در واقع زمانی که میخواهیم تراز
تجاری کشــور را محاسبه کنیم ،آمار واردات غیررسمی را لحاظ
نمیکنیم و این موضوع موجب میشــود تراز تجاری کشــور به
درستی اعالم نشود .سالهاست که تجارت غیررسمی به نام ورود
کاالی قاچاق در کشــور وجود دارد که براساس پیش-بینیهای
دولت در خوشبینانهترین حالت حدود  10میلیارد دالر اســت،
در صورتی که آمار واردات کاالی قاچاق به کشــور را محاسبه و
به واردات رسمی کشور اضافه کنیم ،به خوبی مشخص میشود
که تراز تجاری کشور مثبت نیست .این بخش بسیار مهم در تراز
تجاری مدنظر قرار نمیگیرد .عــاوه بر این ،نگاهی به آمارهای
رسمی کشور نشــان میدهد کاهش واردات کشور تاثیر جدی
در مثبت شــدن تراز تجاری داشته که این موضوع هم به دلیل
سیاستهای جدید دولت در محدودیت ورود کاال به کشور است.
حال با توجه به ابهاماتی که وجود دارد نمیتوان شرایط صادرات
و تجارت را در ماههای آینده پیشبینی کرد ،چه رســد به اینکه
بتوان برای پایان سال چشماندازی در نظر گرفت.
با تمام این مســائل نباید فراموش شود که تحریمهایی در راه
اســت که با آنها آشنا نیستیم و نمیدانیم تا چه حد میتواند در

نکتههایی که باید بدانید
[وقتی روزانه نرخ ارز چهار تا پنج درصد افزایش دارد هیچ فردی سرمایه خود را به خطر
یاندازد.
نم 
[بهتر است دولت از تصمیمگیریهای غیرمنطقی جلوگیری کند
[با اقدامات دولت ،عمال واردات محدود نشده ،بلکه قفل شده است
[ثبت سفارش قبال در کمتر از  48ساعت انجام میشد؛ امروز به حدود  3تا  4ماه زمان نیاز دارد
[دولت هرچه سیاستهایش را شفافتر و علنیتر اعالم کند ،مردم همراهی بیشتری با آن
میکنند
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راهربد

امروز واحدهای
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با گمرک مشکل
دارند که کاال
را وارد کردند
اما نمیتوانند
ترخیصکنندیا
اینکه در سازمان
توسعه تجارت
برای ثبت
سفارش پشت
صفهای طوالنی
ایستادهاند و
نمیتوانندثبت
سفارش انجام
دهند
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اقتصاد کشــور نفوذ داشته باشــد؛ ولی به اعتقاد نگارنده ،از این
تحریمه ا خطرناکتر ،سیاســتگذاری پیدرپی و منتشر کردن
بخشــنامههای رنگارنگ توســط دولت اســت که بــه تعبیری
خودتحریمی محسوب میشود و میتواند مشکالت کشور را در
شــرایط موجود افزایش دهد؛ به عنوان نمونه به طور معمول با
اینکه افزایش نرخ ارز تاثیر مثبت در افزایش صادرات دارد و انگیزه
صادرات را افزایش میدهد ،ولی اگر این صادرات در تمام کاالها
اتفاق بیفتد و حتی به کاالهای مایحتاج عمومی کشــیده شود،
میتواند یک تهدید برای کشــور باشد .بنابراین با سیاستهای
جدیدی که هر لحظه اعمال شود ،پیشبینی اینکه تا پایان سال
چه اتفاقی خواهد افتاد ،به نظر امکانپذیر نیست .حداقل من به
عنوان یکی از فعاالن عرصه صادرات نمیتوانم پیشبینی درستی
در این خصوص ارائه کنم؛ چرا که شــرایط به گونهای است که
پیشبینی را سخت میکند .باید به این نکته توجه داشت که با
دو موضوع جدی مواجه هستیم؛ تحریمها و خودتحریمیها .از
طرفی تحریم اول امریکا شروع شده و تاثیرات روانی و منفی آن
را در جامعه شاهد هستیم .اعالم خروج برخی از شرکتها از ایران
و یا انصراف خرید نفت برخی از کشورها از ایران تاثیر تحریمهای
اولیه است؛ اما تحریم اصلی سیزدهم آبان است .به نظر میرسد
بخشــی از کاهش واردات نیز در همین راستا اتفاق افتاده است.
در واقع دولت به همین منظور سعی در مدیریت واردات کشور
دارد تا واردات کاالهای غیرضروری به کشور صورت نگیرد و منابع
ارزی کشور بیهوده هزینه نشود .البته با سیاستگذاریهای چهار
ماه گذشته بسیاری از منابع ارزی کشور بیهوده هزینه شده است؛
در واقع اختصاص ارز  4200تومانی برای ورود کاال به کشور نوعی
حراج منابع ارزی کشور در شرایط سخت کنونی بود.
دولت در شــرایطی نرخ ارز  ۴۲۰۰تومــان را برنامه قرار داد
که پافشــاری بر این رقم در بخشهای صنعتی و تولیدی برای
صادرکننده توجیه نداشــت .صادرکنندگان نمیتوانســتند ارز
حاصل از صادرات خود را با قیمت  ۴۲۰۰تومانی وارد سامانه نیما
کنند .زیرا در بخشهای مختلف صادرکنندگان برای تامین مواد
اولیه خود ملزم به پرداخت هزینههای بسیار باالیی بودند .بنابراین
تصمیم دولت منجر به ضرر بسیاری از آنها شد .همین موضوع نیز
موجب شد که دولت مجبور به بازنگری سیاستهایش شود .در
حال حاضر نیز ارز سامانه نیما حراج منابع با قیمت بازار آزاد است
و انگیره واردات را زیاد میکند .هرچند نسبت به عملکرد دولت در
واردات نیز انتقادهای بسیاری وارد است ،چرا که دولت میتوانست
مدیریت را از روشهای مختلف دنبال کند؛ حال آنکه روشهایی
کــه دولت این روزها به کار میبنــدد ،به مدیریت واردات منجر
نشده اســت .در واقع با این دست اقدامات عمال واردات محدود
نشــده ،بلکه قفل شده است .امروز واحدهای تولیدی برای ثبت
سفارش واردات مواد اولیهشان یا با گمرک مشکل دارند که کاال را
وارد کردند اما نمیتوانند ترخیص کنند یا اینکه در سازمان توسعه
تجارت برای ثبت ســفارش پشت صفهای طوالنی ایستادهاند و
نمیتوانند ثبت سفارش انجام دهند؛ در صورتی که این کار قبال
در کمتر از  48ساعت انجام میشد؛ امروز ثبت سفارش به حدود
 3تــا  4ماه زمان نیاز دارد ،ضمن اینکه اگر شــرکتی به تامین
منابع و تخصیص ارز نیز نیاز داشته باشد ،باید زمان طوالنیتری
را سپری کند.
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بنابراین به عقیده من دولت هر چه سیاستهایش را شفافتر
و علنیتر اعالم کند ،مردم همراهی بیشــتری با آن میکنند و
تکلیف آنها روشــن میشــود .این اتفاق در حالی باید رخ دهد
که مقامات مســئول گاهی مسائلی را عنوان میکنند که خالف
آن را ثابت میکند .در خصوص ثبت ســفارشه ا شــاهد بودیم
که یکی از مســئوالن گفته بود ثبت ســفارش انجام میدهیم
اما تخصیص منابع صورت نمیگیــرد؛ این حرف به منزله بازی
دادن بخش خصوصی است که مدتهاست در صفهای طوالنی
ایستاده است .بر این اساس بهتر است دولت از تصمیمگیریهای
غیرمنطقی جلوگیری کند .شاید یکی از راهکارهای منطقی این
باشد که متولیان تجارت ،رقم واردات به کشور را مشخص کنند و
براساس هدفگذاری ساالنه پیش بروند .عالوه بر این در شرایطی
که تحریم در کشــور وجود دارد ،اگر واردکننــدهای میتواند از
اعتبار خریدار بهره ببرد یا از منابــع خارجی که دارد به صورت
بدون انتقال ارز اســتفاده کند و از این طریق کاالهای واسطهای
و ســرمایهای را که مورد نیاز واحدهای تولیدی است ،وارد کشور
کند ،نباید این امکان از او سلب شود تا از این طریق ذخیرهسازی
مناسب انجام شود .اما اینکه شفافیت وجود نداشته باشد و عمال
یک شعار داده شــود اما از سوی دیگر محیط کسب و کار مورد
تهدید قرار گیرد ،نااطمینانی ایجادشــده در جامعه را تشــدید
میکند و قدرت برنامهریزی را از واحدهای تولیدی میگیرد که
در نتیجه کمبود ،افزایش قیمت و خالی شــدن انبارها به وجود
خواهد آمد .برخی اعتقــاد دارند که صادرکنندگان ارز حاصل از
صادرات خود را به چرخه اقتصاد وارد نمیکنند .باید این واقعیت
را بپذیریم که واحدهای کوچک و متوسط به دلیل کمبود منابع
و نقدینگی ،چارهای جز برگرداندن ارز ندارند و هیچ زمانی نیست
که یک صادرکننده قادر باشــد فقط صادر کند و ارزی به کشور
نیاورد .چون منابعش محدود اســت .مخصوصا اگر تولیدکننده،
صادرکننده هم باشد ،به دلیل اینکه نیازمند واردات مواد اولیهاش
است ،قطعا این ارز را به کشور وارد خواهد کرد.
آمارهای بانک مرکزی نیز نشــان داده که حداقل  80درصد
ارز کل صادراتی به کشــور برگشته اســت؛ میزان ارز تخصیص
منابع بانک مرکزی و واردات کشور مشخص است ،تفاوت ایندو
از محل ارز حاصل از صادرات تامین شــده است .بنابراین طبق
آمارهــا حداقل  80درصد ارز صادراتی به چرخه برمیگردد؛ ولی
در حال حاضر به دلیل افزایش نرخ ارز ،هر روز شاهد رشد فزاینده
ارز کشور هستیم؛ طبیعتا هر صادرکنندهای سعی میکند منابع
ارزی خــود را زمانی به ریال تبدیل کند که بالفاصله توان آن را
داشته باشــد که کاال جایگزین کند و در اصل ارزش داراییاش
را حفظ کند؛ بنابراین ممکن اســت عرضه ارز مقداری با سرعت
کمتــری اتفاق بیفتد؛ ولی به این معنا نیســت که اصال ارز وارد
کشــور نمیشــود .میتوان گفت عرضه ارز در شرایط باثبات به
ها لحظه به لحظه تغییر
مراتب سریعتر از زمانی خواهد بود که نرخ 
میکنــد و افزایش مییابد .بنابراین اینکه فکر کنیم صادرکننده
فقط صادر میکند و ارزی واگذار نمیکند ،به نظر من یک آدرس
اشتباه است که در شرایط نوسانات ارزی به مخاطب داده میشود.
این را باید بپذیریم کــه وقتی روزانه نرخ ارز چهار تا پنج درصد
افزایش دارد و ارزش پول ملی کاهش ،هیچ فردی حاضر نیست
سرمایه خود را به خطر اندازد.

 ................................توسعه ................................

یک بستر و دو رویا

چرا نهادهای مدنی در ایران به بلوغ نمیرسند؟
عکس :رضا معطریان

اگرچه تقویت نهاد و جامعه مدنی از مهمترین ارکان مشروعیت در گفتار اصالحطلبی بود و دولت اصالحات درصدد بود تا این برنامه را عمدتا از طریق ایجاد فضا برای رشد و
گسترش تشکلهای غیردولتی تعقیب کند ،اما همین گفته اعترافی بر وجود نارساییها است .انتظار این بود که با توجه به رشد و تنوع طیف فعالیت این تشکلها ،در شاخصهای
دموکراسی و جامعه مدنی تغییر بزرگی ایجاد شود؛ اما این نهادها همچنان با مشکالتی مواجه بوده و هستند .موانع و مشکالتی که در سطح سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی
و در سطح گفتمانی قابل بحث است.

توسعه

از کنش جمعی به جامعه مدنی

موانع پایداری نهاد مدنی کدام است؟
لیال ابراهیمیان
دبیر بخش توسعه

چرا باید خواند:
چرا نهاد مدنی
در ایران به بلوغ
نمیرسد؟ پرسشی
بنیادین که در این
پرونده سعی شده از
وجوه مختلف به آن
پاسخ داده شود؛ این
پرونده را بخوانید.

عدهای معتقدند
به علت اينکه
صبر در جامعه
ايران پايين است و
توانايي مشارکت
در کارهاي گروهي
کم است ،اگر
نهادهاي مدني
شکل بگيرند،به
سرعت به حکومت
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همچنانرغبت
عمومی به آنها
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از تالش درخور
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ایران میگویند
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«هر تاریخی ،تاریخ معاصر است»؛ این گفته «کروچه» است و کلید فهم
ما از خود ،گذشته خود و تاریخ خود و جهان شرق و غرب .یا به قول «ادوارد
هال ِت کار» سیاستمدار ،روزنامهنگار و استاد دانشگاه کمبریج« ،تاریخ نوین
در زمانی آغار میشــود که هم گذشــته و هم آینده را در بر بگیرد ...اگر
نسبت به آینده آگاهی نداشته باشیم ،تاریخ هم نداریم ...همینکه انسانها
دست یافتن به آرزوهایی برای آینده خود را آغاز کردند ،تاریخ گذشتهشان
را نیز کشف یا اختراع کردهاند ».شاید این در هر حوزهای ،از خرد گرفته تا
شناخت هویت ملی ،از روشنفکری تا تاریخ تجدد ایران و اندیشه در ایران
صدق کند ،همانطوری که درباره دموکراسیخواهی و توسعه سیاسی در
ایران هم صدق میکند .توسعه سیاسی در ایران همان قصه «یکی داستان
پر آب چشــم» است که میتوان آن را از نقاط تاریک و خاکستری تاریخ
تــا ردپای تاریخ فروزان و پرتاللو خواند و تا به امروز از بلوغ یا نارس بودن
این خواست تاریخی گفت که سرشت آن اگرچه در تاریخ دولت سنتی در
ایران شکل گرفته ،ولی همزاد و همراه برآمدن دولت مدرن در ایران است.
شــاید ســخن گفتن از جامعه و نهاد مدنی همان چیزی اســت در
تولســتوی درباره آن گفته« :ما باید از چیزهایی سخن بگوییم که همه
میدانند ولی هرکس را شــهامت سخن گفتن درباره آن نیست ».گفتن
از اهمیت زیستبوم نهاد و جامعه مدنی اگر نگوییم قدمتی به اندازه تاریخ
دولت مدرن در ایران دارد و گفتهای تکراری اســت ،باید اشارهای صریح
به تاریخ بیســت ساله معاصر ایران داشته باشــیم که در آن دوره برنامه
تقویت جامعه مدنی از ارکان مشــروعیت در گفتمان اصالحطلبی بود و
خود محل تناقض و تعارض .دولت اصالحات درصدد برآمد تا این مطالبه
را از طریق ایجاد فضا برای رشد و گشترش تشکلهای غیردولتی تعقیب
کند .اندیشه مستتر در این گفتار آن بود که برای گذار آرام و مسالمتآمیز
به دموکراسی باید نهادها و تشکلهای مدنی و مردمی را تقویت کرد که
صدای جامعه را به گوش حکومت میرسانند ،قشرهای مختلف مردم را
نمایندگی میکنند و بدین وسیله مشارکت مردمی را در تصمیمگیریهای
تگذاریها امکانپذیر میکنند.
سیاسی و سیاس 
در واقع فرضیه بنیادین گفتار اصالحطلبی این بود که میان تشــکیل
نهادهای غیردولتی و ظهور یا حفظ دموکراسی رابطهای علی برقرار است.
برای همین در کمیت و کیفیت این نهادها همت شد ولی در همان زمان،
باز هم منتقدان از عملکرد دولت انتقاد میکردند؛ آنها معتقد بودند که دولت
هرگز عرصه قدرتطلبی خود را از مرزهای نهادهای مدنی عقب نرانده است؛
سیاستهای دولتها در عمل نهتنها در درازمدت به رونق نهادهای مدنی
نینجامیده ،بلکه در راستای تضعیف آن عمل کرده است و این وضعیت بعد
از پایان دوران اصالحطلبی بدتر شــد .شاید این سلطهطلبی در کنار موانع
ساختاری ،بیشتر در راستای نارس ماندن نهاد مدنی عمل کند؛ سیاستهای
غیررسمی ،نهادســازی سیاسی از درون ســاخت قدرت مطلقه ،فرهنگ
سیاسی آمریت ،چندپارگی و بیگانگی سیاسی ،در جامعه کوتاهمدت همان
موانعی است که باید جزو موانع رشد نهادهای مدنی برشمرد؛ همچنان که
جزو موانع توسعه سیاسی و دموکراسی در ایران است.
عدهای دیگر در کنار سلطهطلبی دولت ،دولت قوی و جامعه ضعیف ،از
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رانتها و پول نفت میگویند که در عمل سبب شده بلوغ نهادهاي مدني
به تاخير بیفتد .این مشکل همزمان با مشروطهخواهی در ایران آغاز شده
است ،یعنی همان زمان که ايران وارد دنياي مدرن شد ،به فاصله يک سال
نفت هم کشف شد .سال  ١٢٨٥قانون مشروطيت تصويب شد .يک سال
بعد اولين چاه نفت کشف شد .همان زمانها بود که پول نفت را دولت به
ابزار کنترل جديد تبديل کرد .اقتدار حکومت قاجار به دليل رشد شرايط
جهاني به شــدت افت کرده بود ،اما حکومت توانست با پول نفت ،کنترل
مصنوعي ايجاد کند .اين کنترل مصنوعي از يک سو و سرازيرشدن رانت
ناشي از پول نفت ،نهادهاي مدني را به جاي هدايت به سمت مسيرهاي
درســت ،به فضايي هدايت کرد که به سمت چانهزني و دريافت سهم از
نفت حرکت کنند.
با کشف نفت و ورود آن به عرصه اقتصاد و قدرت ،فرايند سقوط اقتدار
حکومت متوقف شــد .حکومت ابزار کنترل پول نفت را در اختيار گرفت.
شاید همان زمان بود که نهادهاي مدني به جاي حرکت به سمت بلوغ ،به
دنبال چانه زني و لينک شدن با حکومت رفتند و روند تکامل جامعه مدني
کند شد .شاید باید گفت که حدود یک قرن است که این مشکل در عمل
و هر بار در سطحی متفاوت که نیاز به بررسی جداگانهای دارد ،ادامه یافته
و برای همین خیلیها معتقدند نهادهاي مدني خيلي طول ميکشد که
بالغ شوند و آنها به افق دوردست چش م دوختهاند .اما در کنار این مشکالت
باید از توانایی مشــارکت گروهی در جامعه هم سخن گفت .باید پرسید
چقــدر عضویت و فعالیت در نهادهای مدنی در فضای عمومی جامعه به
یک گفتمان برتر تبدیل شده است؟ عدهای معتقدند به علت اينکه صبر
در جامعه ايران پايين اســت و توانايي مشارکت در کارهاي گروهي کم
است ،اگر نهادهاي مدني شکل بگيرند ،به سرعت به حکومت ميچسبند
و همچنان رغبت عمومی به آنها کم است و دیگران از تالش درخور طبقه
متوسط در ایران میگویند .اما همه منتقدان نهادهای مدنی در یک نکته
اشتراک نظر دارند و آن اینکه نهادهای مدنی باید نسبت به عملکرد خود،
خودانتقادی داشته باشند و سعی در انباشت سرمایه اجتماعی و توانمند
کردن خود کنند .شاید درافتادن با دولت و منتظر راهکار حمایتی دولت
ماندن راهی درست نباشد و نتیجه آن این باشد که نهادهای مدنی در عمل
تودهوار باقی بمانند و ژلهای عمل کنند .اما اگر این نهادها به سرمایه انسانی
خود تکیه کنند و دانشمحور و اندیشهبنیان کار کنند ،در آن صورت است
ی روزافزون دولتها
که میتوانند از موانع ســنگین ساختاری و مانعتراش 
خود را برهانند و گامی به پیش بردارند .شــاید این نکته را باید بیشتر از
همیشه نهادهای مدنی سرلوحه کار خود کنند که جز به توانمندی خود،
به هیچ توانایی دیگری تکیه نکنند برای شــناخت اهداف خود و جامعه
هدف خود ،که دولتهای خودمحور و سلطهطلب بستری برای رونق نهاد
مدنی پهن نکرده اســت جز رخوت آنها و اضمحالل جامعه؛ همان که در
تعارض با ذات نهاد مدنی است .نهاد مدنی باید به چشمانداز روشن آینده
چشم بدوزد ،چشماندازی که در سایه فضای مجازی و رسانههای نوین ،آنها
هرچه بیشتر توانمند میشوند و بستری نوین برای رشدشان هموار شده
آن نهادهای مدنی و جامعه مدنی باشد.
است .شاید آینده از ِ

ضعف نهادهای مدنی ضعفی نیست که امروز و فردا حل شود ،به زمان احتیاج دارد و باید بر روی آنها کار شود و
افرادی وجود داشته باشند که واقعا اعتقاد دارند به این مسئله؛ واقعا اعتماد دارند به واگذاری بخشی از مسئولیتها و
میخواهند که نهادهای مدنی بر روی کار بیایند و کمکی برای دولت باشند.

[ نگاه اقتصاددان ]

نهادهای مدنی جایگاه حقوقی نامشخصی دارند
مراد ثقفی در گفتوگو با «آیندهنگر» از مشکالت نهادهای مدنی در ایران میگوید
چرا نهادهای مدنی در ایران بالغ و به یک مســئله عمومی تبدیل
نمیشوند؟

طبیعتا برای پاسخ دادن به هر پرسش کلی نیاز است که آن را خرد کنیم
و اگر هم پاسخی برای آن نداریم ،دستکم محل نزاع را روشن کنیم؛ بنابراین
ابتدا باید مشخص کنیم که منظورمان از نهادهای مدنی چیست و مشخص
کنیم که آیا این پرسش درست است؛ یعنی نهادهای مدنی ضعیف هستند یا
شکل نمیگیرند یا اینکه در حوزههای مختلف سرنوشت کم و بیش متفاوتی
داشتهاند و اساسا این پدیده از چه زمانی شکل گرفته است؟ کاویدن لحظه
تاریخی به ما کمک میکند که دقیقتر پیرامون موضوع بحث کنیم.
وقتــی از نهادهای مدنی حرف میزنیــم ،اوالً آنها در تقابل یا به موازات
نهادهای حکومت یا دولت ( )stateمطرح هستند .و ثانیاً اگر به ریشه التین
واژه رجوع کنیم جامعه مدنی در تقابل یا به موازات جامعه نظامی قرار میگیرد.
این برای ما یک راهنماست .راهنمای دیگر ،زمان شکلگیری نهادهای جامعه
مدنی است .از این منظر میتوان دید که این نهادها در تعدادی از کشورهای
اروپایی یا همزاد دموکراسی و پارلمان هستند یا در بعضی از کشورها پیش
از این هم به وجود آمدهاند؛ بنابراین آنها نوعی نهادهای نمایندگی هستند
که ملتها بعضاً پیش از ملت شــدن  -ملت شدن در اینجا به معنای حق
رأی -شکل گرفتهاند؛ یعنی نهادهای مدنی بیانگر نوعی از همبستگی هستند
که لزوما همبستگی ملی نیست؛ یعنی گروههایی از ملت هستند که این کار
را انجام میدهند .دلیل اینکه این گروهها جمع میشوند و اعالم همبستگی
میکنند و تقاضا دارند که همبستگیشان به رسمیت شناخته شود ،عمدتا
در ارتباط با مسائل مالی است؛ یعنی اولین نهادهای مدنی به معنای امروزی،
آنهایی هستند که در حوزه اقتصاد شکل گرفتهاند .نکته دیگر این است که
این نهادهایی که ما از یک ســو آنها را در تقابل /موازات با دولت و از ســوی
دیگر در تقابل /موازات با نیروهای نظامی تعریف کردیم پیش از شکلگیری
دولت در معنای مدرن و امروزیاش ،یعنی دولت قانونی و دولت نمایندگی،
به چه صورتی بودهاند؟ این کنکاش به ما نشان میدهد که اتفاقا آنها حضور
بسیار گستردهای داشتند به این دلیل که نمایندگی کالن یعنی دولت وجود
نداشت؛ در حقیقت به علت نبود این نمایندگی کالن نهادهای مدنی بسیار
قوی بودند ،به طور مثال نهاد خانواده ،نهادهای نمایندگی یک روستا ،نهادهای
شغلی .از این رو دستکم سه باب ورود به بحث داریم.
در کشور خودمان هم تأسیس این نهادها همزاد تغییر وضعیت اجتماعی
اســت و در دوره قاجار و همزاد بحث تأسیس دولت مدرن پیش میآید .ما
پیش از مجلس شورای ملی ،مجلس نمایندگان تجار داریم ک ه گاهی حتی
بخشــی از وظایف قوه قضائیه را هم انجام میداده و رســیدگی به شکایات
تجار را بر عهده داشــته اســت .از این رو در ایران هم پیش از شکلگیری
پارلمان یعنی نهاد نمایندگیکننده ملت ،نهادی مدنی وجود داشته است.
طبق یک روایت ،زمانی که ناصرالدینشاه به ملکالتجار میگوید یک مجلس
تجار تشکیل بدهد ،ملکالتجار میپذیرد اما میگوید من ریاست این مجلس
را بر عهده نمیگیرم چرا که موجب حسادت میشود و من اعتبارم را از دست
خواهم داد .برداشت من این است که نظر ملکالتجار این بوده است که این

تاسیس نهاد مدنی همزاد تغییر اجتماعی است؛ همزاد تاسیس دولت
لیال ابراهیمیان
مدرن که خود این دولت با موانع و مشکالت زیادی دست و پنجه نرم کرده
است .شاید تقابل با قدرت اولین مشکل جامعه مدنی باشد همانطوری
دبیر بخش توسعه
که تقابل با قدرت سنتی مشکل اصلی دولت مدرن بوده است .برای همین
مراد ثقفی معتقد است در هیچ دورهای دولت پایش را از زمین نهاد مدنی بیرون نکشیده است .او وقتی از
مشکالت جامعه مدرن در جامعه امروز ایران نام میبرد در کنار مسائل تاریخی این نهادها ،به موانع حقوقی
اشاره میکند .ثقفی میگوید همچنان هیچ جایگاهی از نظر حقوقی برای نهادهای مدنی به معنای جدی و
گسترده وجود ندارد.

قانون اعتباری ندارد و ممکن است شاه حرفهای خود را نقض کند ،به همین
دلیل ممکن است که من اعتبار سنتی خودم را هم از دست بدهم.
در گذار از دولت سنتی و پادشاهی به دولت مدرن و پارلمانی این اتفاق
رخ میدهد که تکیه بر اعتبارهای سنتی ضعیف میشود؛ اما چیز جدیدی
شکل میگیرد و باید بر پایه قانون باشد .دلیل این گذار آن است که به دلیل
نالمللی ،ســاختار سنتی کاراییاش را از
تغییرات اقتصادی و اجتماعی و بی 
دســت میدهد و باید ساختار جدیدی شکل بگیرد که کارایی داشته باشد.
حال به نظر میرســد که در ایران این نو شدن همواره الکن باقی میماند.
الکن به این معنا که چارچوب حقوقی الزم برای این نو شدن تعبیه نمیشود
یا اگر میشود اجرا نمیشــود .از زمان مشروطه تاکنون هیچ دولتی سراغ
نداریم که جایگاه حقوقی مستقلی برای نهادهای مدنی تدوین کرده باشد.
در جایی هم کــه این قانون را تدوین کرده که بهترین نمونه آن مربوط به
اتاق بازرگانی است ،باز هم استقالل آن را نپذیرفته و بخشی از هدایت آن را
مستقیماً در دست خودش نگاه داشته .تا همین اواخر ،نیمی از هیئت مدیره
اتاق بازرگانی و ...از طرف دولت منصوب میشدند .اخیرا به یکسوم تقلیل

چرا باید خواند:
اگر میخواهید درباره
موانع و مشکالت
نهادهای مدنی در
ایران و اینکه این
نهادها چرا به بلوغ
نمیرسند ،بدانید،
خواندن این مصاحبه
به شما توصیه
میشود.
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توسعه

این مسئله که
نهادهای مدنی
منبعبیعدالتی
هستندحرف
نابجایی است ،چرا
که در هر صورت
در این میان منافعی
وجود دارد .هم
کارفرمایان در کل و
هم هر کارفرمایی
منفعتیخاص
دارند ،کارگران
حوزههای مختلف
هم منفعت خاص
خود را دارند و در
مجموعمنافعی

یافته .اتحادیه اروپا از روزی که تأســیس شد ،اعالم کرد که ما اتحادیهها و
نهادهایی را که دولت نقش تعیینکنندهای در آن دارد یا نمایندهای از دولت
در آنها حضور دارد ،به عنوان اتحادیههای کارفرمایی نمیپذیریم .این وضعیت
در تمام نهادهای دیگر مثل ،نظام مهندســی ،نظام پزشکی ،کانون وکال و...
هم وجود دارد.
ببینید بسیاری از مشکالت حوزه کار در جهان از طریق سهجانبهگرایی
حل میشود .یعنی دولت ،اتحادیههای کارگری و اتحادیههای کارفرمایی .در
کشــور ما در واقع این سه ضلع ،یک ضلع بیشتر نیست :دولت .در اتحادیه
کارفرمایی هم به دلیل بنگاهداری دولت و هم به دلیل حضور در هیئت مدیره
اتاق ،دولت ذینفع جدی است ،اتحادیه کارگری غیردولتی که نداریم ،هرچه
هســت دولت اســت و در جایگاه دولت هم که خوب دولت اســت .در واقع
یکجانب هگراییاست.
پس در پاســخ به پرسش شما باید بگویم که مهمترین خصم عدم رشد
مکفی نهادهای مدنی در کشور ما ،نگاه استبدادی و /یا پدرساالرانه به جامعه
مدنی است که هم در قانون بارتاب یافته و هم البته در عملکردها .در اروپا نیز
در کشورهایی مثل اسپانیا ،پرتغال ،و تا حدی یونان که در آنها نگاه استبدادی
دیرتر از سایر کشورها کنار گذاشته شد ،همین وضعیت قابل مشاهده است.
یعنی به عنوان مثال رشد و کارکرد اتحادیههای کارفرمایی فقط با کنار رفتن
این دیدگاه شتاب الزم را پیدا کرد .اینها که گفتم تجربه جهانی است و شرق
و غرب و شــمال و جنوب کردن برنمیدارد .در واقع به محض آنکه اقتصاد
کشورها کاالیی میشود باید این نهادها تعبیه شوند تا دولت مدرن بتواند از
پس کار برآید.
یعنی هنوز جایگاهی از نظر حقوقی برای این نهادها مشخص نشده
است؟

متأســفانه به معنای جدی و گسترده نه .به اتفاقی که همین چند ماه
پیش در کشور افتاد توجه کنیم .همین چند ماه پیش ما با مسئله اعتصاب
کامیونداران مواجه شــدیم که از دیدگاه من یک مشــکل بزرگی بود ،اما
حقیقت آن است که ممکن بود که ارزاق عمومی هم در شهرها توزیع نشود
و به طور کلی سیســتم توزیع دچار مشکل شده بود .چرا چنین شد؟ چون
جامعه مدنی ضعیف بود .یعنی سندیکا یا سندیکاهای کامیونداران وجود
نداشت که اوالً پیش از اعتصاب زبان مشکالت آنها باشد و به عبارتی هشدار
بدهد به دولت و پس از اعتصاب هم معلوم نبود با چهکســی باید برای حل
معضل گفتوگو کرد.

ما یک دوره شــکوفایی نهادهای مدنی را هم تجربه کردیم ،آیا
در ایــن دوره هم نبود یا نقصان جایگاه حقوقی از طرف فعاالن مدنی و
حقوقدانانی که با این حوزه در ارتباط بودهاند احساس نشده است؟

این دوره شــکوفایی در زمان دولــت اصالحات بود که دولت گفت باید
نهادهای واسطهای را در حوزههایی که وجود ندارد ،مثال در حوزه پرستاری،
ایجاد کنم؛ اما همچنان وزنه دولت  50به  50بود .سیستم اینگونه بود که
آن نهاد  24نفر را معرفی میکرد و دولت هم از میان آنها  12نفر را انتخاب
میکرد ،یا اینکه دولــت  12نفر را انتخاب میکرد و نهاد هم  12نفر دیگر
را پیشــنهاد میداد که  24نفر تکمیل شود ،هیچوقت دولت پایش را از این
حوزه بیرون نکشیده اســت .این وجه حقوقی مسئله است که به نظر من
اولین و مهمترین نکته است ،قوانین ناظر بر تشکلهای واسطهای یا نهادهای
مدنی باید تغییر کند ،آزادی تأســیس نهادها باید ایجاد شود .عالوه بر این،
دو مشکل دیگر هم وجود دارد ،یکی مشکل در سطح گفتمانی است که از
یک سو میگوید در این نهادها مدام دعوا رخ میدهد و بالغ نشدهاند؛ از این
رو دولت باید بر آنها نظارت کند که در واقع توجیهی است برای دخالت در
این نهادها .گفتمان دیگر میگوید :از آنجا که این نهادها نماینده گروههای
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خاصی هســتند ،میتوانند موجب نوعی بیعدالتی شوند .هردو گفتمان
جنبههایی از واقعیت را بازتاب میدهند زیرا در غیر این صورت اینهمه بقا
نمییافتند .بنابراین باید به هردو گفتمان پاسخ داد و دائما این پاسخ را مطرح
کرد تا از شکل بهانهجویی خارج شود .نخست اینکه هیچ نهادی از روز اول
به بلوغ نمیرسد ،بچه هم وقتی که راه میرود زمین میخورد؛ اما هیچکس
به این دلیل جلوی راه رفتن فرزندش را نمیگیرد؛ بنابراین اگر ما بخواهیم
آسیبهای حاشیهای را دلیل انجام ندادن کارها بدانیم ،نباید هیچکاری انجام
بدهیم ،هر کار و مسئلهای در ابتدای امر با مشکالتی روبهرو است و زمان الزم
است که به پختگی و بلوغ برسد ،نهادهای مدنی هم این مراحل را باید طی
کنند ،همانگونه که در سایر کشورها بوده است ،یک روند تاریخی-تجربی
است که باید طی شود .دوم ،این مسئله که نهادهای مدنی منبع بیعدالتی
هستند حرف نابجایی است ،چرا که در هر صورت در این میان منافعی وجود
دارد .هم کارفرمایان در کل و هم هر کارفرمایی منفعتی خاص دارند ،کارگران
حوزههــای مختلف هم منفعت خاص خــود را دارند و در مجموع منافعی.
اصنــاف هم همینطور .در واقع این تضاد منافــع وجود دارد ،چه نهادهای
نمایندگی مستقل وجود داشته باشند و چه نه .مسئله بر سر شیوة حل این
تضاد یا تنازع منافع است ،نه بر سر وجود یا عدمشان .نهادهای مدنی باعث
میشــوند که این منازعات به صورت شفاف و پاالیششده روشن و مطرح
شوند که پیرامون آن گفتوگو صورت بگیرد.
در کشور ما وجود چنین گفتمانها و همچنین گرایشهای استبدادی،
مشــکالت و عاداتی را به وجود آورده است که عادات ثانویه است؛ اما آنقدر
طوالنی شده است که جا افتاده و به یک مانع تبدیل شده که مانع سوم است.
زمانی که نهادهای مدنی به مدت صد سال نادیده گرفته میشود ،افراد بیکار
نمینشینند بلکه راههای دیگری را برمیگزینند که عمدتا انفرادی است .یعنی
ذینفعان به صورت فردی وارد عمل میشوند ،چانهزنی شخصی میکنند،
البیگری شخصی میکنند ،پارتیبازی میکنند و در سیستم فساد ایجاد
میکنند و این مسئله کمکم به یک عادت ثانویه بسیار سنگین در کشور ما
تبدیل شدهاست و اگر روزی تمام قانون هم عوض شود مسلم بدانید که ما باز
به وقت بیشتری برای کنار گذاشتن این عادات احتیاج داریم.
البته این مسائل هیچوقت کامل حل نمیشوند .در کشورهای پیشرفته
هم این مسائل وجود دارد ،در اروپا یکی از مشکالت نهادهای مدنی ،به طور
مشخص نهادهای کارفرمایی آن است که بسیاری از اعضا ترجیح میدهند
چانهزنی شخصی کنند .در کشور فرانسه مدارس نخبهپروری وجود دارد که
هم بسیاری از وزرای آینده از آنجا میآیند و هم بسیاری از کارفرمایان آینده
در آنها تحصیل میکنند و به دلیل آشــنایی در زمان تحصیل ،بسیاری از
کارفرمایان ترجیح میدهند کارهای خود را از طریق دوســتان پیش ببرند.
بنابراین این مسائل باز هم وجود خواهد داشت و نمیتوانیم مذاکره شخصی
و چانهزنی شخصی را جرمانگاری کنیم؛ اما در هر صورت باید این دورهها را
طی کنیم.
آخرین نکتــهای که به نظر من به ویژه در نهادهای کارفرمایی میتواند
مشکلساز شود ،مسئله جهانی شدن اســت .جهانی شدن شما را در یک
چارچوب دیگر ،در یک بدهبستان دیگر قرار میدهد و ممکن است شما عالقه
چندانی نداشته باشید که با همکاران داخلی خود کار کنید .آنچه عرض کردم
دالیل ضعف نهادهای مدنی است که ضعفی هم نیست که امروز و فردا حل
شود ،به زمان احتیاج دارد و باید بر روی آن کار شود و افرادی وجود داشته
باشــند که واقعا اعتقاد دارند به این مســئله ،واقعا اعتماد دارند به واگذاری
بخشی از مسئولیتها و میخواهند که نهادهای مدنی بر روی کار بیایند و
کمکی برای دولت باشند و این بار عظیمی را که بر روی دوش دولتها است
و کامال آشکار است که از پس آن برنمیآیند ،بردارند.

اگر نهادهای مدنی را به نهادهای مدنیِ سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی تقسیم کنیم بهتر است،
آسیبشناسی هرکدام از اینها میتواند متفاوت باشد؛ اما مسئله قانون و نبود اعتماد دولتها و
حکومتها به نهادهای مدنی در خصوص تمام آنها صدق میکند.

از گفتههای شما این گونه برداشت میشود که شما نهاد مدنی یا
یاُ) و نهادهای مدنی رسمی و قدیمی ،مثل
سازمانهای مردم نهاد (انج 
اتحادیههای کارگری و کارفرمایی را از هم تفکیک میکنید .تفاوت ایندو
چیست و اینکه قدرت چانهزنی این نهادها با دولت چگونه است؟

مدنی سیاســی ،اقتصادی و اجتماعی
اگر نهادهای مدنی را به نهادهای ِ
تقسیم کنیم بهتر است ،آسیبشناســی هرکدام از اینها میتواند متفاوت
باشــد؛ اما مســئله قانون و نبود اعتماد دولتها و حکومتها به نهادهای
مدنی در خصوص تمام آنها صدق میکند؛ اما هرکدام ویژگیهای متفاوتی
یاُها ســابقه کمتری دارند؛ چرا که بر پایه اصول داوطلبی برقرار
دارند ،انج 
میشوند ،افراد به طور منظم در آنها نمیمانند و مشکل نیروی انسانی دارند
و با مسائل تجربی هم روبهرو هستند ،عالوه بر این یک نوع بدبینی در کشور
یاُها بهویژه آنهایی که تماسهای بینالمللی دارند وجود
ما نســبت به انج 
دارد .در خصوص احزاب دالیل متفاوتاند .اینجا چون مسئله قدرت سیاسی
مطرح اســت همواره دولتها سعی میکنند آنها را محدود کنند .در جهان
دموکراتیک چیزی به عنوان رد صالحیت وجود ندارد و نهایت آن است که
میگویند باید تعدادی امضا جمع کنید برای اینکه کاندیدای شما پذیرفته
شود .در حوزههای کارگری باز همین مسئله وجود دارد و مانع بزرگ سیاست
است .در خصوص اتحادیههای کارفرمایی مسئله متفاوت است ،به نظر من
باید این آسیبشناســی را جدا کرد ،ما نمیتوانیم جز در زمینه حقوقی و
نداشتن تجربه به طور کلی بحث کنیم ،باید سایر مسائل را جدا کنیم.
این پرسش معطوف به نتیجه پژوهشی علمی نیست اما گمان میکنم
که زایش ،ریزش و رویش مجدد در نهادهایی که با مسائل اجتماعی درگیر
هستند خیلی بیشتر از حوزههای اقتصادی و سیاسی است.

یاُهای بزرگ و بسیار فعالی داریم؛ مثال
خیر ،این گونه نیســت ،ما انج 
انجمن دانشــجویی امام علی که خیلی فعال اســت و بسیار هم خوب کار
میکند.
به نظر شما چه زمانهایی احساس نیاز به این نهادها بیشتر میشود؟

دولت مدرن ساختاری اســت که ذات و طبیعتش رو به انبساط است؛
یعنی به طور مداوم وظایف جدیدی به آن اضافه میشود .مسئوالن باید عمیقا
این مشکل را درک کنند که امروز دیگر هیچ دولتی نمیتواند تمام کارها را
انجام دهد و باید از جامعه کمک بگیرد ،این کمک به معنای آن نیست که
هر چهار سال یک بار انتخابات برگزار کنید و مردم را به پای صندوق دعوت
کنید .مشارکت مردمی در چارچوب دولتگردانی باید به طور روزمره باشد.
برای هر مسئلهای باید از جامعه کمک گرفت ،از شناسایی مشکالت گرفته تا
راهحلها ،حوزههایی وجود دارد که دولتها اص ً
ال نمیدانند مشکل است چه
رسد به آنکه بدانند به آن ورود کنند یا نکنند .مثال در حوزه شهر و انجمنی که
بنده در آن فعال هستم (انجمن دیدبان مدنی یکشهر) ،دولت اص ً
ال بسیاری
چیزها را نمیداند؛ چون تصور کرده است که شهرداری باید چنین کارهایی
را انجام دهد ،شهرداری هم میگوید من بودجهای برای این امور ندارم ،اگر
هم میخواهد کاری انجام دهد ،به طور مثال شهرفروشی میکند که در 12
سال اخیر به صورت فجیع انجام شد ،شهرداری کالنشهرهای ما در  12سال
گذشته تولید آسیب کرده است و مشکل را به زمین دولت انداخته است .در
چنین زمانهایی کامال به نهادهای مدنی برای شناسایی ،تبیین و در اصطالح
قاببندی مسائل احتیاج پیدا میکنیم ،به همین دالیل هم ایجاد میشوند؛
اما باید به آنها اعتنا شود.
درست است که نهادهای مدنی بر تقابلهایی استوار است ،اما دولت
و نهادهای مدنی میتوانند در کنار هم به منافع مشترک دست یابند .چرا
چنین اتفاقی رخ نمیدهد و در این تعارضها در نهایت دولت برای حذف
یا تضعیف نهادهای مدنی تالش میکند؟

نکتههایی که باید بدانید
[ نهادهای مدنی ما که در حال حاضر فعال هستند ،عمدتا تولید مطالبه میکنند ،دولت هم
متوجه این مسئله نیست که وقتی به آنها امکان فعالیت نمیدهد ،مسائل و مشکالت بیشتری
دامن خودش را میگیرد.
[ یکی از وظایف نهادهای واسطهای تولید دانش و همراهی برای سیاستگذاری است ،زمانی
که این کارها را انجام دادند و توانستند پیش بروند ،میتوانند از بار دولت کم کنند.
[برای هر مسئلهای باید از جامعه کمک گرفت ،از شناسایی مشکالت گرفته تا راهحلها،
حوزههایی وجود دارد که دولتها اص ً
ال نمیدانند مشکل است چه رسد به آنکه بدانند به آن
ورود کنند یا نکنند.
[هیچ جایگاهی از نظر حقوقی برای نهادهای مدنی به معنای جدی و گسترده وجود ندارد.
[ اولین نهادهای مدنی به معنای امروزی ،آنهایی هستند که در حوزه اقتصاد شکل گرفتهاند.

تمام این امور به فرهنگ مخصوص خود احتیاج دارند ،نهادهای مدنی ما
که در حال حاضر فعال هستند ،عمدتا تولید مطالبه میکنند ،دولت هم متوجه
این مسئله نیست که وقتی به آنها امکان فعالیت نمیدهد ،مسائل و مشکالت
بیشتری دامن خودش را میگیرد .آخرین انتخابات اتاقهای بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی انتخابات خاصی بود و با سایر انتخاباتها تفاوت داشت؛ به
همین دلیل افرادی هم که بر سر کار آمدند دیدگاههای متفاوتی داشتند ،یکی
از کارهایی که انجــام دادند این بود که گفتند ما میتوانیم در حوزه خود به
تولید دانش بپردازیم و جلساتی برگزار میکردند ک ه گاهی گزارشهای آن در
مطبوعات چاپ میشد ،یعنی برای کمک به دولت در سیاستگذاریها اعالم
آمادگی کردند؛ به همین جهت هم گفتوگو راحتتر شد؛ اما مشخص نشد که
کدام بخش از این کمکها یا دانشها را دولت در سیاستگذاریهای خود به
کار برد؟ همین مسئله در اتحادیههای کارگری و کارفرمایی هم میتواند صورت
بگیرد ،در بخش عمدهای از فعالیتهای اتحادیههای کارگری و کارفرمایی در
کشورهای پیشرفته سیاستگذاری از طریق آن چیزی است که تحت عنوان
گفتوگوی اجتماعی مطرح میشود .اگر تمام اینها وجود داشته باشد طبیعتا از
بار دولت کم میشود ،دولت در ایران به طرف تمام مطالبات تبدیل شده است،
از ســوی دیگر یک گفتمان  30 ،20ساله هم وجود دارد که میگوید دولت
باید خروج کند .بنده به خوبی به یاد میآورم که در مورد خصوصیســازی،
گفتار غالبی شــکل گرفته بود که دولت بنگاهدار بدی است و باید کنار برود،
ما در فصلنامه «گفتوگو» بارها و بارها بحث کردیم که با کنار رفتن دولت،
گروههای دیگری میتوانند وارد کار بشوند ،همان گونه که وارد شدند .من اینها
را به حســاب کودکی افکار میگذارم؛ چرا که گفتار کودک غالبا ایدئولوژیک
است که در این مورد به طور مشخص ایدئولوژی راست بود که اعتقاد داشت
که دولت بنگاهدار بدی است ،اگر دولت بد است ،باید یک جایگزین داشته باشد،
باید بحث کنیم که اگر خصوصیســازی شود ،بخش خصوصی این قدرت را
دارد که شفافسازی کند .در حقیقت یکی از وظایف نهادهای واسطهای تولید
دانش و همراهی برای سیاستگذاری است ،زمانی که این کارها را انجام دادند
و توانستند پیش بروند ،میتوانند از بار دولت کم کنند.

شهرداری
کالنشهرهای ما
در  12سال گذشته
تولید آسیب کرده
است و مشکل را
به زمین دولت
انداخته است .در
چنین زمانهایی
کامال به نهادهای
مدنی برای
شناسایی،تبیین
و در اصطالح
قاببندی مسائل
احتیاج پیدا
میکنیم،بههمین
دالیل هم ایجاد
میشوند؛ اما باید
به آنها اعتنا شود

آیا دولت میداند که در نبود این نهادها چه اتفاقاتی ممکن است در
انتظار جامعه باشد؟

همان اتفاقاتی در انتظار جامعه اســت کــه در حال حاضر رخ میدهد؛
مثل اعتراض کامیونداران ،مسائل ناظر بر آب ،مسائل ناظر بر کاالها ،فساد
در بنگاهها .اگر یک اتحادیه جدی بانکدارها وجود داشت ،آیا ممکن بود در
زمان آقای احمدینژاد اینهمه مؤسسات مالی ،اعتباریِ فشل شکل بگیرد؟
اگر یک اتحادیه کارمندی وجود داشت ،آیا شما میتوانستید همین طوری در
این مؤسسات حساب باز کنید و پول به آنها واریز کنید؟
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توسعه
[ نگاه کارشناس ]

گذار به دموکراسی :از دولت-محوری به جامعه -محوری

دولتها چه سودایی برای جامعه مدنی دارند؟

حسن قاضیمرادی
جامعهشناس

چرا باید خواند:
اگر میخواهید با
توجه با به ساختار
سیاسی -تاریخی
ایران ،تشکیل
دولت مدرن و روند
شکلگیریجامعه
مدنی را در ایران
بدانید ،خواندن این
مقاله مهم به شما
توصیه میشود.

تحوالت سیاسی ،اجتماعی گذار از جامعهی سنتی به جامعهی مدرن ،در
اساس ،با تاسیس دولت مدرن و استقرار نهاد دولت -ملت متمایز میشود.
ســه عامل اصلی دولت ،جامعه ،و عنصر فراملی بر روند این تحوالت تاثیر
میگذارند .دولت مدرن عمدتا با اتکای به ارتش و بوروکراســی تاســیس
میشــود و نقش خود را در این گذار به عهــده میگیرد .جامعه ،به مثابه
ملت ،نیز از جمله با سازمانپذیریاش در جامعهی مدنی است که در تعامل
سیاسی با دولت با این گذار مشارکت میکند .در آستانهی این گذار تاریخی
در ایــران به دلیل مخالفت دولت قاجاری با ایجاد تغییرات اصالحطلبانهی
سیاسی به منظور استقرار دولت مدرن ،در آن دوره در قالب «دولت مطلق
منتظم» ،روند تحوالت سیاسی -اجتماعی منجر به تاسیس دولت مدرن و
تثبیت گذار به جامعهی مدرن ،راه به انقالب مشروطه برد .انقالب مشروطه
دورهی شروع استقرار دولت مدرن و تاسیس دولت -ملت بود .از ویژگیهای
مهم این دورهی آغازین گذار ،نقش موثر جامعهی مدنی بود .اما در پی افول
جنبش انقالبی و تضعیف ساختاری دولت مشروطه در تثبیت خود ،از جمله،
به علت دخالتهای استعمارگرانهی روسیه و انگلستان ،جامعهی مدنی نیز
تضعیف و به حاشیه رانده شد و تاکنون نیز ،به جز در مقاطع جنبشهای
سیاسی -اجتماعی ،تضعیف و به حاشیه راندهشدگی جامعهی مدنی در ایران
تداوم داشته است.
اگر فرض تضعیف و به حاشیه راندهشدگی جامعهی مدنی در پی زوال
مشــروطیت در ایران صحیح باشــد میتوان به علل و دالیل این موضوع
پرداخت .بالطبع این علل و دالیل ،گوناگوناند .در اندیشیدن به این موضوع از
منظر جامعهشناسی سیاسی میتوان گفت که دولت -محوری (دولتگرایی)
از عوامل مهم تحکیم و گســترش نیافتن جامعهی مدنی در ایران معاصر
بوده است.
مردم در ایران با انقالب مشروطه به دوران گذار خود به جامعهی مدرن

نکتههایی که باید بدانید
[در حوزهی فرهنگ سیاسی ،جامع هی مدنی مروج و مبلغ فرهنگ سیاسی مشارکتی در
مناسباتاجتماعیاست.
[دولت -محوری (دولتگرایی) از عوامل مهم تحکیم و گسترش نیافتن جامعهی مدنی در
ایران معاصر بوده است.
[جامعهی مدنی عمدتا از طریق مبارزهی هرروزه با دولت در حوزهی عمل «قدرت
زیرساختی» یا «قدرت عملکردی» آن قدرت میگیرد.
تعامل کم و بیش
تیابی جامعهی مدنی در حوزهای است که دولت ،به ناگزیر ،به حدی از
[قدر 
ِ
قانونی با جامعه تن میدهد.
[ضعف جامعهی مدنی ،به علت پیشنگرفتن سیاست جامعه -محور در برابر دولت است.
پیشبردن سیاست جامعه -محور به واسطهی الزام اتخاذ سیاستگذاریهای متفاوت در
موقعیتهای گوناگون «پیش بردن این سیاستگذاریها در تقالیی هرروزه و روندی طوالنی»
بسیار دشوار است.
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قطعیت بخشیدند .دولت مشروطه تحقق دولت مدرن و نهاد دولت -ملت
بود .در اســتقرار این دولت و حمایت از آن ،نیروهای جامعهی مدنی نوپای
ایران در قالب انجمنهای مشروطه نقش تعیینکنندهای داشتند .در روند
جنبش انقالبی ،انجمنهای مشروطهخواه با بسیج قشرهای مختلف مردم
شهری به مبارزهی مسالمتآمیز علیه دولت قاجاری روی آوردند و با استقرار
دولت مشــروطه به حمایت از آن در برابــر تهاجمات نیروهای ارتجاعی و
محافظهکار پرداختند .همچنان که انجمنهای مشروطهخواه در پی کودتای
ضدانقالبی محمدعلیشاه علیه مشروطیت با پیش گرفتن مبارزهی قهرآمیز
علیه آن ،در شکســت کودتا و بازگشــت دولت مشروطه نقش ممتازی به
عهده گرفتند .اما در پی بازگشــت مشروطیت ،نیروهای سیاسی ارتجاعی
و محافظهکار در قالب کابینهی بختیاریها به قدرت رسیدند این نیروها و
تعاملشان با روسیه و انگلستان مانع از تثبیت دولت مدرن در ایران (در قالب
دموکراســی پارلمانی) شد .به ویژه ،در طول جنگ جهانی اول و پس از آن
بود که زوال قدرت سیاســی با فروپاشی اقتصادی و اجتماعی گره خورد و
بیثباتی و هرج و مرج گسترش بسیار یافت .دولت فراتر از حوزهی پایتخت
چندان نفوذی نداشت و قدرتهای محلی در هر منطقهی دور و نزدیک به
مرکز ،در وابستگی یا عدم وابستگی به قدرتهای استعماری ،خودسرانه عمل
میکردند .این به معنای تباهی دولت مدرن در آن دوره بود.
در این مرحله بود که عمدتا نخبگان سیاســی چاره اصلی رهایی ایران
از آن دولت فترت سیاســی را به قدرت رســیدن دولتی مقتدر و متمرکز
دانســتند .این نخبگان هرچند دغدغهی تثبیت و تحکیم دولت مدرن را
داشتند ،چون دولت مشروطه ،در عمل ،نتوانسته بود چنین دولتی را تثبیت
کند ،چاره فروپاشیدگی دولت و جامعه را همچنان تاسیس و تثبیت دولت
مدرن میدانستند .در عین حال ،اینان با توجه به ناکامی دولت مشروطه در
تحقق وظایف دولت مدرن ،در آن موقعیت تاریخی ،استقرار دولت مدرن را
در قالب دولت مطلقهی اروپایی (استبداد منور) مناسب ایران میدانستند.
در آن دورهی فترت سیاســی ،جامعهی مدنی نیز زوال یافته و پراکنده
بود و اساسا از قدرتی برخوردار نبود که بتواند نقشی در تحوالت سیاسی-
اجتماعی داشته باشد .این به معنای خأل قدرت سیاسی در آن دوره بود .این
خأل با کودتای  1299رفع شــد و متعاقب آن دولت اقتدارگرای رضاشاه به
عنوان جلوهی دیگری از دولت مدرن به قدرت رسید.
اگر در آن دورهی فترت سیاســی هدف استقرار دولت مدرن در قالب
دولت مطلقهی اروپایی از سوی بسیاری از نخبگان سیاسی به معنای رویکرد
دولت -محور و دولتگرا در عرصهی نظری بود با استقرار دولت اقتدارگرای
رضاشــاه ،دولت -محوری (دولتگرایی)  -البته نه در قالب دولت مطلقهی
اروپاییها -در عرصهی عمل ،در ایران غلبه یافت.
به اجمال میتوان گفت که دولت -محوری یا دولتگرایی نگرشی خاص
به رابطهی دولت و جامعه است .دولت -محوری به معنای تقویت ابزارهای
سیاســی  ،قانونی و ایدئولوژیکی در اختیار دولت به منظور توانمندسازی
دولت در بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه است .زمینهی مشخص

در پی بازگشت مشروطیت ،نیروهای سیاسی ارتجاعی و محافظهکار در قالب کابینهی بختیاریها به
قدرت رسیدند .این نیروها و تعاملشان با روسیه و انگلستان مانع از تثبیت دولت مدرن در ایران (در
قالب دموکراسی پارلمانی) شد.

دولتگرایی در اروپا بحرانهای اقتصادی پیش از جنگ جهانی دوم بود .این
بحرانها عاملی شد برای دخالت گستردهی دولتها در حوزهی اقتصاد و با
هدف کنترل این بحرانها .بعد از جنگ جهانی دوم نیز آسیبدیدگیهای
گستردهی اقتصادی و اجتماعی کشورهای درگیر در جنگ ،دخالت دولت
را در حوزههای اقتصادی و ســازماندهی اجتماعی به منظور جلوگیری از
تنشهای احتمالی سیاسی -اجتماعی الزامی کرد؛ دخالتی که به استقرار
«دولــت رفاه» در این کشــورها انجامید .در عین حــال ،چه در دوره بین
دو جنگ در برخی از کشــورهای تازه تاسیسشدهی اروپای شرقی و چه
پس از جنگ دوم در برخی از کشورهای کمتر توسعهیافتهی اروپا  -مثال
اسپانیا ،پرتغال و یونان  -دولتهای اقتدارگرا ()authoritarian states
به قــدرت رســیدند .در همین دوره دولتهــای اقتدارگــرا در برخی از
کشورهای غیر غربی نیز استقرار یافتند (مثال در ترکیه و ایران) .اقتدارگرایی
( )authoritarianismنوع ویژهای از دولتهای مدرن است که گرایشی
غالب به دولت -محوری دارد.
دولت -محوری یا دولتگرایی عمدتا در موقعیتهایی تقویت میشود که
پرداختن به جنگ خارجی ،تامین امنیت داخلی و لزوم توسعهی اقتصادی-
اجتماعی در اولویت قرار گیرد .در چنین موقعیتهایی دولت تمایل مییابد
که همچون متغیر مســتقل عمل و جامعه را ،در مجموع ،به خود وابسته
کند و از جامعه ،عمدتا ،پشتیبانی از سیاســتگذاریهای خود را بطلبد.
وقتی که جامعه نیز به پذیرش یا تن دادن به دولت -محوری بگراید دولت
سرچشــمهی حق و قانون ،اخالق و عدالت و ...دانسته میشود .همچنان
که پذیرفته میشود دولت ،برنده و بازندهی فعالیتهای سیاسی ،اجتماعی،
اقتصادی و فرهنگی را تعیین کند .چنین رویکردی از ســوی بخشهای
گســتردهی جامعه به دولت فرصت میدهد تــا همهی حوزههای زندگی
اجتماعی را تحت نظارت خود بگیرد و مســتقل از جامعه ،از باال ،برای این
حوزهها سیاستگذاری کند .بالطبع تا دولت این سیطرهجوییاش را توجیه
کند به نظامهای ایدئولوژیک خاصی نیاز دارد .این نظامهای ایدئولوژیک -
از جمله ،ناسیونالیسم ،گرایشهای آخرتشناسانه و هزارهباور (مسیانیسم)
دینی و -...صرفا در جهت اســتیالی فرهنگ سیاســی آمریت /تبعیت در
رابطهی دولت و جامعه کارکرد دارند و از این رو ،دولت -محورند.
در توضیح چرایی و چیرگی گسترده دولتهای اقتدارگرا در کشورهای
دیگر ،از جمله ،باید به این نکته توجه کرد که دولتهای مدرن در کشورهای
اروپایی در دورهای نســبتا طوالنی تثبیت شــدند و تحکیم یافتند .اما در
کشــورهای شــرقی و در پی رسوخ و استیالی مناســبات سرمایهداری-
اســتعماری غرب ،دولتهای مدرن در دورههایی نســبتا کوتاه به قدرت
رسیدند و باید  -در کوتاهمدت -وظایفی را بیش از دولتهای مدرن اروپایی
به عهده میگرفتند؛ وظایفی که ناشی از عدم رشد و توسعهی ساختاری،
به ویژه در حوزهی ساختارهای اقتصادی و اجتماعی ،بود .از این رو ،در این
کشــورها ،به سادگی ،پذیرفته میشد که دولت برای پاسخگویی به چنین
وظایفی و همراه با آن هماهنگ کردن اقتصاد و سیاست کشور با اقتصاد و
سیاست جهانی از اقتدار هرچه بیشتری برخوردار باشد .این به تفوق دولت-
محوری در این کشورها میانجامید.
اما در حوزهی نظریهپردازی دولت مدرن در دو دههی نخستین سدهی
بیســتم نظریهی ماکس وبر دربارهی دولت مدرن با اقبال بسیار مواجه و
ماندگار شــد .او دولت مدرن را نه با اهداف آن بلکه با وسایل اعمال قدرت
آن یعنــی مبتنی بر کاربرد انحصاری زور مشــروع [= قانونی] در قلمروی
معین تعریف میکند و در برشماری ویژگیهای آن مینویسد« :مهمترین
ویژگیهــای صوری دولت مدرن عبارتاند از :دولت دارای یک نظم قانونی
و اداری اســت که توسط قانونگذار در معرض تغییر قرار میگیرد؛ نظمی

که در آن فعالیتهای سازمانیافتهی کارگزاران اداری ،که آنان نیز توسط
قانونگذاران کنترل میشوند ،جهت داده میشوند .این سیستم نظم مدعی
اقتدار الزامآور ،نهفقط بر اعضای دولت  -شــهروندان که اغلبشان عضویت
را با تولد کســب کردهاند -بلکه به عالوه بر حوزهی بسیار گستردهی همه
اعمالی است که در حوزهی اختیارات قانونیاش روی میدهد .بنابراین دولت
ســازمانی اجباری بر بنیان قلمرو است .عالوه بر این ،امروز ،استفاده از زور
فقط تا آنجا که یا از ســوی دولت مجاز شمرده شده یا توسط دولت تجویز
شده باشد مشروع در نظر گرفته میشود ...خواست انحصاری کردن استفاده
از زور همانقدر برای دولت مدرن اساسی است که ویژگی اختیارات قانونی
اجباریاش و نیز ویژگی عملکرد متداوم آن.)Weber, 1978: 56( .
انواع دولتهای غربی که در عصر مدرن به قدرت رسیدهاند ،کم و بیش،
با چارچوب نظری وبر انطباق دارند .در عین حال ،در ســدهی بیســتم در
پی انقالب اکتبر ،دولتهای سوسیالیستی پدید آمدند که بعدا دولتهای
سوسیالیســم واقعا موجود خوانده شدند .نظریه و عمل این دولتها نیز به
شــدت ،دولت -محور بود .نظریهی دولت در آموزهی مارکس ،جز در دوره
خاصی ،در مجموع نه دولت -محور که جامعه -محور است .مارکس آنجا که
به تبیین فلسفی -سیاسی دولت مدرن میپردازد رویکردی جامعه -محور به
آن دارد .برای نمونه او در نقد نظریهی دولت در آرای هگل که نظریهای در
کل دولت -محور است ،با اعالم این نظر که «دموکراسی حقیقی» به شرطی
محقق میشود که «دولت سیاسی» رفع شده باشد نگرش حامعه -محور
خود را به رهایی انسان و نهفقط «رهایی سیاسی او» تبیین میکند .با این
حال در نظریه سوسیالیســم واقعا موجود که با دریافتی خاص از برخی از
آرای مارکس تدوین شد تحقق سوسیالیسم عمدتا از طریق تسخیر دولت
ســرمایهداری و جایگزینی آن با دولتی سوسیالیستی نظریهپردازی شد.
این دولتی بود که باید همهی ارکان جامعه را در کنترل خود داشته باشد.
اشاعهی نظریهی دولت در نظریهی سوسیالیسم موجود و مشخصا گرایش
به شــدت دولت -محورانه آن تاثیر گستردهای بر فعاالن سیاسی چپ در
کشورهای گوناگون جهان داشت.
دولت مدرن با دولت اقتدارگرای رضا شاه در ایران تثبیت شد و تحکیم و
تداوم یافت .اقتدارگرایی نوع ویژهای از دولت مدرن است که در آن ساختار
دولت ،مبتنی بر تفکیک قوای ســهگانه و شیوهی اعمال قدرت نیز قانونی
اســت .از این رو ،به طور صوری ســاختار و شیوهی اعمال قدرت در دولت
اقتدارگرا با دموکراسی انتخابی و دموکراســی لیبرال تفاوتی ندارد .تمایز
اصلی این دو نوع دولت ،فقدان حاکمیت قانون در اولی و حاکمیت قانون در
دومی است .در هر دولت اقتدارگرا به نوعی ارادهای فراتر از قانون وجود دارد
که میتواند هم بر ساختار قدرت تاثیر بگذارد و این به معنای تاثیرگذاری
محدودکننده در تفکیک قوا اســت (تفکیک قوا و رابطه قوا با یکدیگر نیز
مبتنی بر نظام قانونی است) و هم شیوهی قانونی اعمال قدرت را در کنترل
خود بگیرد و محدود کند .همین ویژگی اصلی دولت اقتدارگرا اســت که
چنان قدرت خودمختاری را به دولت میدهد که دولت ،کم و بیش ،از فراز
جامعه بر آن فرمان میراند .این به معنای رویکرد دولت -محور و دولتگرا
به حاکمیت سیاسی است .نتیجهی مستقیم این رویکرد دولتگرا به جامعه
تضعیف و به حاشیه راندن نهادهای خودانگیختهی جامعهی مدنی است.
در حاکمیــت اقتدارگرایی ،آنچه جامعهی مدنی را در برابر دولت قدرتمند
میکند دو سیاست است :تبلیغ و ترویج ایدهی حاکمیت مردم به عنوان اصل
و پایهی دموکراسی و تبلیغ و ترویج حاکمیت قانون به عنوان اصل پایهای
مقابلــه با دولت اقتدارگرا .جامعهی مدنی با سیاســت اول ،خود را در برابر
مردم و با سیاســت دوم ،خود را در برابر دولت تعریف و مرزهای عمل خود

دولت اقتدارگرای
رضاشاه ،یکسره
به انهدام جامعه
مدنی (و جامعه
سیاسی) اقدام
کرد .در این دوره،
حتی اگر میشد
جرقههایی از
جامعه -محوری
را در آرای نخبگان
سیاسی معدودی
(مشخص ًاتقی
ارانی) یافت
اما در گسترش
گرایشهای
فاشیستیو
سوسیالیسم
واقع ًا موجود در
این دوره ،دولت-
محوریهمچنان
تحکیممیشد
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توسعه

در حاکمیت
اقتدارگرایی ،آنچه
جامعهی مدنی
را در برابر دولت
قدرتمندمیکند
دو سیاست است:
تبلیغ و ترویج
ایدهی حاکمیت
مردم به عنوان
اصل و پایهی
دموکراسی و تبلیغ
و ترویج حاکمیت
قانون به عنوان
اصل پایهای مقابله
با دولت اقتدارگرا.
جامعهی مدنی با
سیاست اول ،خود
را در برابر مردم و با
سیاست دوم ،خود
را در برابر دولت
تعریف و مرزهای
عمل خود را
مشخصمیکند

را مشخص میکند .در حوزهی فرهنگ سیاسی نیز ،جامعهی مدنی مروج و
مبلغ فرهنگ سیاسی مشارکتی در مناسبات اجتماعی است .آن دو سیاست
جامعهی مدنی مردمگرا و این فرهنگ سیاســی که ترویج میدهد دولت
اقتدارگرا را به مخالفت با جامعهی مدنی سوق میدهد .یک ویژگی دولت
رضاشاه ضدیت تام آن با جامعهی مدنی خودانگیخته و خودسازمانده بود.
تــا پیش از دوران معاصر در کل تاریخ جامعهی ســنتی ایران در کنار
فرهنگ سیاســی کوتهبین ( )parochialفرهنگ سیاسی تبعی بر محور
آمریت /تبعیت به عنوان فرهنگ مسلط در رابطهی دولت استبدادی با جامعه
ترویج و تبلیغ میشــد .دولت اســتبدادی در کل این دوران  -با شدت و
ضعف متفاوت -با این ویژگی اصلی شناخته میشود که ساختار قدرت در
آن ،مطلق و شیوهی اعمال قدرت ،در فقدان نظام قانونی ،خودسرانه بود و
در این معنا که در عالم نظر ،آنچه ســرور مستبد به ارادهی خویش فرمان
میداد ،همچون «قانون» دانسته میشد (بالطبع ،خودسرانگی سرور مستبد
ی دیگرنمایانهی مردم
در عمل ،با احکام دین ،قراردادهای عرف و نیز نافرمان 
تعدیل میشد) .در سنجش دولت استبدادی به عنوان دولت دوران جامعهی
سنتی با ویژگیهای دولت مدرن در نظریهی وبر میتوان گفت قلمرو تحت
حاکمیت چنان دولتی اساسا مرزهای مشخصی نداشت و قدرت انحصاری
کاربرد زور در آنها محدود بود .از این رو ،نظراتشــان بر مناطق دور از مرکز
قــدرت دولت عمدتا از طریق حــکام محلی  -در مجموع مقطعان نظامی
و دیوانی که از مرکز انتخاب میشــدند -اعمال میشد .اقطاعداری ،چه در
اراضی خالصه و چه در اراضی دیوانی ،به معنای وابسته شدن نظام زمینداری
به دولت استبدادی بود .از اینرو ،رشد و تقویت یا تضعیف و زوال اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جامعه ،در مجموع ،در اختیار دولت قرار داشت .رابطهی
دولت استبدادی با جامعه نیز در رابطهی شبان /رمه تبیین و توجیه میشد
تا ســلطهی دولت بر جامعه متداوم بماند .میراث فرهنگی دولت -محوری
چنین دولتهایی در دورهای بس طوالنی نیز فرهنگ سیاسی تبعی بود که
به دوران معاصر کشــیده شد ،بر این دوران سایه انداخت و دولت -محوری
را تقویت کرد.
دولت مدرن رضاشاه میراث دولتگرایی دولتهای استبدادی سنتی را
نیــز به تمامی در خود جذب کرد .به عــاوه ،آنچه زمینهی مادی تقویت
دولت -محوری در این دوره شــد افزایش اتکای دولت به درآمد حاصل از
فروش نفت در دورهی دوم سلطنت رضاشاه بود .هرچند این درآمد در حدی
نبود که بتوان اقتصاد آن دوره را «اقتصاد رانتی» خواند اما پایه و اساس رشد
اقتصاد رانتی در ایران در همان دوره گذاشته شد .نقش درآمدهای حاصل
از فروش نفت در اقتصاد ایران در دوره سلطنت محمدرضاشاه تا آنجا پیش
رفت که در دههی  1350اقتصاد رانتی در ایران غلبه یافت .درآمد نفتی ،از
یک سو ،از وابستگی اقتصادی جامعه میکاست و به دولت امکان میداد با
خودمختاری هرچه بیشتری بر جامعه فرمان براند و از سوی دیگر ،این درآمد
بهعنــوان «رانت» در اختیار دولت قــرار میگرفت تا دولت از آن در جهت
وابسته کردن قشرهای گستردهای از جامعه به خود و به انقیاد کشیدنشان
در رابطهای حامیپروانه استفاده کند .این دو مسئله مستقیما دولت -محوری
را تقویت میکرد .از جمله ،تاکید هرچه بیشــتر بر دولت -محوری ،دولت
اقتدارگرای محمدرضاشاه را در برابر تهاجم تودهای مردم خلع سالح کرد.
اگر که دولت -محوری در دولتهای معاصر ایران تثبیت شد و تحکیم
یافت همین رویکرد سیاسی در میان نخبگان سیاسی مخالف دولتها نیز،
کم و بیش ،اهمیت یافت و ماندگار شد .در میان قشرها و طبقات مردم نیز،
در مجموع ،همچنان فرهنگ سیاسی تبعی بر محور رابطهی آمریت /تبعیت
تداوم داشت .این به معنای نگاه به باالی مردم در مواجهه با معضالت فردی
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و اجتماعی بود ،به معنی توسل به دولت از سوی مردم در تنگناها و راهحل
مشکالت را از دولت خواستن که به تمامی به تشدید دولتگرایی در جامعه
میانجامید.
در دورهی پیش از مشــروطه ،نخبگان سیاســی ،در آغــاز ،برنامهی
اصالحات سیاســی از باال را پیش گرفتند .اینــان در پی مخالفت قاجار با
چنین اصالحاتی به برنامه اصالحات سیاسی از پایین گراییدند .این چرخش
در رشد گرایشهای جامعه -محور در این نخبگان موثر افتاد .جامعهگرایی
در دورهی مبارزات قهرآمیز انقالب مشروطه و نیز در دورهی کوتاه مجلس
یپس از بسته شدن مجلس دوم
دوم تقویت شــد .اما در دورهی فروپاشــ 
و پیامدهای ویرانگر ناشی از جنگ جهانی اول ،بیشتر نخبگان سیاسی به
دولت -محوری گراییدند .بخشی از اینان در تهاجم دولت رضاشاهی سرکوب
و به حاشیه رانده شدند .بسیاری از نخبگان نیز به پشتیبانی از دولت رضاشاه
کوشیدند .در همین دوره بود که در میان نخبگان سیاسی ،نخبهگرایی شکل
گرفت .نخبهگرایی سیاســی ،سیاست را موضوع درگیری نخبگان میداند
و آن را در چانهزنــی نخبــگان حاکم و مخالــف  -و در آن دوره ،چانهزنی
الیههای مختلف نخبگان حاکم با یکدیگر -خالصه میکند .از اینرو ،این
نخبهگرایی چون فعالیت سیاسی مردم را ،در کل ،به متابعتشان از تصمیمات
این الیحههای مختلف نخبگان فرومیکاهد و از این لحاظ ،مشارکت سیاسی
خود -انگیخته را برای مردم ممتنع میکند به تمامی ،دولت -محور است.
دولت اقتدارگرای رضاشاه ،یکسره به انهدام جامعهی مدنی (و جامعهی
سیاســی) اقدام کرد .در این دوره ،حتی اگر میشد جرقههایی از جامعه-
محوری را در آرای نخبگان سیاسی معدودی (مشخصاً تقی ارانی) یافت اما
در گسترش گرایشهای فاشیستی و سوسیالیسم واقعاً موجود در این دوره،
دولت -محوری همچنان تحکیم میشد.
با سقوط دولت رضاشاه در پی تهاجم عوامل فراملی و در دورهی دومین
روند دموکراسیسازی تا کودتای سال  1332در کنار رشد محدود نگرش
جامعه -محوری در روند نهضت ملیشدن صنعت نفت« ،تودهگرایی» نیز
هم در بین نیروهای ملی و هم نیروهای چپ ،رشــد کرد؛ این جنبشــی
نویــن بود که «در کل» با دولت -محوری قابل توضیح اســت .در پی این
کودتا جامعهی مدنی آمیخته با گرایشهای تودهوار سرکوب شد .اصالحات
سیاسی در دورهی پایانی دهه  ،1330از جمله به علت ضعف شدید جامعهی
مدنی و دولتگرایی نخبگان سیاسی ،پیش از آنکه دستاوردی بیابد حذف
شد .در دهههای  1340و  1350دولت -محوری در میان نخبگان سیاسی
مخالف شدیدتر از نیروهای ملیگرا ،در طیفهای گوناگون نیروهای چپ
و نیز سنتگرایان اســامی غلبه یافت .در این روند و در پی مواجه شدن
دولت محمدرضاشــاه با تنشهای اقتصادی و بحران مشروعیت ،نیروهای
سنتگرای اسالمی با رویکرد قوی دولت -محور توانستند با بسیج تودهای
مردم علیه دولت به قدرت سیاسی دست یابند.
در پی جنبشهای رهاییبخش سیاســی کشــورهای تحت سلطه در
دهههای  1950تا  1970و با کشیده شدن این جنبشها به اروپا  -مشخصاً
جنبش سیاســی -اجتماعی  1968در فرانسه -رویکردی انتقادی از درک
دولت -محور رابطهی دولت و جامعه گســترش یافت .چنین رویکردی از
جمله به نقد نظریهی دولتگرای وبر از دولت مدرن کشیده شد .برای نمونه،
مایکل مان در مقام متفکری نئووبری ،متکی به تعریف وبر ،تعریف جدیدی
از دولت مدرن ارائه کرد که بر دو وجه ساختاری و عملکردی دولت تاکید
داشت .از نظر او ،دولت عبارت است از -1« :مجموعهای متمایزشده از نهادها
بخش  -2یک مرکزیتاند به این معنا که روابط سیاسی
و کارکنان که تجسم ِ
از یک مرکز به سوی خارج گسترش مییابد تا  -3یک ناحیهی سرزمینی

دولت مدرن با دولت اقتدارگرای رضاشاه در ایران تثبیت شد و تحکیم و تداوم یافت.
اقتدارگرایی نوع ویژهای از دولت مدرن است که در آن ساختار دولت ،مبتنی بر
تفکیک قوای سهگانه و شیوهی اعمال قدرت نیز قانونی است.

مرزبندیشــده را تحت پوشــش گیرد که مرکز یادشده بر آن  -4انحصار
قانونگذاری آمرانه و الزامآور را ا ِعمال میکند و انحصار ابزارهای خشــونت
فیزیکی نیز موید آن است» (.)Mann, 1988: 4
مبتنــی بر این تعریف ،مان دو نوع متفــاوت قدرت برای دولت در نظر
میگیرد :قدرت خودســرانه ( )despotic powerو قدرت زیرســاختی
( .)intrastructure powerوی در اشاره به این دو نوع قدرت مینویسد:
«با قدرت خودسرانهی نخبگان دولت به آنان اختیار داده میشود حیطهای
از اَعمال را بدون مذاکره معمول و نهادینهشده با گروههای جامعهی مدنی
به عهده گیرند ...قدرت خودسرانه معموالً همان چیزی است که در ادبیات
[سیاسی] «خودمختاری دولت» خوانده میشــود ...قدرت زیرساختی به
معنــای توانایی دولت برای نفو ِذ به طور واقعی در جامعهی مدنی و اجرای
پشــتیبانی تصمیمات سیاســی در سراسر قلمرو است»
همراه با [جلب]
ِ
( .)Mann, 1993: 4-5با این تعریفها مشخص میشود که از نظر مایکل
مان قدرت خودسرانه قدرتی است که نخبگان حاکم ،از باال بر جامعهی مدنی
ا ِعمال میکنند که نشانهی اعمال سلطهی دولت بر جامعه است.
اما قدرت سیاسی زیرساختی «قدرت سراسر» جامعه است ،قدرتی است
که دولت از طریق زیرساختها یا نهادهای خود در سراسر قلمروش  -البته در
ارتباط با جامعهی مدنی -ا ِعمال میکند .مان مینویسد« :قدرت زیرساختی
خیابانی دوطرفه است زیرا همچنان که مارکسیستها و تکثرگرایان تاکید
دارند ،این قدرت ،احزاب جامعهی مدنی را توانمند میکند تا کنترل دولت
را به دســت گیرند» ( .)ibid, 59از نظر مایکل مان ،دولت به اتکای قدرت
زیرساختی خودمختاریاش را در ارتباط با جامعه از دست نمیدهد اما در
عین حال ،در تعامل سیاسی با جامعهی مدنی قرار میگیرد و جامعهی مدنی
با توانمندسازی خود میتواند از طریق چنین تعاملی بر سیاستگذاری دولت
تاثیــر بگذارد .این به معنای دخالت وجهی از جامعه -محوری در نظریهی
دولــت مدرن بود .در همین دوره ،جوئل میگدال با نقد تعریف وبر ،تعریف
متفاوتــی از دولت مدرن ارائه کرد« :دولت یک میدان قدرت اســت که به
وسیلهی استفاده یا تهدید به استفاده از خشونت مشخص میشود و با دو
عامل شکل میگیرد -1 :تصور سازمانی منسجم و کنترلگر دریک سرزمین،
که نمایندهی مردم ساکن در آن سرزمین است -2 .اقدامات عملی بخشها
و اجزای مختلفش» .او در توضیح جنبهی نخســت مینویسد« :تصویر بر
ادراک داللت دارد .در اینجا ،ادراک دولت یعنی اینکه کســانی که درون و
بیرون مرزهای مورد ادعایش هســتند ،دولت را وضعکنند ه اصلی و سزاوار
قواعد درون مرزهای ســرزمینیاش تلقی کنند .از این لحاظ ،ادراک دولت
موجودیت واحدی را مفروض میگیرد که نسبتاً مستقل ،متحد و متمرکز
اســت ».از نظر او ،این جنبهی دولت اســت که آن را «از دیگر بازیگران و
نیروهای اجتماعی غیردولتی یا خصوصی جدا میکند ».او ادامه میدهد:
«دومین جنبه کلیدی تعریف دولت «اقدامات عملی» هســتند .عملکرد
روزمره بازیگران و موسسات دولت ،یا به عبارت دیگر ،اقدامات عملیشان،
میتواند تصویر ذهنی از دولــت را تقویت یا تضعیف کند؛ اقدامات عملی
میتوانند ایده مرزهای ســرزمینی و مرز میان بخش عمومی و خصوصی
را تقویت نموده یا بیاثر سازند ».میگدال با تاکید بر این دو جنبهی متمایز
دولت مدرن نتیجه میگیرد« :بنابراین برای درک سلطه به دو سطح تحلیل
نیاز اســت ،یک ســطح که بعد متحد و یکپارچه دولت ،یا به عبارت دیگر
کلیت دولت را که در تصویر ذهنیاش تجلی یافته ،به رسمیت میشناسد،
و سطح تحلیلی که این کلیت را کنار میگذارد تا بتواند اقدامات و اتحادهای
تقویتکننده و تعارضآمیز اجزاء پراکندهاش را بررسی کند .رویکرد دولت
در جامعه بر این حالت متناقضنمای دولت تمرکز دارد( »...میگدال:1395 ،
.)37-38

میگدال با نقد نظریهی وبر دربارهی دولت مدرن که آن را ناظر بر «دولت
بر جامعه» میداند (رویکرد دولت-محــوری) تبیینی از دولت مدرن ارائه
میدهــد که آن را «دولت در جامعه» میخواند (رویکرد جامعه -محوری).
با چنین تبیینی اســت که او  -بدون توجه به انواع متمایز دولتها -چهار
رابطه را بین دولت و جامعه متمایز میکند :دولت قوی ،جامعهی ضعیف،
دولت قوی ،جامعهی قوی ،دولت ضعیف ،جامعهی ضعیف ،و دولت ضعیف،
جامعــهی قوی .در نظریــهی او ،جامعه با دو قلمــرو خصوصی و عمومی
(جامعهی مدنی و جامعهی سیاسی) است که میتواند به عنوان جامعهی
قوی در برابر دولت ایستادگی کند.
دولت اقتدارگرا گرایش متداومی به دولت -محوری دارد .چنین گرایشی
در این دولت،عمدتاً ،از طریق تحمیل سلطهی دولت بر جامعه تحقق مییابد
و حفظ میشود .برای تامین سلطهی پایدار نیز دولت اقتدارگرا تا حد ممکن
به تقویت «قدرت خودسرانه»اش  -به تعبیر مان -و «تصویر ذهنی»اش  -به
تعبیر میگدال -اقدام میکند .در چنین روندی نیز چه بســیار ،که نظارت
قانونی بر ا ِعمال «قدرت خودســرانه» یا تحمیل «تصویر ذهنی» دولت بر
جامعه محدود و نادیده گرفته میشود.
یقینــاً مبارزه با دولت اقتدارگرا با هدف اولیهی گذار به دموکراســی
 در معنای تحقق رهایی سیاســی -مبارزهای است از سوی جامعه کهکلیت قدرت دولت را هدف میگیرد .اما مســئلهی مهم در نظر داشتن
این نکته اســت که در چنین مبارزهای دو سیاست متمایز دولت -محور
و جامعه -محور وجود دارد .در سیاســت جامعه -محور ،بنیان مبارزه با
دولت در گذار به دموکراسی ،جامعهی مدنی است .در دولتهای اقتدارگرا
حتی اگر احزاب سیاســی مخالف وجود داشته باشد اما ،به طور معمول،
محدودیتهای ا ِعمالشده توسط دولت بر جامعهی سیاسی چندان شدید
میشود که جامعهی سیاسی نتواند روند گذار را با موفقیت پیش ببرد .از
این رو ،حتی اگر جامعهی سیاسی وجود داشته باشد باز هم ضروری است
تا قدرت جامعهی مدنی پشتوانهی جامعهی سیاسی در مبارزهاش با دولت
قرار گیرد .جامعهی مدنی نیز عمدتــا از طریق مبارزهی هرروزه با دولت
در حوزهی عمل «قدرت زیرســاختی» یا «قدرت عملکردی» آن قدرت
میگیرد .این ،قدرتیابی جامعهی مدنی در حوزهای اســت که دولت ،به
تعامل کم و بیش قانونی با جامعه تن میدهد .ضعف
ناگزیر ،به حدی از
ِ
جامعهی مدنی ،اما ،در درجهی نخســت ،به علت پیشنگرفتن سیاست
جامعه -محور در برابر دولت اســت .از جمله ،به این دلیل که پیشبردن
سیاست جامعه -محور به واسطهی الزام اتخاذ سیاستگذاریهای متفاوت
در موقعیتهای گوناگون «پیش بردن این سیاســتگذاریها در تقالیی
هرروزه و روندی طوالنی» بسیار دشوار است.

دولت -محوری
یا دولتگرایی
نگرشی خاص به
رابطهی دولت
و جامعه است.
دولت -محوری
بهمعنایتقویت
ابزارهای
سیاسی ،قانونی
و ایدئولوژیکی
در اختیار دولت
بهمنظور
توانمندسازی
دولت در بهبود
وضعیت اقتصادی
و اجتماعی جامعه
است
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توسعه
[ نگاه کارشناس ]

تعدادی از نهادهای مدنی توریسم فقر راه انداختهاند

آذر تشکر در گفتوگو با «آیندهنگر» از مشکالت درونی نهادهای مدنی در ایران میگوید

نمیخواهد مشکالت را در چند کلیشه تبیین کند؛ برای همین از مشکالت اقتصادی و دخالت دولت زود عبور میکند و ترجیح میدهد با نقد از درون بحث آغاز شود و این همان نقطه
تفاهم برای آغاز یک گفتوگو است .آذر تشکر ،جامعهشناس و فعال مدنی سعی میکند در بازخوانی تجربه خود ،نقدی صریح به عملکرد نهادهای مدنی داشته باشد؛ همانها که سنت
تجربی ندارند و انباشت تجربه هم .به گفته تشکر ،آنها نتوانستهاند از سرمایه انسانی خود درست استفاده کنند و گاه این نیروی داوطلب ،توریست فقر هستند نه سرمایه انسانی NGOها.
او از نداشتن هدف مناسب نهادهای مدنی گله میکند و عدم شناحت آنها از جامعه هدف .این گفتوگو را بخوانید.

چرا باید خواند:
اگر میخواهید نگاهی
از درون به نهادهای
مدنی داشته باشید و
نقاط ضعف و قوت آنها
را بدانید ،خواندن این
مقاله به شما توصیه
میشود.

برخــی معتقدند برای درک دقیــق عدم بلوغ
نهادهای مدنی در ایران ،عالوه بر توجه به رابطه آنها
با دولت یا مشکالت حقوقی و اقتصادی باید نگاهی از
درون به این نهادها داشت؛ مهمترین مشکالت درونی
این نهادها کدام است؟

نهادهای مدنی که در حوزه فقر کار میکردند ،عموما
توسط نمایندگانی از طبقه متوسط تشکیل میشدند.
کسانی که تاحدودی دستشان به دهنشان میرسید و
از طبقات بسیار مرفه هم نبودند که بین خود و جامعه
احســاس فاصله کنند و به فکر حفاظــت از منافع و
داراییهای خود در مقابل طبقه فقیر باشند .آنها در موقعیتی بودند که در زندگی روزمره
و در مراودات اجتماعی تاحدودی با طبقات فقیر مرتبط بودند و یا از وضع آنها آگاهی
داشتند و احساس مسئولیت در مقابل آسیبهای اجتماعی و فقر باعث میشد که به فکر
مداخالت خیرخواهانه در زندگی فقرا بیفتند .شکل کار این دسته افراد این بوده که با
ارتباطات اجتماعی ،منابعی را اعم از پول و نیروی انسانی داوطلب جذب و جمع میکردند
و یک نهاد یا  NGOایجاد میکردند و در یک محله در شهرهای بزرگ به خصوص تهران
یا یک روستا فعالیتهای اجتماعی انجام میدادند.
این یک جریان عمومی اســت .در نگاه اول دو مشکل جدی وجود داشته است؛ اول
اینکه شــناخت کافی از جامعه هدف وجود نداشته و دوم هدفگذاری درستی صورت
نگرفته است.
این دو مشکل به معنی نفی انگیزههای خیرخواهانه این گروهها نیست .این افراد بسیار
باانگیز ه بودنــد ،با نیت خیرخواهانه وقت،
انــرژی و پول صرف میکردنــد و پس از
مدتی هم تبدیل میشدند به نوعی پناهگاه
برای آسیبدیدگان و فقرا و تا حدودی در
تسکین دردهای ناشــی از فقر به صورت
محدود عمــل میکردند .مثال به کودکان
بدیده آموزشهای
خانوادههــای آســی 
ابتدایی داده میشــد ،یــا برخی نیازهای
مبرم مانند خوراک و پوشاک و مختصری
کمکهای مالی به ایــن خانوادهها انجام
میشــد .بهعالوه ،یک اثر مهم دیگری که
این مداخالت در قالب  NGOیا نهادهای
خیریه دیگر داشت این بود که افرادی که
در این سازمانها با اهداف خیرخواهانه کار
96
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میکردند ،خودشان نگاهشان تصحیح میشد .یعنی اثر مهمی که داشت و دارد این است
که تجربه کار با آسیبهای فقر باعث میشود که نگاه به این پدیده نگاهی ساده نباشد و
پیچیدگیهای موضوع در میدان عمل درک شود.
اما افراد داوطلب در نهادهای مدنی از لحاظ تئوری نگاه و هدفگذاری درستی در مورد
کار خود نداشتند ،یعنی تصور میکردند در یک مکانی افرادی هستند که باید کمکهای
خود را به آنها رساند و آنها را به چیزی تبدیل کرد ،اما نمیدانستند باید این افراد را به
چهچیزی تبدیل کنند! در نتیجه در این فرایند این افراد به چیزی تبدیل میشــدند
که مؤسســان این نهادها بودند ،یعنی آداب و عادات طبقات متوسط را میگرفتند .من
NGOهایی را میشناسم که بچهها را از  5یا  6سالگی تحت حمایت خود قرار دادهاند و
این بچهها در بزرگسالی به یک رل مدل تبدیل شدهاند.
منظور شما این است که کار با خانوادهها و طبقات فقیر بیشتر باعث رشد خود
طبقه متوسط شده است؛ اگرچه هدف از این کمکها پرکردن شکاف طبقاتی است؟

ببینید وقتی میگویم بیشتر این نهادهایی که هدفشان فقرزدایی بوده ،هدفگذاری
دقیقی نداشتهاند ،به همین موضوع هم میرسیم .وقتی من به عنوان کسی که قرار است
به فقرا و آسیبدیدگان کمک کنم ،موقعیت و جایگاه خودم را بشناسم و بدانم که افرادی
در موقعیت پایینتر و ضعیفتر از من هستند و قرار است تحت حمایت و مراقبت من
قرار گیرند ،اولین سؤالی که منطقا باید از خودم بپرسم این است که من چه چیزی را
برای آنان به ارمغان خواهم آورد و چه تغییری در زندگی آنها ایجاد خواهم کرد ...من با
کمکهایم آنها را تبدیل به چه چیزی خواهم کرد؟ آنها در اثر حمایتهای من باید به
کجا برسند؟
تجربه نهادهای مدنی حوزه فقر و آسیبهای اجتماعی نشان میدهد که اغلب این
نهادها با ارزشهای طبقه متوسط به سمت
خانوادههای آسیبدیده از فقر میرفتند و
تأثیر این نگاهشان این بود که ارزشهای
طبقه متوسط را ترویج و گاهی تحمیل
میکردند .به همین دلیل در خانوادههای
آســیبدیده نیازها و خواستههای طبقه
متوســط شــکل میگرفت ،بدون آنکه
شرایط اقتصادی -اجتماعی برآورده کردن
آن نیازها و خواســتهها را داشته باشند.
در نتیجــه خانواده آســیبدیده فقیر با
یشد .بنابراین
بحرانهای تاز های روب هرو م 
حامیان ،خیرین و فعاالن اجتماعی که قرار
بود به افراد کمک کنند خودشــان منشأ
بحرانها و آسیبهای جدیدی میشدند.

افراد داوطلب در نهادهای مدنی از لحاظ تئوری نگاه و هدفگذاری درستی در مورد کار خود نداشتند .تصور میکردند در یک مکانی افرادی
هستند که باید کمکهای خود را به آنها برسانند و آنها را به چیزی تبدیل کنند ،اما نمیدانستند باید این افراد را به چه چیزی تبدیل کنند! در
نتیجه در این فرایند این افراد به چیزی تبدیل میشدند که مؤسسان این نهادها بودند ،یعنی آداب و عادات طبقات متوسط را میگرفتند .

مثال انگیزه موفقیت فردی بســیار درNGOها تقویت میشد .سعی میکردند که
اســتعدادهای خانوادههای فقیر را شناسایی کنند و آنها را بهقول خودشان باال بکشند.
موفقیت فردی جزو ارزشهای طبقه متوســط اســت و با ارزشهای فردگرایانه طبقه
متوســط مطابقت دارد .افراد مستعد با قولها و وعدهها خود را تافته جدایی از خانواده
تلقی میکنند و تصورشــان این خواهد بود که میتوانند شــرایط سخت خانواده فقیر
خودرا ترک کنند و خود را نجات دهند .تمام نقشهها و اهدافشان در جهت فرار و نجات
فردی از جامعه و خانواده و شرایط فقر و آسیبدیدگی متمرکز میشود .در حالیکه در
طبقات فقیر و آسیبدیده گاه یک نفر نجاتدهنده کل یک خانواده است .او در خانواده
میماند و سعی میکند خودش آلوده نشود و به دیگران هم کمک کند .در موارد بسیاری
ما دیدهایم که یک فرد پسر یا دختر جبران فقر و آسیبدیدگی پدر و مادر و برادران و
خواهران را کرده است و باعث ارتقای آنها در زندگی شده و با انواع کمکها و مراقبتها
در طوالنیمدت و با صبوری و شناخت وسیع از روحیات افراد و توانمندیها و نقصهای
هر فرد از خانواده ،توانسته است کل خانواده را از نقطه «آ» به نقطه «ب» برساند .اما آنچه
همیشه در زمینه عملکرد سازمانهای غیردولتی و نهادهای خیریه مورد نقد بوده ،این
است که عملکرد آنها به گونهای است که یک فرد باهوش از میان خانواده فقیر باال کشیده
میشود و از جامعه خودش جدا میشود.
در واقع استدالل این اســت که چون این فرد خاص باهوش است باید فرصتهای
بهتری داشته باشد و خودش را از منجالب فقر و آسیب بیرون بکشد .کمترین اثر چنین
تلقیای این است که فاصله فرد بااستعداد و باهوش که درواقع سرمایه انسانی طبقه فقیر
است ،با جامعهای که از آن آمده ،زیاد میشود .او از آن جامعه و موقعیت کنده میشود
و تنها ســرمایه طبقه وخانواده فقیر که همان سرمایه انســانی اوست از دست خانواده
درمیآید .بنابراین اگر حمل بر اغراق نشود ،ما درواقع در این فرآیند کاری کردهایم که
خانواده فقیر ،فقیرتر شود .سرمایهاش را از آن گرفتهایم .ما هم کاری نکردهایم جز اینکه
چرخه فقر بازتولید شــود .بهعالوه ،وقتی که هدفگذاری وجود نداشته باشد ،حداکثر
کاری که صورت میپذیرد این اســت که موفقیتهای فردی حاصل میشود .در حالی
که ســؤال مهم این است که آیا شما توانستهاید یک جامعه کوچک را تغییر بدهید یا
خیر؟ وقتی هدفگذاری درستی صورت نگیرد جامعه فقیر پتانسیلهای خود را از دست
میدهد .با هدفگذاری نادرست ،ما نمیدانیم که در کمک به طبقات فقیر میخواهیم
خانوادهها و طبقات فقیر را توانمندتر کنیم یا قرار است سرمایههاشان را هم از چنگشان
درآوریم و در مبارزه با فقر آنها را تنهاتر و ناتوانتر کنیم .هیچ الگویی وجود ندارد برای
اینکه بدانیم وقتی میخواهیم جامعه هدف خود را تغییر بدهیم ،میخواهیم آن را به چه
چیزی تبدیل کنیم؟
یک نهاد مدنی چگونه باید الگوی متناسب با جامعه هدفش را انتخاب کند؟

نمیشود گفت که عدهای سالها بنشینند و درباره توسعه ،فقرزدایی ،نگاه ما به توسعه
و ...مطالعه کنند و بعد وارد عرصه عمل شوند .همزمان با فکر ،نقد و اندیشه ،به یک سنت
تجربی هم نیاز داریم؛ یعنی فکر و عمل باید با هم پیش بروند .بنابراین معلوم است که
الگویی از قبل وجود ندارد .اما با نقد و اندیشه و با بازخوانی تجارب و گفتوگو درباره آنها
میتوانیم این الگو را بسازیم.
در نهادهــای مدنی جمعبندی تجارب صورت نمیگیرد .در یک نهاد مدنی محیط
زیســتی که من ارتباط دارم و در ارتباطات قبلــیام در کار باNGOهایی که درزمینه
فقرزدایی و آموزش کار میکردند ،گاه نهادهایی دیدهام که  40سال تجربه دارند بدون
آنکه این تجاربشــان را جمعبندی کرده باشند! مدام از این تجربه به آن تجربه حرکت
کردهاند .همهچیز ناقص رها شده است.
بحث مهم این است که باید نگاههای تئوریک ما با نگاه میدانی پیش برود که نمیرود.
نهادهای مدنی عرصه عمل اجتماعی هستند ،عرصه تأثیرگذاری اجتماعی هستند ،اما در
اثر فقدان بازنگری و بازخوانی تجارب به این نتیجه رسیدهاند که ما هیچ کاری نمیتوانیم
انجام بدهیم به جز تأمین یک وعده غذا برای فقرا و آسیبدیدگان! یعنی ساختار محله و
خانواده فقیر را نتوانستهاند تغییر بدهند .کمک کردهاند ،اما نتوانستهاند آدمها را قدرتمند
کنند.

نکتههایی که باید بدانید
[فعاالن داوطلب نهادهای مدنی شناخت کافی از جامعه هدف ندارند و
هدفگذاری درستی صورت نگرفته است.
[تجربه کار با آسیبهای فقر باعث میشود که نگاه به این پدیده نگاهی
ساده نباشد و پیچیدگیهای موضوع در میدان عمل درک شود.
[به عنوان کسی که قرار است به فقرا و آسیبدیدگان کمک کنم ،اولین
سؤالی که منطقا باید از خودم بپرسم این است که من چه چیزی را برای آنان
به ارمغان خواهم آورد و چه تغییری در زندگیشان ایجاد خواهم کرد ...من با
کمکهایم آنها را تبدیل به چه چیزی خواهم کرد؟ آنها در اثر حمایتهای من
باید به کجا برسند؟
[تجربه نهادهای مدنی حوزه فقر و آسیبهای اجتماعی نشان میدهد که
اغلب این نهادها با ارزشهای طبقه متوسط به سمت خانوادههای آسیبدیده
از فقر میرفتند و تأثیر این نگاهشان این بود که ارزشهای طبقه متوسط را
ترویج و گاهی تحمیل میکردند.
[با هدفگذاری نادرست ،ما نمیدانیم که در کمک به طبقات فقیر
میخواهیم خانوادهها و طبقات فقیر را توانمندتر کنیم یا قرار است
سرمایههاشان را هم از چنگشان درآوریم و در مبارزه با فقر آنها را تنهاتر و
ناتوانترکنیم.

طبقه متوسط از لحاظ اقتصادی و اجتماعی به طبقه فقیر نزدیک است و در زندگی
روزمره با آن در ارتباط است .طبقه متوسط در رفتوآمدها و زندگی روزمره خود فقر را
در جامعه میبیند .طبقه متوسط انگیزه پیشرفت و دستیابی به موقعیت اجتماعی برتر
دارد ،ضمن اینکه دغدغه نیازهای اولیه هم ندارد؛ طبقه متوسط مناسبترین گزینه برای
انجام کارهای مدنی است ،اما مسئله این است که اگر با ذهن خالی به سمت انجام این
کار بیاید و از خود نپرسد که میخواهد برای این مردم چهکاری انجام دهد و میخواهد
آنها را به چه چیزی تبدیل کند ،نمیتواند عملکرد مناسبی داشته باشد.
 با توجه به تجاربی که شما در حوزه فعالیت در نهادهای مدنی دارید ،به نظر شما
افرادی که جذب نهادهای مدنی میشوند ،آیا میدانند که میخواهند دقیقا چهکاری
انجام دهند؟

موارد بسیاری هست که وقتی از آنها سؤال میکنیم در پاسخ میگویند که میخواهیم
کمک کنیم .در واقع یک انگیزه بشردوستانه قوی وجود دارد ،اما این کافی نیست .این
انگیزه الزم و بسیار هم ارزشمند است ،اما کافی نیست .باید بدانند که کافی نیست .باید
طرح و نقشه و برنامه روشنی برای فقرزدایی داشته باشند .باید نقشه راه و نگاه تئوریک
قوی در زمینه کاهش فقر و اثرات آسیبی فقر داشته باشند .مجموعه افرادی که در یک
نهــاد مدنی کار میکنند باید بدانند که میخواهند جامعه هدف خود را به چه چیزی
تبدیل کنند .بسیاری از نهادهایی که در حوزه اجتماعی فعالیت میکنند بیشتر درگیر
مسائلی چون تهیه جهیزیه ،کمک به یک بیمار یا کسی که از همسرش کتک میخورد
هستند .تمام اینها عالی است ،اما در این فرایند درگیر شدن کمتر از خود پرسیدهاند که
ما داریم این افراد را به چه چیزی تبدیل میکنیم .اینکه شما تکتک مسائل افراد را حل
کنید بسیار متفاوت است با اینکهکاری کنید که این افراد قدرت زندگی کردن را پیدا
کنند .باید کاری کرد که افراد درگیر فرآیندهای فقر بتوانند به طور مستقل زندگی کنند
و به ما احتیاجی نداشته باشند .متأسفانه جهت و مسیر عمل ما به گونهای است که آنها
بیشتر به ما نیازمند میشوند.
 تمام افرادی که جذب نهادهای مدنی میشوند داوطلبانه این کار را میکنند و ما

نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که تمام اهداف سازمان را بدانند.

انتظار من از رهبران و مدیران نهادهای مدنی است .آنها افرادی هستند که مدیریت
جریان فقرزدایی را برعهده دارند و بیش از همه مسئولاند .اما متأسفانه آنها نهتنها فاقد
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توسعه
یک دیدگاه درست تئوریک و هدفگذاری هوشمندانه در کاهش فقر هستند بلکه حتی
در مدیریت انرژیهای داوطلبی هم خوب عمل نکردهاند .هنوز من ندیدهام ســازمانی
مدنی را که در تدوین نظام داوطلبی مناسبی موفق باشد و اساساً چنین نظامی را داشته
باشد .داوطلبان گذری میآیند و میروند و هیچ مسئولیت و آموزش درستی برای آنها
تدوین نشده است ...بگذریم که بسیاری از نهادهای مدنی نوعی توریسم فقر راه انداختهاند!
توریسمفقر؟

یعنی افرادی که برای گذران اوقات فراغت ،برای تماشــا و دلســوزی ،برای تعریف
کردن برای دوستان و آشنایان و گرفتن ژستهای خیرخواهانه و برای اینکه «حالشان
خوب شود» وارد سازمانهای غیردولتی میشوند .چند صباحی هم سر میکنند و بعد
میروند! ...این افراد را که به اســم داوطلب و کنشــگر اجتماعی وارد محالت و مناطق
فقیرنشین میشوند را من توریست فقر میخوانم.
 چرا خود ســازمان در این مورد کاری انجام نمیدهد و برنامههای خود را به

نیروهای داوطلب آموزش نمیدهد؟

نظام داوطلبی یعنی اینکه شما بدانید هر داوطلب چند ساعت در هفته میتواند در این
نهاد کار کند ،چه خدمتی میتواند بکند و با چه نگاهی آمده است؟ اگر فقط انگیزه دارد،
ما این فرد را از زمانی که وارد نهاد میشود تا زمانی که خارج میشود به چه چیزی تبدیل
میکنیم؟ آیا او را به یک فرد مأیوس تبدیل میکنیم یا یک فرد باانگیزهتر و هدفمندتر؟
آیا تبدیلش میکنیم به تسهیلگر اجتماعی قوی ،که در کشور بماند و هدفش تالش
برای فقرزدایی باشد یا تبدیلش میکنیم به یک مهاجر ،که فکر کند در این مملکت کاری
نمیشود صورت داد و همه تجارش را بردارد و با خود ببرد به جای دیگری؟
یعنی افراد فعــال در نهاد مدنی آن انگیزه اولیه را برای ادامه کار از دســت
میدهند؟

در کشور موضوعات بسیاری برای کار وجود دارد .نمیشود گفت که در چه حوزههایی
باید فعالیت شــود .اما نکته مهم این است که هرکس در هر حوزهای باید یک تعریف
درســت از هدف و عمل خود داشته باشد .در اغلب موارد ما تعریفهای باز ،گسترده و
مبهمی داریم و همین مسئله در عملکرد ما تأثیر میگذارد .باید هدفگذاری روشن باشد،
باید تمرکز داشته باشیم ،از هدفگذاری درست دفاع شود و درمواقع لزوم هدفگذاریها
تصحیح شود و نیروی انسانی را برای دستیابی به هدف مورد نظر تربیت کنیم.
چه چیزی به این مسئله منجر میشود؛ آیا نبود تجربه است یا نبود دانش؟

تجربه و دانش بر هم تأثیر میگذارند .به شرطی که تمرکز کافی روی بازخوانی تجارب
صورت بگیرد .شما باید از عملکرد خود تحلیل داشته باشید و کسی که با تیزبینی بتواند
میدان عمل شما و فرآیند کارهای شما را تحلیل کند باید در کنار شما باشد .یعنی افرادی
که قدرت تحلیل دارند و افرادی که در میدان عمل باید با هم همکاری داشته باشند و
توانمندیهایشان را با هم رد و بدل کنند .اشتباه جدی و مهمی که در جامعه ما وجود
دارد این است که ما حوزه فکری را از حوزه عملی و تجربه اجتماعی جدا و دور کردهایم.
بین ایندو حوزه گفتوگویی صورت نمیگیرد .اغلب دانشگاهیانی که با نهادهای مدنی
همکاری میکنند میبینند که مسائل واقعی با تفکرات و نظریاتی که خواندهاند بسیار فرق
دارد .متأسفانه اص ً
ال در مورد تجارب ،تحلیل و گفتوگو صورت نمیگیرد.
به نظر شما حوزه فعالیت نهادهای مدنی در موفقیت یا عدم موفقیت آنها تأثیر
ندارد؟

اینکه مثال نهادهایی که در حوزه محیط زیست فعالیت میکنند از نهادهای حوزه زنان
موفقتر هستند یک امر کامال نسبی است و بسته به این است که موفقیت از نظر ما به
ت نهادهای
چه چیزی اطالق میشود .بعضی وقتها هم شرایط و گسترش یا محدودی 
مدنی در یک حوزه بستگی به این دارد که موضوعی که مورد هدف آنهاست تا چه حد
سیاسی شده باشد.
با اذعان به تمامی مشکالت نهادهای مدنی از جمله مسائل حقوقی ،اقتصادی ،جایگاه
سیاســی آنها و ...سعی کردم نقدم به درون نهادهای مدنی مربوط باشد .تصور میکنم
چون نهادهای مدنی از درون خیلی ضعیف هستند نمیتوانند با اجتماع بیرون ،با دولت
و ســازمانهای دولتی هم تعامل مناسبی داشته باشند .افراد در این نهادها خوب رشد
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نمیکنند ،افراد متعدد برای اینکه در نقشهای مختلف جایگزین شوند ،ندارند .آدمها وارد
این نهادها میشوند 5 ،سال 10 ،سال تجربه کسب میکنند و بعد میروند ،بنابراین سنت
ساخته نمیشود .این انقطاع سبب میشود که مذاکر ه خوبی هم با دولت صورت نگیرد.
نتوانند منابع مالی -انسانی خوبی هم جذب کنند.
ساختار درونی نهادها این گونه است که همیشه یک یا دو نفر رهبری میکنند ،دستور
میدهند و تمام کار بر روی دوش خودشان است و تعدادی دیگر که سردرگم هستند
و نمیدانند چه باید بکنند .میخواهند جامعه را توانمند کنند اما توانمندسازی در خود
این نهادها اتفاق نمیافتد ،اعتماد شکل نمیگیرد! زمانی که به افراد امکان تجربه داده
نمیشود ،قواعد درست عمل وجود ندارد ،یک اخالق جمعی شکل نگرفته است و افراد به
جهت درستی هدایت نمیشوند ،چگونه میشود کار اجتماعی انجام داد؟
نهاد مدنی چگونه میتواند این مسئله خود را حل کند؟ آیا خود این نهادها به
مسئله خود آگاه هستند؟

بیتردید آگاه هســتند؛ چراکه دائم در حال انشعاب ،از هم پاشیدن و خسته از کار
جمعی هستند ،در حالی که نهاد مدنی باید به مرور تجربهاش غنیتر و سنگینتر شود .از
طرف دیگر از محصول کارشان مشخص است .آیا احساس میکنند که در جامعه تأثیری
داشتهاند؟ چه نوع تأثیری داشتهاند؟ خیلی از آنها میگویند که احساس میکنیم تأثیری
نداشتهایم و خیلی هم میگویند که تأثیر بسیار کمی داشتهایم .یعنی عقبنشینی نسبت
به اهداف ،به این دلیل که از قبل هدف و دیدگاه خود را درست تعیین نکردهاند .بخشی از
پاسخ سؤال شما این است که ما باید دیدگاههای پیرامون توسعه و نقش نهادهای مدنی
در توسعه را بازتعریف کنیم .اص ً
ال نقش نهادهای مدنی در اینجا چیست؟ جایی که فکر
میکند باید تغییر ایجاد کند ،چه نوع تغییری است؟ مسیر این تغییر چیست؟ راهها و
توانمندیها چیست؟ آیا از هر طریقی میشود به این تغییر رسید؟ بخش دیگر این است
که نظام درونی نهاد خود را درست کنند .من گمان میکنم در نهادهای مدنی فقط کار
فکری و گفتوگو میتواند مؤثر باشد .مسئله نقدپذیری و گفتوگو بسیار مهم است .ما
 20سال تجربه نهاد مدنی با فرم جدید داریم ،اما هنوز این سؤال را از خود نپرسیدهایم
که چرا با وجود چنین تجربهای روز به روز وضع کشور ما بدتر میشود و اگر پرسیدیم به
دنبال پاسخ آن نبودیم .آیا مسئله فقط کم بودن ما است یا مسئله کیفیت کار ما است؟
اگر این نهادها خودشان توانمند بودند ،آیا میتوانستند سه مشکل اقتصادی،
نبود همراهی کامل جامعه با آنها و کارشکنی دولت را حل کنند؟

درست است که دولت وظایفی دارد و باید به این وظایف عمل کند ،اما اگر تمام مشکالت
را بــه گردن دولت بیندازیم ،خودمان را محدود میکنیم و برای خود یک بنبســت ایجاد
میکنیم .مسئله آنقدر در نظر ما بزرگ میآید که گمان میکنیم تغییرناپذیر است .ما باید
ببینیم که توانایی تغییر چه چیز و کجا را داریم .من میپذیرم که دولت در راه نهادهای مدنی
خیلی مانعتراشی میکند ،ولی مسئله این است که تفسیر ما از موضوع چیست؟ من روی این
نکته انگشت میگذارم که اگر شما بگویید من موفق نبودم چون دولت مانع من شد ،احاله
دادن موضوع به یک ساختار بسیار بزرگ است که از ید قدرت شما خارج است.
بنابراین بهتر آن است که ما آنجایی را که مسئولیتش را برعهده داریم ،بتوانیم نظم
و ســامان بدهیم و امیدوار باشــیم که این هستههای کوچک به هم بپیوندند و به یک
قدرت بزرگ تبدیل شوند و اگر دولت فالن دستور را داد یا فالن قانون را تصویب کرد،
این هستههای کوچک در کنار هم به قدرت تبدیل شوند و بتوانند مقاومت کنند .من
گمان میکنم سرنخ این کالف سردرگم از توانمندیهای درونی هر نهاد و سازمان یافت
میشود .ارزشهای این نهادها باید به سمت کارهای اجتماعی برود .ارزشها باید تغییر
کنند و همه کمک کنند که اگر کسی باانگیزه برای دو ساعت در هفته در این نهاد فعالیت
میکند ،به گونهای فکر کند که کمکش مؤثر است و حتی اثرش در زمانی هم که نیست،
وجود دارد .این مسئله بسیار مهم است که ما به این فکر کنیم که تغییری ایجاد کنیم و
اثری بگذاریم که وقتی هم نیستیم آن اثر بماند .ما آنقدر فردگرایانه به موضوع مینگریم
که همیشه اثرات را با خودمان تعریف میکنیم .نظام انگیزشی و ذهنی ما این گونه است
که من نباشم تا دیگران قدرم را بدانند .این نظام ذهنی باید عوض شود و این گونه بشود
که من نباشم و اثر من همچنان بماند.

 ............................ایرانزمـین ............................
[  این صفحهها در هر شماره به مرور وضعیت اقتصادی استانهای کشور میپردازد] .

تولید اقتصادی کم در سرزمینهای شمالی
ظرفیتهای معدنی و گردشگری در خراسان شمالی باالست

استان خراسان شمالی به مرکزیت شهر بجنورد ،در شمال
شــرق ایران قراردارد و مســاحت آن حدود  28.5هزار
ساعد یزدانجو
کیلومتر مربع است که از این نظر ،پانزدهمین استان وسیع
دبیر بخش ایرانزمین
کشور به شــمار میرود .جمعیت این استان نیز بیش از
 940هزار نفر است .استان خراسان شمالی از هشت شهرستان بجنورد ،شیروان ،اسفراین،
مانه و سملقان ،جاجرم ،فاروج ،گرمه و راز و جرگالن تشکیل شده است و از نظر موقعیت
جغرافیایی ،از شــمال با کشور ترکمنستان ،از شرق و جنوب با استان خراسان رضوی ،از
جنوب غربی با استان سمنان و از غرب با استان گلستان هممرز است.
خراسان شمالی از نظر طبیعت کوهستانی بکر و زیبا و نیز از نظر آثار دیدنی گردشگری،
استانی غنی به شــمار میرود .آثار كشفشده در اين استان نشان از تاريخ كهن آن دارد.
محوطه باستاني معروف به پهلوان و تپه حيدران جاجرم ،قدمتي بيش از  ۱۲هزار سال دارند.
قديميترين اثر باستاني پابرجاي قبل از اسالم (بناي سنگي اسپاخو) در غرب شهرستان
مانه و سملقان در فاصله  ۵كيلومتري شمال شاهراه آسيايي در روستاي اسپاخو نيز دليل
ديگري بر صحت اين ادعا است .خراسان شمالي از نظر ناهمواريها نیز به دو قسمت نواحي
كوهستاني و نواحی پست و هموار تقسيم ميشود.
با این حال ،اقتصاد خراسان شمالی چندان پررونق نیست و به گفته یکی از نمایندگان
این استان ،سهم تولید ناخالص داخلی خراسان شمالی از سهم تولید ناخالص داخلی کشور
تنها  0.5درصد اســت و این اســتان از نظر تولید ناخالص داخلی رتبه  30کشور را دارد.
هادی قوامی ،نماینده مردم اســفراین در مجلس شــورای اسالمی ،در مردادماه امسال در
جلســه شورای برنامهریزی استان این رتبه را اعالم کرد و گفت که طی سالهای تقسیم

استان خراسان ،این اســتان در بلندمدت تحولی نداشته است .او در این جلسه میگفت
که  13سال از استان شدن خراسان شمالی میگذرد که در این مدت باید شاخصها ارتقا
مییافت .شاخصهای توسعه حق این استان است اما تحوالتی نداشتهایم ،باید هماکنون
تالشها مضاعف شود تا به میانهها برسیم .در استان خراسان شمالی توسعهنیافتگی وجود
دارد و باید سرمایهگذاران واقعی برای استان شناسایی و جذب شوند تا این ناامیدی منجر
به ناامیدی در بین مردم نشود.
یکی دیگر از مشکالت بزرگ اقتصاد استان خراسان شمالی ،کسبوکارهای کمرونق و
مشکالت سرمایهگذاری در آن است .طبق گفتههای معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار
خراسان شمالی ،این استان در حوزه کسبوکار رتبه  31یعنی آخرین رتبه را دارد که نشان
میدهد در بخش دولتی و خصوصی در این راستا ضعیف عمل شده است.
JJگردشگری آسیبپذیر
شمال استان در زمان اشکانیان از مناطق مهم و محل زندگی اقوام پارت بود و در طول
تاریخ گذرگاه حکومتهای متعددی بوده است .این بخش از کشور در گذشته تنها معبر
ارتباطی شرق به غرب بوده و عبور جاده ابریشم از جنوب استان ،سبب ورود اقوام مختلف
به این منطقه شــده است که نتیجه آن ،وجود زبانها و لهجههای مختلف در این استان
اســت .خراسان شمالی با اقوام مختلف کرمانج ،فارس (تات) ،ترک ،ترکمن و حتی عرب،
بلوچ و لر ،دیار وفاق و و همدلی بین اقوام و مذهبهای مختلف بوده است و کمتر سرزمینی
وجود دارد که همچون خراسان شمالی ،در طول تاریخ مردم آن در عین تفاوتها با یکدلی
و اتحاد زندگی کرده و از کیان ملی خویش دفاع کرده باشند .به همین دلیل است که یکی

ایرانزمـین

ویژگیهای زیادی میتواند
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از ویژگیهای عمده استان را همزیستی قومها و فرهنگهای گوناگون در
کنار یکدیگر بیان میکنند و شعار «گنجینه فرهنگها» را بهعنوان شناسه
و تابلوی معرفیکننده استان خراسان شمالی برگزیدهاند.
همیــن ویژگیها میتواند باعث شــود که گردشــگری ،بهخصوص
گردشــگری فرهنگی و میراث فرهنگی در خراسان شمالی رونق زیادی
داشته باشد .اما آنچه در واقع در استان دیده میشود ،خبر از این واقعیت
میدهد که تاکنون توجه کمی به بخش گردشگری در استان شده و این
بخش نتوانســته به جایگاه واقعی خود در اســتان برسد .زیرساختهای
گردشــگری مثل هتل در سالهای اخیر در استان خراسان شمالی تغییر
نکرده است .با این حال ،اقامتگاههای بومگردی مثل هرجای دیگر کشور ،در
این استان نیز رشد داشتهاند و شمارشان افزایش یافته است .طبق آمار سال
 ،95تعداد بازدیدکنندگان از موزهها و اماکن تفریحی استان خراسان شمالی
نسبت به سالهای قبلتر کاهش داشته
است.
بررســی آســیبهای گردشگری
استان خراسان شمالی نشان میدهد که
نبود راه ریلی و متصل نبودن به شبکه
ریلی کشور بهعنوان ضعف اساسی در
این بخش مطرح است .ایجاد راه ریلی
بهدلیل مزیتهای نسبی نسبت به سایر
راهها ازجمله قیمت و امنیت ،میتواند
کمک بسیار بزرگی برای رشد و توسعه این بخش و همچنین کل استان
باشد .از نظر گردشگری و سهولت دسترسی ،قرارگرفتن خراسان شمالی
در مسیر راه شمال و مشهد بهعنوان یک فرصت برای استان مطرح است
و با اینکه تاسیسات و تسهیالت زیربنایی استان تا حدودی مطلوب است و
بیشتر مناطق استان امکانات اولیه مانند برق ،آب ،گاز و مخابرات دارند ،اما از
این امکانات برای رونق گردشگری استفاده نشده است .بررسی گردشگری
در اســتان از نگاه امکانات خدماتی و رفاهی ،نشان میدهد که ضعفهای
زیادی در این بخش وجود دارد .بیشتر جاذبههای گردشگری استان فاقد
امکانات اولیه گردشگری هستند .در مجموع نیز خدمات اقامت ،پذیرایی
و تجاری در استان خراسان شمالی و در مناطق مساعد گردشگری دچار
ضعفهای جدی هســتند که بدون رفع این محدودیتها ،امکان جذب
گردشگر و توسعه گردشگری وجود ندارد.
JJنقش پررنگ در تجارت خارجی
استان خراسان شمالی یک استان مرزی است و طبق گفته رئیس اتاق
بازرگانی بجنورد ،محمد صمدی ،محصوالتش به  24کشــور جهان صادر
میشود .در اواخر سال گذشته ،صمدی خبر داد که میزان صادرات استان
خراسان شمالی بیش از  80درصد نسبت به سال قبلتر رشد داشته است.
در خراسان شمالی حدود  450واحد تولیدی بزرگ ،متوسط و کوچک
فعالیت دارند که تولیدکننده  71نوع کاالی صنعتی ،ساختمانی و غذایی
هســتند .در این استان بهعنوان قطب کشــاورزی بسیاری از محصوالت
کشاورزی و ارگانیک از قبیل انگور ،زعفران ،سیبزمینی ،پیاز و انواع میوه
و خشکبار برای مصارف داخلی و صادراتی تولید میشود .همچنین میراث
فرهنگی ،آثار تاریخی و گردشگری و صنایع دستی مناسبی برای گردشگران
از قبیل فرش دستباف ،پشتی ،جاجیم ،گلیم و بهویژه فرش دوروی ترکمنی
در این اســتان وجود دارد که در دنیا بینظیر اســت و مشتریان خارجی
زیادی دارد .از دیگر مزیتهای نســبی استان پرورش اسب اصیل ترکمن
است که برای مسابقات اسبدوانی و ورزشهای دیگر بسیار حایز اهمیت
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است .همه این موارد ،باعث شده است که خیلی از محصوالت تولیدی در
خراسان شمالی ،در عین اینکه محصوالتی سنتی به شمار میروند ،تولیدات
صادراتی هم باشند.
در میــان محصوالت صنعتی نیز بیشــتر کاالهای صادراتی اســتان
محصوالت پتروشیمی همچون کود اوره و پودر کریستال مالمین و همچنین
اسکلت و قطعات فلزی ،پالستیکجات ،سیمان ،ماکارونی ،رب گوجهفرنگی،
ســیبزمینی ،خوراک دام ،ابزار دکوراتیو پلی استایرن و هواکش صنعتی
است .صادرات از خراسان شمالی بیشتر به کشورهای ترکمنستان ،عراق،
آذربایجان ،افغانستان ،تاجیکستان و روسیه انجام میشود .سال گذشته،
بیشــتر اقالم وارداتی به خراسان شــمالی کاالهای وارداتی شامل برنج،
منجوق شیشهای ،نیکل ،فروکروم ،چراغ سیالیتیک ،کیسه کلوست ،لوستر
و لوازم روشنایی ،گلبرگ مصنوعی ،پودر جاذب و الکترود زغالی بود که از
کشورهای چین ،پاکستان ،آلمان ،کره جنوبی ،روسیه و ترکیه وارد شده بود.
طبق آخرین آماری که رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان
شــمالی ،یحیی نیکدل ،به ایرنا گفته است ،میزان صادرات این استان در
بهار امسال نســبت به مدت مشابه پارســال از لحاظ ارزشی  7.4درصد
رشــد و از لحاظ وزنی  8.6درصد کاهش داشته است .در سهماهه ابتدای
ســال جاری حدود  120هزار تن کاال به ارز  27میلیون و  70هزار دالر از
استان صادر شده است .عمده کاالهای صادراتی استان شامل محصوالت
پتروشــیمی همچون اوره ،مالمین ،آمونیاک و نیــز محصوالت فوالدی،
محصوالت پالستیکی ،سیمان ،مواد غذایی و محصوالت کشاورزی است
که به کشورهای افغانستان ،ترکمنستان ،تاجیکستان ،آذربایجان ،قزاقستان،
ترکیه ،هند ،امارات متحده عربی ،بلغارستان ،مالزی ،ازبکستان ،عراق ،ایتالیا،
اسپانیا ،میانمار ،سومالی ،سریالنکا ،تایوان ،پاکستان ،روسیه و آلمان صادر
شده است .نکته جالب ،رابطه مطلوب اســتان با هند است؛  46درصد از
صادرات استان به کشور هند بوده و افغانستان نیز هدف صادراتی  17درصد
از ارزش کاالهای صادراتی اســتان است .در این مدت  3.6هزار تن کاالی
بخش کشاورزی و صنایع غذایی به ارزش  3.2میلیون دالر صادر شده است
که  11.5درصد صادرات را به خودش اختصاص داده اســت و نســبت به
مدتزمان مشابه سال گذشته از نظر ارزشی  82درصد رشد و از نظر وزنی
 8درصد کاهش داشته است.
JJذخیره معدنی باال
استان خراسان شمالی یکی از استانهای کشور با ذخیره معدنی باال و
متنوع است و ازجمله مناطق بالقوه برای شکوفایی صنعت معدن به شمار
میرود .طبق برآوردهای کارشناســی 28 ،ماده معدنی از  68ماده معدنی
موجود در کشــور در خراسان شــمالی وجود دارد و میزان ذخیره قطعی
معادن استان یک میلیارد و  58میلیون تن است و میزان ذخیره استخراج
اســمی معادن  11میلیون و  500هزار تن است .ساالنه  5میلیون و 800
هزار تن ماده معدنی در استان استخراج میشود .میزان سرمایهگذاری در
بخش معدن استان  134میلیارد تومان گزارش شده است.
در تیرماه امسال ،ایرنا میزگردی درباره صنعت معدن در استان خراسان
شمالی برگزار کرده بود که در آن فعاالن معدن از کمتوجهی به این بخش
انتقاد کرده بودند .در خراسان شمالی  236معدن دارای پروانه بهرهبرداری
است که از این تعداد  122معدن ،کامال فعال هستند .در حال حاضر71 ،
معدن در استان غیرفعال است که متولیان آنها به دنبال جذب سرمایهگذار
برای احیای معادن هستند.
معادن استان میتوانند اشتغالزایی باالیی نیز برای خراسان شمالی که
اقتصاد ضعیفی دارد فراهم کنند .به ازای هر اشتغال مستقیم در معادن برای

طبق آخرین آماری که رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان شمالی ،یحیی نیکدل ،اعالم
کرده ،میزان صادرات این استان در بهار امسال نسبت به مدت مشابه پارسال از لحاظ ارزشی  7.4درصد
رشد و از لحاظ وزنی  8.6درصد کاهش داشته است.

 16نفر شغل غیرمستقیم ایجاد میشود .به گفته معاون امور صنایع و معادن
سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان شمالی ،اکنون  236معدن فعال
استان برای یک هزار و  376نفر شغل مستقیم ایجاد کرده است.
یک مشکل حاد بخش معادن در استان خراسان شمالی ،نبود واحدهای
فرآوری اســت بهطوریکه در استان ســرمایهگذاری در این زمینه انجام
نشده اســت .این در حالی است که اســتان دارای بهترین معادن باریت
در راز و جرگالن اســت که ارزش اقتصادی بــاال و مصرف زیادی دارد اما
هنوز ســرمایهگذاری مناسبی در ایجاد واحد پودر میکرونیزه انجام نشده
اســت .باال بودن تعرفه مالیاتی و تحمیل هزینههای زیاد به معدنکاران و
نبود سیســتمهای حملونقل بهویژه حملونقل ریلی از دیگر مشکالت
معدنکاران استان است .معدنکاران با سازمان منابع طبیعی هم مشکالت
زیادی دارند چون منابع طبیعی خود ضابط قضایی است و هرجا تخلفی
باشــد از ادامه کار جلوگیری و برای برخورد با تخلف اقدام میکند .مراتع
درجهیک ،ذخیر هگا ههای جنگلی ،ذخیر هگاههای ژنتیکی ،عرص ههای محل
اجرای طرحهای بیابانزدایی یــا طرحهای جنگلکاری از جمله مناطق
ممنوعه برای فعالیتهای معدنی اســت .دیگر چالش معدنکاران ،عدم
تخصیص سرمایه در گردش به این تولیدکنندگان از سوی بانکها است.
با توجه به اینکه سرمایه در گردش بانکها بابت خرید مواد اولیه تخصیص
مییابد ،برای استخراج و هزینههای کارگری و انرژی مد نظر قرار نمیگیرد
و این چالش بزرگی اســت که برای تمام معدنکاران دغدغه جدی ایجاد
کرده است .روند اخذ تسهیالت بانکی برای معدنکاران بسیار مشکل است
و بیشتر معدنکاران استان توان مالی الزم برای فعالیت ندارند از این رو به
تسهیالت بانکی نیاز دارند .معدنکاران استان بهخاطر شرایط بد اقتصادی
در پرداخت اقســاط وام با مشکل روبهرو شدهاند و اکنون باید جریمههای
سنگین پرداخت کنند .طبق گفته مقامات مسئول ،معدنکاری در استان
 300میلیون تومان تسهیالت دریافت کرده اما اکنون میزان بدهیاش به
بانک یک میلیارد و  800میلیون تومان شده است.
در سالهای اخیر ،سازمان گسترش و نوسازی صنایع و نیز سازمانهای
باالدستی امور معدن تالش کردهاند که تاحدی به صنایع معدنی در خراسان
شمالی یاری برسانند؛ به همین منظور ،تفاهمنامه سهجانبه میان سه شرکت
بزرگ ایمیدرو ،میدکو و مرکز تحقیق و توســعه معادن منعقد شده است
و بر این اســاس 500 ،معدن غیرفعال ،متروکه و راکد کشــور برای ادامه
فعالیت حمایت و احیا میشود که بخشی از آنها در خراسان شمالی واقع
شدهاند .همچنین معدنکاران میتوانند روی حمایتهای صندوق ضمانت
ســرمایهگذاری در بخش معدن هم حســاب کنند؛ افرادی که در سامانه
«کارا» ثبتنام کردهاند در صورتی که برای اخذ تسهیالت با کمبود وثیقه
روبهرو باشند از حمایتهای صندوق بهرهمند میشوند و معدنکارانی که با
مشکل وثیقه روبهرو هستند ضمانت میشوند.
گاهی معادن استان خراسان شمالی بهحدی کمبود درآمد دارند که از
توان پرداخت حقوق دولتی هم برنمیآیند و بهناچار طبق ماده  20قانون
مربوط به معادن ،معدن از معدنکار گرفته میشود .در حال حاضر ،برای
 34معدن استان ،ماده  20اعمال شده است .از سوی دیگر ،یکی از نیازهای
اساســی معدنکاران ،تامین ماشینآالت اســت که این تجهیزات بسیار
گرانقیمت است و بسیاری از معادن نمیتوانند آنها را تامین کنند.
JJتولید در خطر
طبق گزارش بانک مرکزی بیش از  ۳۰درصد از تولید ناخالصی و افزون
بر  ۲۸درصد اشتغال استان مربوط به بخش صنعت و معدن است .بر اساس
این گزارشها ســهم بخش صنعت و معدن خراسان شمالی از تسهیالت

بانکی حدود  7درصد از کل منابع بانکی و سهم این حوزه از مطالبات معوقه
بانکی نیز کمتر از یک درصد اســت .طبق گزارش بانک مرکزی خراسان
شمالی از لحاظ بار تورمی به نسبت میانگین کشوری دارای یک درصد تورم
باالتر بوده که این موضوع سرمایهگذاری در استان را با مشکل مواجه کرده
اســت .سرمایه در گردش یکی از مهمترین مشکالت واحدهای صنعتی و
معدنی خراسان شمالی است.
استان خراسان شمالی در زمینه توسعهای از حداقلهای خوبی برخوردار
است؛ بهعنوان نمونه میتوان به وجود مجتمع پتروشیمی بجنورد ،کارخانه
سیمان بحنورد و ایجاد کارهای کوچک تولیدی در شهرهای استان اشاره
کرد .البته به گفته فعاالن اقتصادی اســتان،هرچند این موارد انتظارات
اســتان را برآورده نکرده ولی ظرفیتهای خوبی برای پیشــرفت و ایجاد
صنایع پاییندستی فراهم کرده است .باوجود تحریمها برای سرمایهگذاری
در ایران ،مسئوالن با امید فراوان برای جذب سرمایهگذاران خارجی ،تالش
میکنند در حالی که کارآفرینان و ســرمایهگذاران باتجربه استان به رغم
داشتن برندهای مطرح در بازارهای جهان بهسبب تغییرات لحاظشده در
قانون تولید و صادرات ،دیگر امیدی برای ادامه کار ندارند .خردادماه امسال،

استان خراسان
شمالی در زمینه
توسعهای از
حداقلهای خوبی
برخوردار است؛
بهعنوان نمونه
میتوان به وجود
مجتمعپتروشیمی
بجنورد و کارخانه
سیمان بحنورد در
شهرهای استان
اشاره کرد

اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع  ،معادن و کشاورزی بجنورد

محمد صمدی

رئیس

حیدر حیدریان
نایبرئیس اول

علی شریعت

نایبرئیس دوم

علی محمد جاجرمی

سعید پورآبادی

بیگر پرهامی

حسنعلی مرادیان

اشکان کاویانی

غالمرضا شیرزاد

علیاصغر علیآبادی

علی گرمه

خزانهدار

علیمحمد ژاله
مایوان

منشی

ابوالقاسم تقیزاده
فاروجی

علی اعلمیپور

نورمراد یزدانی
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بر اساس گفتههای مقامات مسئول در استان خراسان شمالی ،چون راهکاری برای نقل و انتقاالت
بانکی به داخل کشور وجود ندارد ،دولت انتظار بازگرداندن ارز با نرخ تعیینشده از صادرکننده
دارد ،به همین علت تمام صادرات خراسان شمالی متوقف شده است.

ایرانزمـین

در اردیبهشتماه
امسال مدیرعامل
شرکت شهرکهای
صنعتیخراسان
شمالی اعالم کرد
که منطقه ویژه
اقتصادی بجنورد
آماده واگذاری
بهمتقاضیان
سرمایهگذاری
تولیدی  -خدماتی
و بازرگانی است.
امکانات اولیه مورد
نیاز سرمایهگذاران
صنعتی مانند آب،
برق ،خیابانکشی،
فنسکشی و غیره
در منطقه ویژه
اقتصادی بجنورد
تامین شده بود

102

خبرگزاری مهر در گزارشــی درباره وضعیت صنعت در خراســان شمالی
نوشت که تولیدکنندگان ،صادرکنندگان و حتی کارشناسان امر اقتصادی
معتقدند عالوه بر تحریمها و نوسات بازار ارز ،دستورالعملهای دولت ،میزان
تولیدات کاالهای داخلی و همچنین انگیزه صادرات را بهشدت تحتالشعاع
قرار داده اســت .این نــوع اقدامات دولــت ،یادآور خاطــرهای تلخ برای
تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش است بهطوری که در سال  ۹۱صدور
بخشنامه پیمانسپاری ارزی سبب افول برخی از صادرات نفتی بهویژه فرش
شد .امروز نیز عالوه بر مشکالت سرمایهگذاری خارجی و نوسات نرخ ارز،
دستورالعملهای سختگیرانه توأم با کاستی به سبب سیاستگذاریهای
داخلی بر تحریمها غلبه کرده است.
در این گزارش ،عبداهلل خدابنده ،یکی از صادرکنندگان نمونه کشوری
درباره علت مشــکالت پیش روی تولید و صادرات در خراســان شمالی
گفته بود که دیوانســاالری دولتی در استان ســبب ایجاد فساد مالی و
رانتخواری در بخش تولید و صادرات کاال شــده ،بهطوریکه روح و روان
تولیدکنندگان از شرایط حاکم آزار میبیند .به ادعای او ،مدیران خراسان
شــمالی ،دستورالعمل قانونی حوزه صادرات کشــور را براساس موقعیت
و منفعت خود تغییر میدهند و آنچه را که شــرایط اقتضا کند ،عملیاتی
میکنند .بنابراین بیقانونی و زیر پا گذاشتن حق صادرکننده انگیزه تولید و
توسعه صنعت را از تولیدکنندگان خراسان شمالی گرفته است .او پیشبینی
میکند که عالوه بر تورم پنهان ،نوسانات نرخ ارز و رکود حاکم در کشور،
با رفتارهای غیرمنصفانه و منفعتطلبانه برخی مدیران خراسان شمالی،
بهزودی کارخانهها و بنگاههای صنعتی اســتان تعطیل خواهند شد .او به
ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در بجنورد طی امســال اشاره و تاکید کرد که
وقتی کارخانههای استان در آستانه تعطیلی است ،راهاندازی منطقه جدید
چه سودی خواهد داشت.
در اردیبهشتماه امسال مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان
شــمالی اعالم کرد که منطقه ویژه اقتصادی بجنورد آمــاده واگذاری به
متقاضیان سرمایهگذاری تولیدی  -خدماتی و بازرگانی است .امکانات اولیه
مورد نیاز سرمایهگذاران صنعتی مانند آب ،برق ،خیابانکشی ،فنسکشی
و غیره در منطقه ویژه اقتصادی بجنورد تامین شده بود .به گفته او ،محل
استقرار گمرک در این منطقه توسط شرکت شهرکهای صنعتی در حال
احداث و تجهیزات مورد نیاز تامین شــده بود .مقامات مسئول اقتصادی
استان خراسان شمالی تاکید دارند که این منطقه ویژه اقتصادی با ایجاد
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اشتغال و فعالسازی صنایع مختلف ،جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی،
پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی در رشد و توسعه منطقه تاثیر بسزایی
دارد .یکــی از مهمترین مزایای مناطق ویژه اقتصادی معافیت از پرداخت
هرگونه عوارض برای سرمایهگذاران در این مناطق عنوان شده است.
بر اســاس گفتههای مقامات مسئول در استان خراسان شمالی ،چون
راهکاری برای نقل و انتقاالت بانکی به داخل کشور وجود ندارد ،دولت انتظار
بازگرداندن ارز با نرخ تعیینشده از صادرکننده دارد ،به همین علت تمام
صادرات خراسان شمالی متوقف شده است .همچنین با افزایش قیمت مواد
اولیه تولید کاال برخی از واحدهای بازرگانی کاالهای تولیدشده را به امید
گران شدن دپو میکنند .همچنین برابری چک با برگه قرارداد و نبود حمل
و نقل ریلی در خراسان شمالی از دیگر مشکالت صادرات استان خراسان
شمالی است .تولیدکنندگان استان میگویند که در ایران تولیدی موفق
خواهد بود که مواد اولیه مصرفی آن تماما وابســته به داخل کشور باشد و
بهصورت ریال رایج خریداری شود و همچنین کاالی تولیدی تماما صادراتی
و پول آن بهصورت ارز وارد کشــور شود .از سوی دیگر ،تعرفه یکسان حق
بیمه و حاملهای انرژی همچون بــرق ،آب و گاز برای تمامی بنگاههای
اقتصادی و مناطق کشور یکسان در نظر گرفته شده که این به ضرر مناطق
محروم و کارگاههای زیاندیده است.
برخی کارشناسان اقتصادی در استان خراسان شمالی معتقدند که چرخ
توسعه استان با عملیاتی شــدن طرحهای ملی و حمایت از کارخانههای
بزرگ حرکت خواهــد کرد .اما با وجود اینکــه دو کارخانه بزرگ و مهم
صنعت نفت و گاز کشور در خراسان شمالی فعالیت دارد ،انحصار واردات
تجهیزات موردنیاز این صنعت بهدست دالالن داخلی سپرده شده و مسلما
تعطیلی و چالشهای کارگری را در پیش خواهد داشــت .هادی قوامی،
نماینده مردم اسفراین در مجلس ،خرداد امسال خبر داد که از سال گذشته
تاکنون قرارداد جدید با این دو کارخانه بزرگ منعقد نشــده و چرخ آن با
تولید ســفارشهای پیشین میچرخد .او گفته بود« :وقتی دولت در برابر
واردات اینچنین محصوالتی که مشابه باکیفیت آن در داخل کشور وجود
دارد بیتفاوت است ،چطور سرمایهگذار میتواند در بحبوبه نوسانات ارز و
تغییرات غیرقابلپیشبینی ،به بازار فروش اطمینان کند؟»
JJاتاقی برآمده از یک تقسیم
اســتان خراسان با مصوبه دولت در سال  ۱۳۸۳به سه استان خراسان
رضوی ،خراســان شمالی و خراسان جنوبی تقسیم شد و برابر با قوانین و
مقررات کشــور ،پس از سه سال از تقسیم استان خراسان ،اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان شمالی در سال  1386تاسیس شد .در
آن سال انتخابات برگزار شد و طی این انتخابات ،محمد صمدی بهعنوان
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی خراسان شمالی یا اتاق
بجنورد انتخاب شد که همچنان نیز در مقام رئیس اتاق بازرگانی بجنورد
مشغول به فعالیت است .اتاق خراسان شمالي در مردادماه  86عمال فعالیت
خود را با همكاري ،همراهي و همدلي هيئت نمايندگان و هيئترئيســه
اتــاق بازرگانی بجنورد آغاز کرد و يكي از اتاقهاي فعال و صاحبنظر در
بين اتاقهاي بازرگانی تازهتأســيس به شمار میرود .این اتاق دارای شش
کمیســیون تخصصی صادرات ،حقوقی ،صنایع ،کشــاورزی ،اصل  44و
صنعت و معدن است .تشکیل اتاق مشترک ایران و ترکمنستان و انتخاب
رئیس اتاق بازرگانی خراســان شمالی بهعنوان رئیس این اتاق مشترک و
انتخاب اتاق بازرگانی خراسان شمالی به عنوان معین روابط تجاری ایران
و تاجیکســتان و حل مشکالت واحدهای تولیدی در کمیته قضایی اتاق
بازرگانی ،ازجمله اقدامات اتاق بازرگانی بجنورد بوده است.

 .......................خصوصیسازی .......................
[ این صفحهها تجربه کشورهای مختلف جهان را در زمینه خصوصیسازی مرور میکند] .

افریقای جنوبی کامال آزاد نشد
خصوصیسازیهای دوران نلسون ماندال به کجا رفت؟

فرزانه سالمی
خبرنگار بخش خصوصیسازی

چرا باید خواند:
خصوصیسازی در
افریقای جنوبی از آنچه
فکرمیکردیدپیچیدهتر
است.بخوانیدتاببینید
چرا.

وقتی درباره نلسون نلســون ماندال فکر میکنید احتماال یاد آزادی
میافتید؛ مردم آزاد ،کشور آزاد ،سخنگفتن آزاد .اما او نسبت به بازار آزاد
و اقتصاد آزاد هم رویکردی پیچیده داشت.
در سال  ۱۹۹۰میالدی ماندال از زندان آزاد شد و در گنگره ملی افریقا
در میان هوادارانش گفت که ملیســازی بیزینسهای بزرگ در افریقای
جنوبی باید در اولویت قرار بگیرد .او گفت« :ملیســازی معادن،
بانکها و صنایع انحصاری باید سیاست کنگره ملی افریقا باشد».
اما دو ســال بعــد ،ماندال نظــرش را عوض کــرد و حامی
ن گونه بود که مسیر اقتصادی جدیدی برای
سرمایهداری شد .ای 
افریقای جنوبی رقم خورد.
اینکه چطور نظر نلسون ماندال عوض شد اهمیت زیادی دارد
چون به نشست اقتصاد جهانی داووس و سفر ماندال به سوئیس
برای شرکت در آن در ســال  ۱۹۹۲وابسته است .ماندال در این
نشست پس از گفتوگوهای متعدد با سایر رهبران جهانی ترغیب
شد حامی نوعی چارچوب اقتصادی برای افریقای جنوبی باشد که

بر سرمایهداری و جهانیسازی متمرکز باشد.
ماندال این تغییر را برای آنتونی سمپســون دوست و نویسنده کتاب
زندگینامــهاش اینطور توضیــح داد« :باید انتخــاب میکردیم :ادامه
ملیسازی بدون جذب هیچ سرمایهای ،یا تجدیدنظر و به دنبالش جذب
ســرمایه ».تیتو امبونی رئیس ســابق بانک مرکزی افریقای جنوبی که
ماندال را در این ســفر همراهی میکرد به این نکته اشاره کرده
که ماندال جلساتی در داووس با رهبران کمونیست چین و ویتنام
داشت و حتی آنها هم درهای کشور را به روی خصوصیسازی و
ســرمایهداری باز کرده بودند و این موضوع روی نظر ماندال تاثیر
گذاشت.
این تغییر نظر در خصوص بازارهای آزاد باعث شــد افریقای
جنوبی به تدریج به پررشــدترین کشــور در افریقا بدل شود و
میلیاردها دالر سرمایه طی سالها از شرکتهای بزرگ خارجی
جذب شــود .مثال بارکلیز در سال  ۲۰۰۵آبسا ،بزرگترین بانک
افریقای جنوبی را خرید ،ایســکور کــه بزرگترین تولیدکننده

خصوصیسازی

در سال ۱۹۹۴
که کنگره ملی
افریقای جنوبی
به قدرت رسید،
بدهیهای
سنگینو
نهادهای عمومی
یارانهخوار زیادی
روی دست دولت
ماند

فوالد در افریقای جنوبی بود در ســال  ۲۰۰۴به شرکت الکشمی میتال
فروخته شد و بانک صنعت و تجارت چین در سال  ۲۰۰۸سهام بزرگی
را در استانداردبانک ،بزرگترین ارائهدهنده خدمات مالی افریقای جنوبی
خرید .حتی در سال  ۲۰۱۱سهام اصلی بزرگترین سوپرمارکت زنجیرهای
افریقای جنوبی به والمارت فروخته شد.
اما مواجهه افریقای جنوبی با مسئله خصوصیسازی فقط به همین
جنبهها محدود نمیشــد .ماندال تحت ترغیب و حتی فشــار نهادهای
یاِیآر» را که مبتنی بر «رشــد ،اشــتغال
بینالمللی سیاســت «جیا 
و بازتوزیع» بود در پیش گرفت؛ سیاســتی که پرســشهای زیادی را
ت گروههای چپگرا و طرفدار حقوق ســیاهان در
برانگیخت و با مخالف 
داخل افریقای جنوبی مواجه شد .اقتصاد افریقای جنوبی تحت حاکمیت
حزب کنگره ملی افریقا رشــد خوبی را تجربه کرد اما این رشد به اندازه
چین یا هند یا سایر بازارهای نوظهور نبود .همچنین به تدریج شکاف بین
داراها و ندارها در افریقای جنوبی به شدت باالتر از زمانی شد که ماندال
تازه به قدرت رسیده بود .نابرابری در افریقای جنوبی هنوز هم مسئلهای
بسیار جدی است.
JJجنبههای اجتماعی خصوصیسازی در افریقای جنوبی
مجله اکونومیست در شماره سپتامبر ســال  ۱۹۹۹خود مقالهای با
عنوان «تجربه دردناک خصوصیسازی در افریقای جنوبی» چاپ کرد که
این پرسش را مطرح میکرد :آیا چهرههایی که در افریقای جنوبی مشغول
تصمیمگیری و اجرای سیاستهای خصوصیسازی هستند از جنبهها و
تبعات بسیار گسترده کارشان باخبرند؟
این مقاله توضیح میداد که رژیم آپارتاید چه دستگاه دولتی عریض
و طویلــی را در افریقای جنوبی بــه راه انداخته بود .یکی از اهداف رژیم
آپارتاید این بود که با بزرگکردن دولت ،فرصتهای شغلی پردرآمد و ثابت
برای طبقه سفیدپوستان در افریقای جنوبی ایجاد کند .وقتی این رژیم
تحت تحریمهای بینالمللی قرار گرفت ،مسئله خودکفایی در بخشهای
استراتژیک مثل انرژی و تولید سالح به تمرکز سران آپارتاید تبدیل شد و
آن هم بخشهای دیگری از دولت را گسترش داد.
بنابراین در سال  ۱۹۹۴که کنگره ملی افریقای جنوبی به قدرت رسید،
بدهیهای سنگین و نهادهای عمومی یارانهخوار زیادی روی دست دولت
ماند که عمال خدمات زیادی نیز نمیتوانستند ارائه بدهند .همچنین باید

بسیاری از شغلهای بیفایده قبلی که در دولت آپارتاید ایجاد شده بود
از بین میرفت؛ هرچند که انجام تعدیل نیرو در افریقای جنوبی که نرخ
بیکاری باالیی داشت کار بسیار سختی بود.
امــا خود دولت ماندال هم تناقضهای زیادی را در اهدافش در عرصه
خصوصیسازی به نمایش گذاشــته بود .یکی از مهمترین آنها این بود
که دولت میخواســت از خصوصیسازی کسب درآمد کند و بار برخی
وظایفش را نیز به بخش خصوصی و سرمایهگذاران خارجی واگذار کند.
اما همزمان ،همین دولت میخواســت خدمات عمومــی را به مناطق
سیاهپوستنشین فقیر برساند و برق و تلفن در اختیار آنها بگذارد .درواقع
آنها میخواستند از این طریق ،قدرت سیاهپوستان را افزایش بدهند و آنها
را به سمت در اختیار گرفتن بخشهایی از کسب و کارهای جدید سوق
بدهند .به همین خاطر ،حتی مثال تبلیغات در خصوص واگذاری سهام
شرکت تلکام با تمرکز روی سرمایهگذاران سیاهپوست صورت گرفته بود.
این رویکرد در نهایت به سود سیاهان یا دولت تمام نشد.
JJدالیل انتقاد از خصوصیسازی به شیوه نلسون ماندال
چهرههای زیادی در داخل افریقــای جنوبی از رویکرد دولت ماندال
نسبت به خصوصیسازی انتقاد میکردند .بعد از گذشت سالها از آغاز
خصوصیســازی در افریقای جنوبی ،اکثــر صاحبنظران به چند مورد
مشترک در این خصوص اشاره دارند .مورد اول ،گرفتن وام  ۸۵۰میلیون
دالری از صندوق بینالمللی پول بود که در دســامبر سال  ۱۹۹۳انجام
شد و شرایط ســخت ناشی از آن تا مدت زیادی بر جامعه تحمیل شد.
از جمله این سختیها کاهش حقوقها در بخش عمومی و کاهش تقبل
هزینه توسط دولت در امور عمومی بود .مورد دوم پیوستن افریقای جنوبی
به سازمان تجارت جهانی تحت شرایط نامناسب و تحت عنوان «اقتصاد
در حال گذار» به جای «اقتصاد در حال توسعه» بود .مورد سوم ،کاهش
مالیات شرکتهای بزرگ (از  ۴۸درصد به  ۲۹درصد) بود؛ شرکتهایی
که اکثرشــان در کنترل سفیدپوســتان افریقای جنوبی بودند .ماندال
همچنین درک کیز ،وزیر دارایی دوران آپارتاید و کریس اســتالز ،رئیس
بانک مرکزی این کشــور در زمان آپارتاید را در پستهایشان ابقا کرد تا
رویه نئولیبرالیسم در افریقای جنوبی ادامه پیدا کند .مجموعه این شرایط
باعث شد سفیدپوستان در ســالهای بعد همچنان قدرت زیادی را در
دست داشته باشند.
مورد چهارم به در پیشگرفتن رویکرد «رشــد ،اشتغال و بازتوزیع»
توسط دولت ماندال مربوط میشــد که از نظر منتقدان نتوانست نتایج
مطلوبی در عرصه توســعه به دنبال داشته باشــد و حتی در مواردی به
مانعی در راه توســعه افریقای جنوبی بدل شــد .از نظر منتقدان ،دولت
ماندال در جریان خصوصیسازیها عمال وارد عقد قراردادهایی خاص با
سفیدپوســتان (آفریکانرها) که صاحبان شرکتهای بزرگ بودند شد و
همزمان از سوی نهادهای اقتصادی جهانی نیز تحت فشار قرار گرفت تا
از قواعد مورد نظر آنها پیروی کند .مجموعه این عوامل باعث شد تجربه
خصوصیسازیها در آن دوران ،به نوعی ناکامی برای سیاهپوستان و کسب
و کارهای آنها بینجامد و شکاف بین طبقات را در افریقای جنوبی بیشتر
و بیشتر کند.
JJتجربه خصوصیسازی آب در افریقای جنوبی
خصوصیسازی آب در افریقای جنوبی مسئله پرجدلی بوده است؛ به
خصوص به این خاطر که تاریخچه ناهنجار عدم دسترسی مردم این کشور
به آب و نیز فقر شــدید ،همواره مسئله توزیع آب را در افریقای جنوبی
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دولت میخواست از خصوصیسازی کسب درآمد کند
اما همزمان همین دولت میخواست اولویتش ارائه خدمات
عمومی و برق و تلفن به مناطق سیاهپوستنشین فقیر باشد.

حساسیتبرانگیز کرده است.
خصوصیسازی آب در افریقای جنوبی تحت شرایط خاصی انجام شد
و ابعاد بینالمللی نیز داشــت .نهادهای بینالمللی روی دولت این کشور
فشار میآوردند که باید هرچه سریعتر دسترسی مردم در نقاط مختلف
کشور به آب را امکانپذیر کند .این وضع باعث شد که انحصار خصوصی
قدرتمندی در این عرصه به وجود بیاید و راهی برای رقابت باقی نماند.
درنهایت ،خصوصیسازی آب شکلهای مختلفی در افریقای جنوبی
به خود دید .از ســال  ۱۹۹۶برخی از شهرداریها تصمیم گرفتند بخش
خصوصــی را وارد خدمات تامین آب و تصفیــه آب کنند و این کار را از
طریق ارائه قراردادهای مدیریتی کوتاهمدت ،معامالت درازمدت و بستن
قــرارداد در خصوص خدمات خاصی مثل مدیریت فاضالب انجام دادند.
برخی از شهرداریها همچنان به عمومینگه داشتن خدمات تامین آب و
تصفیه آب ادامه دادند ،در عین حال شرکتهای خارجی بزرگی مثل سوئز
فرانســه و سمبکورپ سنگاپور نیز قراردادهای بزرگی با شرکت خدمات
تصفیه آب افریقای جنوبی (دابلیواساسای) و سیلولومانزی در افریقای
جنوبیبستند.
اما خصوصیســازی آب در افریقای جنوبی به معضالتی منتهی شد
که کسی انتظارش را نداشــت .یکی از بدترین آنها ،شیوع شدید وبا در
محلههای فقیرنشین ژوهانسبورگ در ســالهای  ۲۰۰۰تا  ۲۰۰۲بود.
مســئله از آنجا شروع شد که ساکنان برخی از حومهها و مناطق فقیر از
دسترســی به آب بازماندند چون خصوصیسازی آب باعث شده بود که
قبض آب بسیار گرانتر از قبل شود و طبعا این مردم توان پرداخت آن را
نداشتند .عدم دسترسی به آب پاکیزه و وجود شرایط بهداشتی نامناسب
باعث شد که مردم مجبور به نوشیدن آب از رودهای آلوده شوند و به این
ترتیب وبا شــیوع پیدا کرد .شیوع این بیماری صد هزار نفر را بیمار کرد
و حداقل صد نفر هم جان خود را از دســت دادند .دولت افریقای جنوبی
فورا واکنش نشــان داد و شرکتهای خصوصی را وادار کرد که در دوران
شیوع وبا روزانه حداقل  ۲۵لیتر آب دراختیار هر شهروند در مناطق وبازده
قرار دهد .شرکتهای خصوصی به شدت به این مسئله اعتراض داشتند
اما آن را انجام دادند .با وجود این ،دوباره بعدا دسترســی شهروندان فقیر
به آب قطع شد.
جالب اینجا بود که یک کشور افریقایی دیگر  -تانزانیا -نیز از سوی بانک
جهانی و صندوق بینالمللی پول برای خصوصیکردن شبکه ناکافی تامین
آب عمومی خود تحت فشــار قرار گرفت و قرار بر این شد که تانزانیا در
مقابل انجام این کار ،وام دریافت کند .اما هیچکس نمیخواست در تانزانیا
سرمایهگذاری کند و دولت این کشور مجبور شد شبکه تامین آب را به
شرکت بریتانیایی بیواتر واگذار کند .قسمت جالب ماجرا این بود که دولت
تانزانیا مجبور شد در تامین مالی این سرمایهگذاری با بیواتر مشارکت کند
و از همان وامهایی که از صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی گرفته بود
در این راه اســتفاده کرد .درنهایت این شرکت به تعهداتش عمل نکرد و
دولت تانزانیا نیز مجبور شد دوباره شبکه آب را ملی کند.
JJتجربه خصوصیسازی تلکام در افریقای جنوبی
تلکام یک شــرکت مخابراتی فعال در افریقای جنوبی اســت و جزو
نمونههای موفق خصوصیســازی در افریقای جنوبی به شــمار میآید.
در چارچوب فعالیتهای آن میتوان مدیریت درست شرکتی ،وضعیت
مناســب مالی و نگاه استراتژیک به آینده را مشاهده کرد .اما این تجربه
تلکام ظرف  ۲۵سال به دست آمده و فراز و نشیبهای زیادی داشته است.
در ابتدا ،برخی صاحبنظران معتقد بودند که تلکام نتوانسته وظیفهای

نلسون ماندال در نشست
داووس در کنار کالوس شواب،
پایهگذار مجمع جهانی اقتصاد

را که برای وصلکردن افریقای جنوبی به عصر دیجیتال به آن محول شده
بود با ســرعت به انجام برساند .اما با وجود این ،بسیاری از صاحبنظران
معتقدند که اگر تلکام مثل خطوط هوایی افریقای جنوبی (اسایاس) یا
اســکام (شرکت دولتی برق) در دست دولت باقی مانده بود ،وضع خیلی
بدتر از این میشد.
تلکام امروز هم موقعیت رقابتی خود را حفظ کرده و هم  ۱.۶میلیارد
َرند (واحد پول افریقای جنوبی) به خزانه ملی افریقای جنوبی پرداخته.
 ۶۹۰میلیون رند بابت مالیات و  ۸۸۰میلیون رند بابت سود سهام .این با
وضعیت مالی بدی که شرکتهایی مثل اسکام ،خطوط هوایی افریقای
جنوبی ،پترو اسای (شرکت ملی نفت افریقای جنوبی) و پراسا (شرکت
حمل و نقل ریلی افریقای جنوبی) دارند قابل مقایسه نیست .این شرکتها
برای بقا ،دائم به کمک دولت نیاز دارند.
بخش خصوصی از ســال  ۱۹۹۷تاکنون نقش فعالی در خرید سهام
شرکت تلکام داشته است اما این دوران با فراز و نشیبهای زیادی همراه
بوده .یکی از بدترین این چالشها در ســال  ۲۰۱۲اتفاق افتاد ،زمانی که
کابینه افریقای جنوبــی در لحظه آخر تصمیم گرفت جلوی فروش ۲۰
درصد از سهام تلکام به شرکت کیتی کره جنوبی را بگیرد .این در حالی
بود که تلکام و کیتی ماهها مشــغول مذاکره در این خصوص بودند و به
ســختی به توافق رسیده بودند .دولت افریقای جنوبی در آن زمان اعالم
کرد که علت مخالفتش این بوده که نمیخواهد توانایی تلکام در بهبود
دسترســی مردم افریقای جنوبی به خدمــات مخابراتی کاهش یابد .اما
سیاسیبودن این تصمیم کامال مشخص بود و توجیه دولت بیمعنی به
نظر میرسید .جالب این بود که خصوصیسازی تلکام اصوال پانزده سال
قبلتر از این ماجرا و با فروش  ۳۰درصد از سهام تلکام به شرکت تلهکام
مالزی شروع شده بود .اما در آن زمان ،دولت مخالفتی نداشت.
به هر حال ،دولت افریقای جنوبی در حال حاضر کمتر از  ۵۰درصد
ســهام تلکام را در اختیار دارد و همچنین به تدریج از کنترل مدیریتی
آن فاصله گرفته اســت .این در حالی بود که تا هشــت سال پس از آغاز
خصوصیسازی تلکام ،دولت به خاطر سهامش روی انتخاب چهرههای
ارشد مدیریتی این شرکت اعمال نظر میکرد.
این دوران برای تلکام دوران سختی بود؛ به طوری که پنج مدیرعامل
ظرف هفت ســال در تلکام روی کار آمدند و دائما مسئله مداخله دولت
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خصوصیسازی
مطرح بود .تنها از ســال  ۲۰۱۱به بعد بود که مداخله دولت کمتر شــد
و جابو مابوزا به عنوان رئیس هیئت مدیره و ســیفو ماســکو به عنوان
مدیرعامل شرکت انتخاب شدند .مابوزا یکی از منتقدان سرسخت جیکوب
زوما رئیسجمهور سابق افریقای جنوبی بود و در شرکت تلکام هم راهی
جــدا از دولت در پیش گرفت که موفقیتآمیز هم بود .درواقع موفقیت
تلکام را باید به موفقیت این شرکت در فرار از ناکارآمدی مدیریت دولتی
در افریقای جنوبی نسبت داد.
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JJبحرانهای امروزی در باب خصوصیسازی دولتیها
آنچه از اوضاع امسال شرکتهای دولتی افریقای جنوبی برمیآید این
اســت که این شرکتها در بحران به ســر میبرند .در اوایل سال جاری
میالدی مالوسی گیگابا وزیر دارایی افریقای جنوبی درباره وضعیت شرکت
دولتی برق اسکام هشدار داد و گفت اگر بحران نقدینگی اسکام حلنشده
باقی بماندَ ،رند و اقتصاد این کشور دچار دردسرهای جدی میشود .مدتی
بعد اعالم شد که دولت قبول کرده بخش زیادی از بدهیهای میلیاردی
اســکام را تضمین کند و این در حالی بود کــه اتحادیههای کارگری و
گروههای حامی خدمات عمومی در افریقای جنوبی به شدت با این مسئله
مخالف بودند.
اما معضالت در شرکتهای دولتی دیگر مثل راهآهن شهری هم وجود
داشته است .درواقع نام شرکتهای دولتی افریقای جنوبی با سوءمدیریت،
فساد و پارتیبازی عجین شده و حتی این مسئله در دوران پس از آپارتاید
جنبه گستردهتری پیدا کرده است .دولت افریقای جنوبی در موارد متعدد
مجبور شده (یا با تزریق پول یا با تضمین وام) مداخله کند و تنها در همین
شرایط بوده که شرکتهای دولتی توانستهاند به کار خود ادامه بدهند.
تعداد زیادی از نهادها و چهرههای مطرح در افریقای جنوبی خواهان
خصوصیسازی سریع این شرکتهای دولتی هستند و معتقدند که ادامه
وضعیت فعلی تنها به افزایش هزینه و فشار روی مالیاتدهندگان منجر
خواهد شد .حامیان خصوصیسازی شرکتهای دولتی در افریقای جنوبی
میگویند این شرکتها خالقیتی برای افزایش تولید یا کاهش هزینهها
نشان نمیدهند و از آنجا که تحت فشارهای سیاسی قرار دارند ،قادر به
تصمیمگیریهایی مثل تعدیل نیرو یا تغییر رویه نیستند .آنها همچنین
از ســرمایهگذاری در پروژههایی که نتیجه درازمدت داشته باشد پرهیز
میکنند.
همچنین از زمانی که سیریل رامافوزا رئیسجمهور جدید در افریقای
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جنوبی به قدرت رســیده ،چالشهای اقتصادی این کشور همواره رو به
افزایش بوده است؛ به طوری که رتبه اعتباری افریقای جنوبی و نیز ارزش
َرند کاهش پیدا کردَ .رند حتی در مواجهه با بحرانهای بازارهای نوظهور -
مثال کاهش ارزش لیر ترکیه -نیز چندان مقاوم ظاهر نشد.
چهرهای که از ســوی رامافوزا به عنوان وزیر امور شرکتهای دولتی
انتخاب شــده ،پراوین گوردهان اســت که پیشتر وزیر دارایی افریقای
جنوبی بود و حاال هم ایجاد تغییر در شــرکتهای دولتی ضررده مثل
اســکام و خطوط هوایی افریقای جنوبی (اسایای) را در ســرلوحه کار
قرار داده اســت .دولت افریقای جنوبی میخواهد کاری کند که سهام
شرکتهای دولتی دوباره برای سرمایهگذاران خصوصی جذابیت پیدا کند.
این در حالی است که نظرات مثبت زیادی نسبت به این رویکرد در داخل
افریقای جنوبی وجود ندارد و برخی معتقدند که تجربه خصوصیسازی در
دولت قبلی  -دولت جیکوب زوما -که با فساد همراه بود در این دولت هم
تکرار میشود .برخی منتقدان نیز به این نکته اشاره دارند که در جریان
خصوصیسازی در افریقای جنوبی ،جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی
بــه خصوص در بخشهای مخابرات و حمــل و نقل فرودگاهی صورت
گرفت .اما در اکثر موارد ،سرمایهگذار خارجی پس از مدتی سهام خود را
دوباره فروخت و سود سرشاری نصیبش شد .نتیجه این وضع ،خروج منابع
از کشور بود و حاال دیگر کسی نمیخواهد شاهد تکرار این وضع باشد.
JJنتایج خصوصیسازی در افریقای جنوبی
از آنچه گفته شــد برمیآید که دولت در افریقای جنوبی به صورت
تاریخی نقشی مرکزی و غالب در اقتصاد داشته است .وقتی حزب کنگره
ملی افریقای جنوبی به قدرت رســید ،اصوال قصد بر این نبود که دولت
پایش را به کلی از تمام جنبههای اقتصاد کنار بکشد .بلکه هدف این بود
که مداخالت دولت در اقتصاد شکلی ساختاریافته به خود بگیرد .اما حزب
کنگره ملی افریقا نمیدانست که دقیقا در این راه باید چهکار کند .اینجا
بود که بحث خصوصیسازی در افریقای جنوبی شکلی به خود گرفت که با
خصوصیسازی در کشورهای دیگر تمایز داشت :نبرد طبقاتی بین سیاهان
سرمایهدار جدید و سفیدپوستان سرمایهدار قدیمی.
در عین حال دولت افریقای جنوبی در آغاز بحث خصوصیسازی این
نکته را مطرح کرده بود که چنین سیاستی باید حتما به کاهش کسری
بودجه ملی کشور منتهی شود؛ یعنی زیرساختها و منابع بازتوزیع شوند
و بازدهی اقتصاد باال برود.
اما به صورت کلی میتوان گفت که خصوصیسازی در افریقای جنوبی
پراکندگی زیادی داشته و نتایج و اهداف آن چندان با یکدیگر همخوانی
نداشتهاند .اهدافی که از خصوصیسازی در افریقای جنوبی دنبال میشده،
ناظر بر کاهش فقر ،کاهش نابرابری اجتماعی ،بازتوزیع منابع بین تمام
طبقات و ارائه فرصت کارآفرینی و تولی د به سیاهپوستان بود .با وجود این،
خصوصیسازی در افریقای جنوبی عمال نتوانست روی توسعه اقتصادی
ملی و کاهش شکافهای اجتماعی تاثیر مثبتی بگذارد .مهمترین ناکامیها
در این خصوص همچنان در بخش تامین آب ،انرژی ،تحصیالت ،غذا و
بهداشت برای مردم به وضوح دیده میشود .خصوصیسازی در افریقای
جنوبی (از مخابرات و جنگلداری گرفته تا خدمات پست و حمل و نقل)
همچنان کامال در برنامه دولت قرار دارد اما تنها هدفی که در حال حاضر
از آن دنبال میشــود این است که هزینهها پایین بیاید و سود باال برود.
اینکه چقدر خصوصیسازی به بهبود تامین کاال و خدمات برای طبقات
مختلف مردم افریقای جنوبی کمک میکند ،اهمیت خود را برای دولت
از دست داده است.

 ...........................همسایههـا ...........................
[ این صفحهها به مرور وضعیت اقتصادی کشورهای همسایه و فرصتهای ایران برای سرمایهگذاری د ر آنها میپردازد] .
ای ایران
آشنایی با قزاقستان ،همسایه منطقه ِ

از قمر شوروی تا قدرت نفتی

بزرگترین اقتصاد آسیای مرکزی چطور خود را احیا میکند؟
کاوه شجاعی

1

قزاقستان را بهتر بشناسیم

جمهوری قزاقستان نهمین کشور بزرگ جهان و بزرگترین
دبیر بخش همسایهها
اقتصاد آسیای مرکزی است که یکی از همسایگان منطقهای
ایران نیز به شمار میآید .قزاقستان که تقریبا مساحتی برابر با کل غرب اروپا دارد ،با کشورهای روسیه،
چین ،قرقیزستان ،ازبکستان و ترکمنستان همسایه است .این کشور به دریای خزر و دریاچه آرال
راه دارد اما سرزمینی محصور در خشکی است .درواقع قزاقستان و آذربایجان تنها کشورهای محصور
ی در جهاناند که در دو قاره (آسیا و اروپا) قرار دارند .قزاقستان از لحاظ اقتصادی مهمترین
در خشک 
کشور در آسیای مرکزی به شمار میآید و  60درصد از تولید ناخالص داخلی منطقه را تامین میکند
که بیشتر آن از صنعت نفت و گاز و نیز منابع عظیم معدنی به دست میآید .پایتخت این کشور
آستانه است و بزرگترین شهر آن نیز آلماتی به شمار میآید که پیشتر پایتخت بود .آستانه یکی از
سردترین شهرهای جهان است و پس از اوالنباتور پایتخت مغولستان ،سردترین پایتخت جهان به
شمار میآید .قزاقستان یک جمهوری مشروطه است که مردمش از پیشزمینههای فرهنگی بسیار
متفاوتی میآیند ۱۳۱ .قومیت مختلف در قزاقستان زندگی میکنند .قزاقها  ۶۳درصد جمعیت

را تشکیل میدهند و بقیه جمعیت شامل روسها ،ازبکها ،اوکراینیها ،آلمانها ،تاتارها و اویغورها
میشود .جمعیت قزاقستان بنا بر آخرین آمار منتشرشده باالی  ۱۸میلیون نفر است .جمعیت این
کشور در مقایسه با مساحت بزرگ آن کم است و پراکندگی جمعیت بالغ بر شش نفر در هر کیلومتر
میشود .هفتاد درصد از جمعیت قزاقستان مسلماناند و  ۲۶درصد مسیحیاند و بقیه پیرو ادیان
دیگر هستند .زبان رسمی در این کشور قزاقی است اما روسی در بسیاری از امور اداری و آموزشی
مورد استفاده است .جغرافیای سرزمین قزاقستان بسیار متنوع است و شامل دشت ،استپ ،تایگا،
درههای باریک (کانیون) ،تپه ،دلتا ،کوهستانهای پربرف و نیز بیابان میشود.
JJتاریخ قزاقستان
سرزمین قزاقستان از گذشته محل زندگی بیایانگردها و چادرنشینهای ترکتبار بوده است.
در قرن سیزدهم میالدی این سرزمین تحت حکومت چنگیزخان مغول قرار داشت و تنها در قرن
شانزدهم میالدی بود که قزاقها به عنوان یک گروه مشخص و متمایز از بقیه ظهور کردند .در قرن
هیجدهم میالدی ،روسها پیشروی خود به سمت استپهای سرزمین قزاقها را آغاز کردند و صد
سال بعد ،کار به جایی رسیده بود که کل سرزمین قزاقستان در کنترل امپراتوری روسیه قرار داشت.

همسایهها
این در حالی بود که در ابتدا قزاقها که میخواستند جلوی حمالت از سمت شرق (از مغولستان)
را به ســرزمین خود بگیرند ،طرفدار همکاری با روسها بودند اما وقتی تمایل روسها به غلبه بر
سرزمین قزاقستان مشخص شد ،دیگر برای مقاومت موثر در برابر روسها دیر شده بود .با وجود این،
قزاقها بارها در سالهای  ۱۹۱۶و  ۱۹۱۷علیه غلبه روسها شورش کردند اما انقالب بلشویکی سال
 ۱۹۱۷به همه اینها پایان داد و روسها موفق شدند همه شورشها را سرکوب کنند.
JJقزاقستان پس از انقالب ۱۹۱۷
پس از انقالب  ،۱۹۱۷سرزمین قزاقستان با تحوالت زیادی مواجه شد و در سال  ۱۹۳۶با عنوان
جمهوری سوسیالیستی شورایی قزاق به بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بدل شد.
اتحاد جماهیر شوروی با درنظر گرفتن پیشینه اقتصادی سرزمین قزاقستان به دنبال توسعه
اقتصادی این منطقه بود و در این راه نســبتا موفق هم ظاهر شــد؛ به طوری که در سال ۱۹۴۱
حجم تولید صنعتی قزاقستان در مقایسه با سال  ۱۹۱۳هشت برابر شده بود .درواقع قزاقستان از
سرزمینی که بیشترش چراگاه بود و مردمش به دامداری میپرداختند به سرزمینی تبدیل شده
بود که در عرصه صنعتی و کشاورزی و حتی دامپروری به روشهای جدید دست یافته بود و حتی
دهها هزار کیلومتر خطآهن و جاده نیز در همین راستا در قزاقستان ساخته شده بود .قزاقستان
در این دوران به تولیدکننده بزرگ فلزات آهنی و غیرآهنی ،زغالسنگ ،نفت ،غالت و محصوالت
لبنی تبدیل شــد و این وضع تا ســال  ۱۹۹۱نیز ادامه داشت .در آن زمان ،قزاقستان داشت ۷۰
درصد از تولید سرب ،روی ،تیتانیوم و منگنز حلب و  ۹۰درصد از تولید فسفر و کروم و بیش از
 ۶۰درصد از تولید نقره و مولیبدنم کل شوروی را پوشش میداد و همچنین به تولیدکننده بزرگ
غالت تبدیل شده بود.
اما در همین دوران ،بحرانهای بزرگی نیز گریبان قزاقســتان را گرفت .در دوران اســتالین،
میلیونها قزاق به مناطق جنوبی این سرزمین انتقال داده شدند و روسها و برخی نژادهای دیگر
به سرزمین قزاقستان آورده شدند .سیاستهایی که در این راستا مورد توجه قرار گرفت باعث شد
جمعیتی از قزاقها از این سرزمین فرار کنند و به چین یا کشورهای دیگر در آسیای مرکزی بروند.
آمار نشان میدهد که یک و نیم میلیون قزاق نیز به دلیل قحطی و گرسنگی جان خود را از دست
دادند .همزمان ،هزاران لهستانی و آلمانی از نقاط مختلف قفقاز به قزاقستان فرستاده شدند.
مجموعه این عوامل باعث شد ترکیب جمعیتی این سرزمین تغییر کند و قزاقها در این کشور
در اقلیت قرار بگیرند .در دهههای  ۱۹۵۰و  ۱۹۶۰و در چارچوب برنامه شــوروی برای کشاورزی
در زمینهای بکر ،اتباع شوروی ترغیب شدند که در چراگاههای شمال قزاقستان مستقر شوند و
کشاورزی را در آنجا شروع کنند .این مسئله نیز اقلیتشدن قزاقها در سرزمین قزاقستان را تشدید
کرد .اما در دهه  ۱۹۹۰که این روند تغییر کرد ،دوباره قزاقها در اکثریت قرار گرفتند؛ به خصوص
چون بسیاری از آنها از نقاط دیگر شوروی سابق به قزاقستان بازگشتند.
در دوران اتحاد جماهیر شــوروی ،قزاقســتان به مرکز توسعه فعالیتهای فضایی و هستهای
شــوروی بدل شد و منطقه بایکانور از همان زمان به عنوان محل آزمایشها و پرتابهای فضایی
روسیه مورد استفاده قرار گرفت و تا سال  ۲۰۵۰نیز برای همین منظور در رهن روسیه خواهد بود.
قزاقستانمستقل
ِ
JJ
قزاقستان آخرین کشور در میان جمهوریهای شوروی سابق بود که بعد از اضمحالل شوروی
در سال  ۱۹۹۱اعالم استقالل کرد .کشور مستقل قزاقستان در همین سال به عضویت کشورهای
مستقل مشــترکالمنافع درآمد و نورسلطان نظربایف اولین رئیسجمهور قزاقستان شد .او روند
خصوصیسازی اقتصاد قزاقستان را از همان زمان آغاز کرد .انتخابات سال  ۱۹۹۴در قزاقستان به
کسب اکثریت آرا برای متحدان نظربایف انجامید اما برنامههای اصالحی او با مقاومت متحدانش

قزاقستان قبال یک اقتصاد کشاورزی و دامپروری بود اما حاال وابسته به ذخایر انرژی است.
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قزاقستان ذخایر عظیم هیدروکربنی و معدنی دارد.

روبهرو شد .در آوریل ســال  ،۱۹۹۵دادگاه قانون اساسی قزاقستان حکم بر نامشروعبودن نتیجه
انتخابات سال قبل داد و نظربایف هم در مقابل ،پارلمان را منحل کرد و خودش قدرت را در دست
گرفت .در انتخاباتی که سال بعد برگزار شد ،متحدان نظربایف اکثریت را در پارلمان کسب کردند
و رفراندومی هم که بعد از آن انجام شــد ،به افزایش اختیارات نظربایف و افزایش دوران ریاســت
جمهوری او انجامید .او همچنان در قزاقستان بر سر قدرت است.
JJاقتصاد قزاقستان
قزاقســتان ذخایر عظیم فســیلی ،معدنی و فلزی از جمله اورانیوم ،مس و روی دارد و ذخایر
هیدروکربنی و معدنی ،شاهرگ حیات اقتصاد این کشور هستند.
یکی از پروژههای مهم بخش انرژی قزاقستان ،توسعه میدان نفتی تنگیز به صورت مشترک با
شرکت چورون بوده که قرار است تا سال  ۲۰۲۲تکمیل شود .همچنین میدان عظیم کاشاقان پس
از سالها تاخیر و صرف هزینه  ۵۵میلیارد دالری ،سرانجام در سال  ۲۰۱۶به بهرهبرداری رسید.
قزاقستان به آبهای آزاد راه ندارد و برای صادرات نفتش به اروپا ،به روسیه وابسته است .البته
قزاقستان نفتش را به صورت مستقیم به چین صادر میکند.
بخش کشاورزی و دامپروری قزاقستان نیز فعال است .اما دولت قزاقستان به این نتیجه رسیده
که اقتصادش از وابستگی شــدید به نفت و صنایع استخراجی آسیب میبیند و به همین دلیل،
تالشهایی برای تنوعبخشی به اقتصادش انجام داده و سعی کرده در بخشهایی مانند حمل و نقل،
داروسازی ،مخابرات ،پتروشیمی و غذا سرمایهگذاری بیشتری کند.
JJهمکاریهای منطقهای و تاثیرات آن
قزاقستان به همکاریهای منطقهای توجه زیادی نشان میدهد .این کشور در سال  ۱۹۹۶در
کنار قرقیزســتان و بالروس ،یک قرارداد همکاری اقتصادی با روسیه به امضا رساندند .همچنین
قزاقستان ،روســیه ،بالروس و اوکراین قراردادی برای همکاری اقتصادی امضا کردهاند که شامل
یک اتحادیه اقتصادی میشود .این همکاری ،قزاقستان را قادر ساخت که در زمان اوج قیمت نفت،
صادرات خود را به برخی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا (که شامل بالروس ،قزاقستان،
روسیه ،قرقیزستان ،تاجیکستان و ازبکستان میشود) افزایش دهد.
اما افول اقتصاد روسیه و نیز کاهش قیمت نفت در فاصله سالهای  ۲۰۱۴تا  ۲۰۱۶باعث شد
اقتصاد قزاقستان دچار ُکندی رشد شود.

قزاقستان در عرصه توسعه با چالشهایی
مثل گسترش صادرات ،تنوعبخشی به
اقتصاد و افزایش رقابتپذیری مواجه است.

JJچالشهای پیش روی قزاقستان
در سال  ۲۰۱۴و پس از کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی ،قزاقستان ارزش واحد پول
خود (ت ِنگه) را پایین آورد و در عین حال یک بســته تشویقی اقتصادی را نیز برای مواجهه با
چالشهای اقتصادی پیش رویش تدوین کرد .این در حالی بود که ارزش واحد پول روســیه
(روبل) در حال کاهش بود ،قیمت نفت همچنان داشت پایین میرفت و اقتصاد منطقه نیز ُکند
شده بود .قزاقستان در مواجهه با چنین وضعی تالش کرد نرخ تبادل ارز را شناور کند که همین
مســئله باعث کاهش ارزش ت ِنگه شد .در سالهای بعد و با افزایش نسبی قیمت نفت ،ارزش
تنگه هم باالتر رفت .اما بههرحال ،رشد اقتصادی قزاقستان در سالهای  ۲۰۱۵و  ۲۰۱۶و پس
از تجربه ارزانی نفت تا حد زیادی دچار ُکندی رشد شده بود و این کشور داشت تنها یک درصد
رشد را تجربه میکرد .وقتی بهرهبرداری از میدان کاشاقان شروع شد ،اوضاع اقتصاد قزاقستان
نیز از جنبههای مختلف بهتر شده بود و در نهایت در سال  ۲۰۱۷این کشور رشد اقتصادی ۴
درصدی را تجربه کرد.
به صورت کلی میتوان گفت قزاقســتان اقتصاد بزرگ و پرمنابعی دارد اما در عرصه توســعه
اقتصادی و اجتماعی با موانع مختلفی از نظر گسترش حس هویت ملی متحد ،گسترش توسعه منابع
انرژی عظیم کشور ،افزایش صادرات انرژی به خارج ،تنوعبخشی به اقتصاد ،افزایش رقابتپذیری
در اقتصاد و تحکیم مناسبات اقتصادی با کشورهای همسایه و قدرتهای خارجی روبهرو است.
قزاقستان همچنین در تالش است که زیرساختهایش را به خصوص در بخش حمل و نقل و
مخابرات بهبود ببخشد و بتواند این بخشهای کلیدی را به شکلی پیش ببرد که امنیت ملی ،ثبات
سیاسی و رشد اقتصادیاش تامین شود.

2

آیا تجارت با قزاقستان دشوار است؟

در تازهترین رتبهبندی بانک جهانی ،قزاقستان به لحاظ آسانی بازرگانی و راهاندازی کسب و کار
اوضاع بدی ندارد و در رده  ۳۶از  ۱۹۰قرار گرفته است.
رتبه قزاقستان به لحاظ آسانی کسب و کار و بازرگانی در میان ۱۹۰کشور جهان
۴۱

راهانداختن کسب و کار

۱۷

ثبت ملک

۷۰

گرفتن مجوز برق

۶

اجرایی کردن قراردادها

۵۲

گرفتن مجوز ساخت

۱۲۳

بازرگانی با خارج از مرزها

۱

حمایت از سرمایهگذاران اقلیت

۳۹

اعالم ورشکستگی و جمعکردن کسبوکار

۵۰

پرداخت مالیات

۷۷

گرفتن وام

3

است .راه چین از قزاقستان میگذرد و هر سرمایهگذاری که این نکته را درک کند میتواند به سود
ت بازرگانی امریکا در گزارشی در مورد سرمایهگذاری در قزاقستان نوشته است:
خوبی برسد .وزار 
هدف استراتژیک قزاقستان تبدیل شدن به یک اقتصاد مدرن و تنوعیافته است که فروش مواد خام
منبع اصلی درآمدش نیست و از تکنولوژیهای پیشرفته بهره میگیرد .قزاقستان بر این عقیده است
که برای دستیابی به چنین هدفی نیازمند دانش و مهارت خارجی است .به همین خاطر دولت به
طور پیوسته راه را برای سرمایهگذاری خارجیها هموار میکند .دولت به خصوص پروژههایی چندین
میلیارد دالری را با چین و کشورهای اتحادیه اروپا آغاز کرده است.
زیرساختهای قزاقستان ،مثل دیگر اقمار شوروی سابق ،نیازمند نوسازی هستند و سرمایهگذاران
خارجی در این حوز ه شــانس خوبی دارند به خصوص در بخش جادهها ،حمل و نقل و مخابرات.
بانک اروپایی بازسازی و توسعه و بانک توسعه آسیایی پروژههای مختلف در این حوزهها را تامین
یکنند.
مالیم 
به هر حال سقوط قیمت نفت خام باعث دشواریهایی در تامین سرمای ه پروژههای مربوط به
دولت شده ،اما شرکتهای خارجیای که از این فرصت استفاده کنند و در وضعیت کنونی دست به
سرمایهگذاری در قزاقستان بزنند ،در بلندمدت پاداش آن را خواهند گرفت.

4

چالشهای سرمایهگذاری در قزاقستان

با وجود تالشهای دولت ،فســاد اقتصادی و اداری همچنان در قزاقســتان فراگیر اســت و
دادگستری و پلیس این کشور کمک چندانی به ریشهکنی فساد نمیکنند .طبق ردهبندی سال
 ۲۰۱۷ســازمان شفافیت بینالملل ،قزاقستان در میان  ۱۸۰کشور رتبه  ۱۲۲را دارد (هرچه رتبه
باالتر ،اقتصاد فاسدتر).
یک مشــکل دیگر رقابت سنگین چین و روسیه بر سر دســتیابی به منابع انرژی و معدنی
قزاقستان و همچنین سیراب کردن قدرت خرید رو به رشد این کشور است .رقابت با این دو کشور
در قزاقستان آسان نیست .چینیها سرمایهگذاری سنگینی در قزاقستان کردهاند و اجناس ارزان
چینی و روسی به وفور در بازارهای این کشور یافت میشود.
مورد دیگر تفسیرهای متفاوت مقامات محلی از قوانین  -به خصوص قوانین مالیاتی و گمرکی
 است .شرکتهای غربی حاضر در قزاقستان میگویند که مالیات یکی از مهمترین نگرانیهایشاناست و بارها با «پلیس مالی» در حوزههای محلی و ملی دچار دردسر شدهاند.

5

استراتژی ورود به بازار قزاقستان

قزاقستان فرصتهای خوبی برای سرمایهگذاری ارائه میکند اما برای هر شرکتی بازار مناسبی
ت شما این ویژگیها را داشته باشد اوضاع بهتری نسبت به رقبا خواهید داشت:
نیست .اگر شرک 
صادرات به بازارهای نوظهور بخش مهمی از کسب و کار شماست.
شرکتتان در اروپای شرقی ،قفقاز ،روسیه یا اوکراین تجربه فعالیت دارد.
قصد دارید زمان و منابعتان را به طور بلندمدت در جایی سرمایهگذاری کنید.
اکثر صادرکنندگان استفاده از توزیعکنندگان محلی را قدم آسان اول برای ورود به بازار قزاقستان
قلمداد میکنند .این توزیعکننده چند وظیفه مهم را بر عهده خواهد گرفت -۱ :سر و کله زدن با

فرصتهای سرمایهگذاری در قزاقستان

در کدام حوزهها سرمایهگذاری کنیم؟

طبق یک گزارش اتاق فکر بروکینگز ،سه حوزه آیندهدار برای سرمایهگذاری قزاقستان ،تولید
و صادرات گندم ،تولید و صادرات دام و باالخره لجســتیک و ترابری خواهد بود .نکته مهم در این
حوزهها توجه به حضور چین در منطقه و نیاز فزاینده طبقه متوسط پرشمار این کشور به گندم و
همچنین محصوالت دامی است .قزاقستان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گندم دنیاست اما به
دلیل بهرهوری و به همین خاطر برای تولید بهصرفه و باال و ورود به بازارهای تازه میتوان در این
بخش سرمایهگذاری کرد.
در حوزه دا م هم قزاقستان پتانسیل باالیی دارد :هزینه تولید در این بخش پایین است ،غذای
دام  -از جمله گندم  -به راحتی در دسترس است و مهمتر از همه به بازارهای بالقوه  -به خصوص
چین  -نزدیکی جغرافیایی دارد.
در بخش لجســتیک و ترابری هم دوباره مسئله نزدیکی به چین و جاده ابریشم جدید مطرح
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همسایهها
گمرک -۲ ،برقراری رابطه با عمدهفروشها و خردهفروشهای پرســابقه -۳ ،ارتباط با شرکتهای
بزرگ و دولت برای بازاریابی مستقیم محصول -۴ ،انجام خدمات پس از فروش در صورت نیاز.
دیگر قدمهای مفید اولیه میتواند اینها باشد:
 -۱انجام مطالعات بازار) (market researchبرای پیدا کردن فرصتهای تجاری در بخش خاص
 - ۲حواســتان باشد که جمعیت قزاقستان باال نیست و همین جمعیت در کشور پهناوری پخش
شدهاســت ،به همین خاطر کانالهای پخش شما باید با وضعیت خاص این کشور آشنایی کامل
داشته باشند .بهتر است برای بازاریابی و توزیع با یک تیم محلی همکاری کنید و شریک محلی
داشته باشید.
 -۳ارزیابی بایســته) (due diligenceفرایند بررســی همه مســائل مالی و قانونی شرکت یا
کسبوکاری است که تصمیم به خرید ،سرمایهگذاری یا همکاری با آن را گرفتهاید .ارزیابی بایسته
شریک محلیتان در قزاقستان حتما باید در دستور کارتان قرار بگیرد.
 -۴به بازار قزاقســتان باید در چارچوبی بلندمدت نگاه کنید تا بتوانید برایش برنامهریزی درست
داشته باشید و نتایج مثبتی بگیرید .انتظار نداشته باشید که قزاقستان بازار ارزانی باشد که به سرعت
میتوان واردش شد و در آن به سود رسید.
 -۵به خریداران بزرگتان کمک کنید که از بانکهای خارجی وام بگیرند.

6

تراز تجاری قزاقستان

7

به قزاقستان چه صادر کنیم؟ چه از آن وارد کنیم؟

در سال  ۲۰۱۶مازاد تراز تجاری قزاقستان  ۶.۱۳میلیارد دالر بوده است (یعنی صادرات خالصش
بیشتر از وارداتش بوده) .همانطور که در نمودار میبینید در طول ده دهه اخیر تراز تجاری قزاقستان
مثبت بوده اســت اما مشخص اســت که درآمد صادراتی این کشور در طول سالهای اخیر دچار
ت اصلیاش سقوط بهای نفت است.
کاهش شدید شده که عل 

مهمترین واردات قزاقستان در سال ( ۲۰۱۷به ترتیب ارزش به دالر)
در ســال  ۲۰۱۷قزاقســتان  ۲۹.۳میلیارد دالر کاال وارد کرد که نسبت به سال ۲۰۱۳
نزدیک به  ۴۰درصد کاهش نشان میدهد .البته واردات این کشور نسبت به سال ۲۰۱۶
رشدی  ۱۶.۴درصدی داشته است.
۱

ماشینآالت

 ۴.۷میلیارد دالر ( ۱۶.۱درصد کل واردات)

۲

تجهیزات الکترونیک

 ۳میلیارد دالر ( ۱۰.۳درصد)

۳

سوخت

 ۱.۸میلیارد دالر ( ۶درصد)

۴

وسایل نقلیه

 ۱.۸میلیارد دالر ( ۶درصد)

۵

محصوالت آهنی و فوالدی

 ۱.۷میلیارد دالر ( ۵.۸درصد)

۶

پالستیک

 ۱.۱میلیارد دالر ( ۳.۸درصد)

۷

فرآورد ههای دارویی

 ۱.۱میلیارد دالر ( ۳.۷درصد)

۸

آهن و فوالد

 ۱میلیارد دالر ( ۳.۵درصد)

۹

تجهیزات پزشکی

 ۹.۴میلیون دالر ( ۳.۱درصد)

۱۰

سنگ معدن ،خاکستر

 ۸۵۷میلیون دالر ( ۲.۹درصد)

8

واردکنندهها
طبق برآورد سایت دانشگاه  MITدر سال  ۲۰۱۶کشورهای چین ،روسیه ،هلند ،فرانسه
و ایتالیا بیشترین واردات را از قزاقستان داشتهاند:
۱

قزاقستان پنجاه و ســومین صادرکننده بزرگ دنیاست .مهمترین صادرات قزاقستان در سال
 ۲۰۱۷نفت خام ،گاز ،سنگ آهن و آلومینیوم و مهمترین وارداتش خودرو ،سوخت و طال بوده است.
مهمترین صادرات قزاقستان در سال ( ۲۰۱۷به ترتیب ارزش به دالر)
قزاقســتان در سال  ۲۰۱۷حدود  ۴۸.۳میلیارد دالر کاال به نقاط مختلف دنیا صادر کرد
که نسبت به سال  ۲۰۱۳حدود  ۴۲.۹درصد کاهش نشان میدهد .البته میزان صادرات
این کشور از  ۲۰۱۶تا  ۲۰۱۷شاهد رشدی  ۳۱.۵درصدی بوده است.

شرکای تجاریقزاقستان( به ترتیب ارزش صادرات /واردات به دالر)

چین

 ۱۳درصد کل صادرات قزاقستان ( ۳.۴میلیارد دالر)

۲

روسیه

 ۱۱درصد ( ۳.۷۵میلیارد دالر)

۳

هلند

 ۶.۹درصد ( ۲.۲۶میلیارد دالر)

۴

فرانسه

 ۶.۸درصد ( ۲.۲۳میلیارد دالر)

۵

ایتالیا

 ۵.۸درصد ( ۱.۹۱میلیارد دالر)

۶

آلمان

 ۴.۴درصد ( ۱.۴۶میلیارد دالر)

۷

ترکیه

 ۳.۹درصد ( ۱.۲۷میلیارد دالر)

۸

یونان

 ۳.۷درصد ( ۱.۲۲میلیارد دالر)

۹

امریکا

 ۳درصد ( ۹۷۱میلیون دالر)

۱۰

انگلیس

 ۲.۹درصد ( ۹۶۵میلیون دالر)

صادرکنندهها
مهمترین کشورهای صادرکننده به قزاقستان در سال  ۲۰۱۶کشورهای روسیه ،چین،
امریکا ،آلمان و ایتالیا بودهاند:

۱

سوختهای معدنی از جمله نفت خام

 ۳۰.۷میلیارد دالر ( ۶۳.۵درصد کل صادرات)

۱

روسیه

 ۳۵درصد کل واردات قزاقستان ( ۹.۲۲میلیارد دالر)

۲

آهن و فوالد

 ۴.۲میلیارد دالر ( ۸.۷درصد)

۲

چین

 ۱۶درصد ( ۴.۲۳میلیارد دالر)

۳

مس

 ۲.۵میلیارد دالر ( ۵.۲درصد)

۳

امریکا

 ۶.۱درصد ( ۱.۶۱میلیارد دالر)

۴

مواد شیمیایی غیرآلی

 ۲.۲میلیارد دالر ( ۴.۵درصد)

۴

آلمان

 ۵.۱درصد ( ۱.۳۶میلیارد دالر)

۵

سنگ معدن ،خاکستر

 ۲.۱میلیارد دالر ( ۴.۳درصد)

۵

ایتالیا

 ۳.۲درصد ( ۸۴۲میلیون دالر)

۶

روی

 ۸۳۷.۷میلیون دالر ( ۱.۷درصد)

۶

فرانسه

 ۲.۵درصد ( ۶۶۷میلیون دالر)

۷

غالت

 ۸۲۹.۴میلیون دالر ( ۱.۷درصد)

۷

ترکیه

 ۲.۴درصد ( ۶۳۳میلیون دالر)

۸

سنگها و فلزات قیمتی

 ۵۹۵.۴میلیون دالر ( ۱.۲درصد)

۸

ازبکستان

 ۲.۱درصد ( ۵۶۷میلیون دالر)

۹

آلومینیوم

 ۵۳۳.۴میلیون دالر ( ۱.۱درصد)

۹

ژاپن

 ۲درصد ( ۵۲۷میلیون دالر)

۱۰

آرد ،جو و نشاسته

 ۴۸۷.۴میلیون دالر ( ۱درصد)

۱۰

کره جنوبی

 ۱.۷درصد ( ۴۴۱میلیون دالر)
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 ...........................کــارخـانــه ...........................
[ آیندهنگر درهر شماره اقدام به گزارشنویسی توصیفی از کارخانههای صنعتی بخشخصوصی میکند .این روش در بسیاری از ماهنامههای اقتصادی معتبر جهانی مرسوم است] .

عکسها :سعید عامری

چند ساعت در خطوط تولید كارخانه داروسازی سیناژن

كهكشان مبارزه با بیماری
اگر میخواهید از شــرایط کاری یــک واحد صنعتی،
ولی خلیلی
کارخانه و ...سر دربیاورید و فضایش را بسنجید بهترین
زمان و محل برای این کار ساعت سرو غذا در ناهارخوری
دبیر بخش کارخانه
است؛ شاید این جمله در ذهنتان جدی نباشد ولی اگر
تجربــه مراجعه به تعداد زیادی از کارخانهها و واحدهای صنعتی از مجموعههای بزرگ
سیمان و قطعهسازی تا کارخانههای کوچک را داشته باشید حتما به این موضوع ایمان
میآورید .در ناهارخوری یک واحد صنعتی اگرچه که هیچچیزی تولید نمیشــود ولی
آینهای تمامقد از شرایط کاری ،اصول مدیریتی و وضعیت نیروی انسانی آن مجموعه به
نمایش گذاشته میشود« .سلفی با محیطی خشک و سرد»« ،فضایی با دیوارهای کرمرنگ
قدیمی نقطه ،نقطهای پوشانده است»« ،ناهارخوری
و طوسی که کف آن را موزائیکهای
ِ
با میزهای دور از هم و نیروی انسانی که جزیره ،جزیره نشستهاند»« ،رستورانی با ساختار
مدرن ،میزهای راحت و كاركنانی که در کنار هم با شــور و هیجان مشغول خوردن غذا
هستند» و ...هرکدام بیانگر تصویری خاص از فضای کاری است که وارد آن شدهاید .اگر
شــما قبل از بازدید از هر واحد صنعتی در زمان ناهار سری به سلف یا همان غذاخوری

بزنید ،حال و هوای آن واحد را به خوبی متوجه خواهید شد و حتی متوجه میشوید که با
مجموعه صنعتی مهمی روبهرو هستید یا اینکه به یک واحد کوچک قدم گذاشتهاید ،برای
شما حتما مشخص خواهد شد که در این واحد صنعتی تولید هست و یا اینکه «کارگران
تنها سر کار هستند» و. ...
ســاعت حدود یک بعدازظهر در کارخانه سیناژن است و از هر در و فضایی تعدادی
کارمند زن و مرد که بیشترشــان هم جوان هســتند بیرون میآیند و همگی به سمت
ســاختمان غذاخوری حرکت میکنند .سالن غذاخوری محیط پرشور و نشاطی دارد و
كارشناسان جوان مجموعه پشت میزهای راحت آن نشستهاند و همزمان با گپ و گفت
دوستانه مشغول غذا خوردن هستند .ســالن غذاخوری با اصول خاص و درست شبیه
سلفهای مدرن شركتهای خارجی ساخته شــده و وقتی وارد محیط میشوید اصال
تصور نمیكنید كه در كارخانهای در نزدیكی منطقه فردیس كرج و شــهریار هستید؛
حس و حالی كه با ورود به این محیط درك میكنید این است كه با مجموعهای بهروز
و در سطح بینالمللی روبهرو هستید و از همه مهمتر اینكه فضایی دوستانه و یكپارچه

کارخانه

سیناژن گروهی دارویی با  8زیرمجموعه است كه  5بخش مهم آن در شهرك سیمیندشت قرار
گرفته (به جز یك واحد در حال ساخت كه خود  16هزار متر مربع فضا دارد) و فضای كاری آن
هماكنون  15هزار متر مربع است

در مجموعه سیناژن شما با یک خط تولید یا همان اتاق تمیز روبهرو نیستید بلکه این مجموعه
دارای چندین خط تولید داروهای مختلف و  5هزار و  800متر مربع فضای اتاقهای تمیز است و
در کنار آنها هم بخشهای تخصصی متعددی مانند کنترل کیفیت و ...وجود دارند.

دارد و شما اینجا با یك تیم طرف هستید .تیمی یكپارچه كه روی تولید انواع داروهای
بیوتكنولوژی كه برای درمان بیماران كلیوی ،انواع سرطانها ،هموفیلی ،مشكالت پوستی
یكنند.
شدید ،پوكی استخوان ،اماس و ...استفاده میشوند ،در گروه صنعتی سیناژن كار م 
گروهی دارویی با  8زیرمجموعه كه  5بخش مهم آن در شهرك سیمیندشت قرار گرفته
(به جز یك واحد در حال ساخت كه خود  16هزار متر مربع فضا دارد) و فضای كاری آن
هماكنون  15هزار متر مربع است.

روزانهاش را فراموش و به خوبی لمس كند كه وارد فضایی تازه شده است؛ اتفاقی كه در
كارخانه داروسازی سیناژن و هنگام بازدید از مجموعه به بهترین شكل رخ میدهد؛ بازدید
از خط تولید این مجموعه با ورود به تونلی از كهكشان مبارزه با بیماریها شروع میشود.
د ِر ورودی به خط تولید كارخانه باز میشود و شما وارد فضای تاریكی میشوید كه مانند
تونل ساخته شده است و ناگهان فیلمی سهبعدی شما را میخكوب میكند .فیلمی كه
در ابتدا شبیه فیلمهای چندبعدی است و تصور میكنید كه درباره كهكشان و عظمت
زندگی ساخته شده است ولی لحظاتی نمیگذرد كه متوجه میشوید داستان مبارزه با
بیماری است و شما تماشاچیای هستید كه وارد بدن انسانی میشوید كه از بیماری رنج
میبرد و بعد ،از نزدیك شاهد مبارزه با بیماری خواهید بود .در اصل شما با تماشای این
فیلم چندبعدی به صورت كوتاه با عملكرد شــركت سیناژن و داروهایی كه برای درمان

JJتصویری برای لمس بیماری
بــرای حضور در محیط جدید و تحت تاثیر قرار دادن افراد بهترین كار كندن و جدا
كردن آنها از روزمرگیهاســت؛ باید كاری كرد كه فرد برای دقایقی هم كه شده زندگی

چرا سیناژن مهم است؟
های جالبی از مسئوالن هستید
اگر پیگیر اخبار حوزه دارو و درمان باشید در سال شاهد عکس 
های خاص از مراکز علمی تولیــد دارو بازدید میکنند؛ یکی از
های ســفید و کاله 
که با لباس 
اصلیترین این مراکز که در سال بارها تصاویر آن منتشر میشود ،مجموعه صنعتی تولید داروی
سیناژن است« :وزیر بهداشت از کارخانه سیناژن بازدید کرد»« ،بازدید معاون اول رئیسجمهور از
کارخانه سیناژن»« ،حضور معاون زنان ریاست جمهوری در کارخانه سیناژن» و ...هاله حامدیفر
مدیرعامل هلدینگ دارویی سیناژن درباره اهمیت این مرکز توضیح میدهد:


گروه دارویی سیناژن از چند مجموعه تشکیل شده و چه فعالیتهایی دارد؟

گروه دارویی سیناژن متشکل از  8شرکت است؛ اولین شرکت این مجموعه که شرکت مادر
است و خود آن هم سیناژن نام دارد در سال  1373تاسیس شد که ابتدا در حوزه تولید کیتهای
یکرد ولی در سال  1380تغییر مسیر داد و به سمت تولید دارو سوق پیدا
آزمایشگاهی فعالیت م 
کرد و به مجموعه دارویی تبدیل شد .این اتفاق با هدف استفاده از تکنولوژی نو و هایتک در حوزه
بیوتکنولوژی صورت گرفت تا ما برای اولین بار بتوانیم در ایران تولید داروهای بیوتکنولوژی را بومی
کنیم .تمام محصوالت شرکت از زمانی که وارد بازار شدند در اصل در کشور بومی شده بودند.
در ادامه مسیر توسعه شرکت در سال  1389مدیران مجموعه تصمیم گرفتند که
ی نوترکیب و آنتی بادیها شرکت جدیدی
باتوجه به هدفگذاری در تولید پروتئینها 
ی سرطانی،
را با عنوان آرویژن راهاندازی کنند تا بتوانیم داروهایی برای درمان بیماریها 
ی کلیوی تولید کنیم .داروهایی
اماس ،ناباروری ،هموفیلی ،پوکی استخوان و بیماریها 
که شرکت ما تولید میکند معموال و عمدتا دو ،سه تولیدکننده بیشتر در دنیا ندارند که
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ی بسیار معتبر ،بزرگ و چندملیتی هستند.
شرکتها 
عالوه بر اینها مجموعه سیناژن در سال  1391با پیشنهادی از سوی یک گروه نخبه داروسازان
کشور که در دانشگاه علوم پزشکی فعال بودند روبهرو شد ،این افراد روی پروژه تولید داخلی برخی
از داروهای وارداتی مهم فعالیت داشتند و سایتی را به این منظور داشتند راهاندازی میکردند اما
نیازمند سرمایهگذاری و مشارکت بودند که مجموعه سیناژن وارد این کار شد و شرکت جدیدی با
عنوان نانو الوند تاسیس شد .در این شرکت ما دو سایت داریم که یکی از آنها به بهرهبرداری رسیده
و  22قلم داروی شــیمیدرمانی در آن تولید میشود و واحد دیگر هم به عنوان یک مجموعه
صنعت داروی بزرگ در حال احداث است و امیدواریم تا پایان سال به پایان برسد.
شرکت بعدی که زیرمجموعه هلدینگ سیناژن است ،نانو حیات نام دارد و در پارک فناوری
ی غذایی برای
پردیس فعالیت میکند .این واحد مشــغول تولید داروهای گیاهی و مکملها 
ی غذایی با ترکیب خاص
بیماران خاص است؛ مثال بیماران سرطانی و اماس ،نیازمند مکملها 
هســتند که این شرکت در این زمینه فعال است .همچنین در کنار این مجموعهها باتوجه به
اینکه بازاریابی و فروش کاری ذاتا جدا و کامال تخصصی نسبت به تولید بود ،به فکر راهاندازی
شرکت دیگری افتادیم که در حوزه مطالعه بازار ،بازاریابی و ارائه خدمات به بیماران کار میکند.
به جز این زیرمجموعهها در هلدینگ سیناژن سه شرکت دیگر هم وجود دارد که یکی از آنها
در حوزه پخش فعالیت میکند که البته انحصار توزیع محصوالت شرکت را در اختیار ندارد زیرا
ما با  10پخش دیگر هم به جز پخش خودمان کار میکنیم ولی این شرکت توانسته دست ما
را باز بگذارد تا دچار کمبود نشویم .شرکت دیگری هم داریم که بازوی مهندسی ماست .باتوجه
داروییهایتک و بیوتکنولوژی و از آنجایی که به دلیل
به نیاز به تجهیزات پیشرفته در صنعت
ِ

آیا افزایش تحریمها روی تولیدات سیناژن اثر خواهد گذاشت؟ حامدیفر :نمیتوان گفت كه تشدید تحریمها و رشد قیمت ارزهای خارجی
روی شركت سیناژن اثر نمیگذارد ولی تولید دارو را تحت تاثیر قرار نمیدهد و محدود نمیكند زیرا در تولید داروی بیوتكنولوژی 85
درصد حرف اصلی را مواد اولیه پروتئینی میزند كه همگی بومی شده است.

درحال حاضر  3هزار نفر در گروه صنعتی سیناژن مشغول به کار هستند و  28درصد مدیران
ارشد این مجموعه را زنان تشکیل میدهند.

مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران ماه گذشته به همراه تعدادی از اعضای هیئت نمایندگان
اتاق تهران از مجموعه دارویی سیناژن بازدید کرد.

بیماریهای صعبالعالج ،ســرطان ،اماس و ...تولید میكنند و اهمیت اقداماتشان آشنا
میشوید و این میتواند بهترین شروع برای ورود به این مجموعه صنعتی باشد.

تولید دارو که قلب کارخانه داروسازی است در اصالح پزشکی و داروسازی clean room
(اتاق تمیز) خوانده میشود .فضایی که در طراحی و ساخت آن بسته به نوع دارو (آمپول،
قرص ،کپسول و )...شرایط هوا ،فشار ،دما وحتی تعداد افرادی که اجازه ورود به آن را دارند
متفاوت اســت و استانداردهایش باید همیشه رعایت شود تا دارویی با کیفیت باال تولید
شود .در واقع بیشترین هزینه نیز در راهاندازی یک کارخانه داروسازی در این بخش صرف
میشود ،بخشی که اســتاندارد بودن آن برای گرفتن تمامی مدارک معتبر برای داروی
تولیدشده از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است.
برای ورود به همین ســالنها باید راه و رســم خاصی را رعایت كنید و همهچیز از
لباسها ،كالهها ،كفپوش ،كفش و ماســكهایی كه به صورت میزنید شروع میشود.
ورود بدون این پوشــش به تمامی خطوط تولیدی دارو ممنوع است و پیش از ورود باید

JJكارشناسانی پنهان در لباس مخصوص
خط تولید دارو با همه خطوط كارخانههای صنعتی كامال متفاوت است ،اینجا حرف
اول را برعكس محیطهای معمول صنعتی پاكیزگی میزند و ســكوت عجیبی در خط
حكمفرما است و صدای چندانی از دستگاهها شنیده نمیشود .عالوه بر اینها باید همهچیز
را از پشــت شیشههای سالنهایی ببینید كه به اتاقهای تمیز مشهورند و شما به دلیل
حساسیتهای باالی کار تولید تنها اجازه دارید در راهروها و از مقابل اتاقهای شیشهای
حركت كنید و تماشاچی تجهیزات و کارشناسانی باشید که مشغول کار هستند .سالن

ی خارجی حاضر به دادن این تجهیزات به ما نبودند به فکر راهاندازی این
تحریمها شــرکتها 
گروه مهندسی برای تولید تجهیزات افتادیم .ما برای راهاندازی این شرکت از مشاوره متخصصان
ی
ی معتبر جهانی بهره گرفتیم و االن تجهیــزات الزم برای مجموعهها 
اروپایی و شــرکتها 
ی دیگر در حوزه بیوتکنولوژی را با استاندارد بسیار باال تولید
خودمان و همچنین ســفارشها 
میکنیم ،حتی سال گذشته یک شرکت فرانسوی که در ایران پروژه داشت ،دستگاه و تجهیزات
الزم را به شرکت ما سفارش داد .اما آخرین شرکت زیرمجموعه سیناژن هم واحد و سایتی است
ی صنعتی اطراف استانبول در حال ساخت داریم .این شرکت
که در ترکیه و در یکی از شهرکها 
را دو ســال پیش تاسیس کردیم و کار ساخت واحد در حال انجام است و امیدواریم با مشکل
ارزی مواجه نشویم و بتوانیم در سال  2018آن را به بهرهبرداری برسانیم؛ این کارخان ه های ِ
تک
دارویی میتواند ساالنه حدود  200میلیون دالر ارزآوری برای کشورمان داشته باشد و اتفاقا برای
ترکیه هم از اهمیت ویژهای برخوردار است زیرا آنها به دنبال بومیسازی بیوتکنولوژی در حوزه
دارو هســتند و آقای اردوغان رئیسجمهور این کشور دو بار از وزیر کشورشان گزارشی درباره
پیشرفت این پروژه درخواست کرده است.
چرا وارد حوزه تولید داروهای بیوتکنولوژی شدید؟

ی هستهای ،همیشه از نظر بیوتکنولوژی تحریم بوده است؛ البته به
کشور ما پیش از تحریمها 
صورت کلی کشورهای بسیار محدودی این دانش فنی را در اختیار دارند و آنها به هیچ کشوری
ی شود،
از جمله ما حاضر نیستند این تکنولوژی را که برای تولید سالح میکروبی هم استفاده م 
بدهند؛ از طرفی بیوتکنولوژی کاربرد گستردهای در صنعت دارو دارد و از همین رو ما به دنبال
بومیسازی آن در ایران بودیم.
شما تاکید دارید که این صنعت پیشرفته و هایتک است؛ درباره این موضوع ملموس
توضیحمیدهید.

ی شوند
ساختار اصلی داروهای بیوتک ،پروتئین است و پروتئینها از روی ژن ساخته م 
یعنی هر پروتئین یک ژن کدکننده دارد که از روی آن ساخته میشود .وقتی ما پروتئینی
را به عنوان دارو انتخاب میکنیم ژن کدکنندهاش را در آزمایشگاه میسازیم و بعد این ژن را
به یک سلول میزبان منتقل میکنیم که شرایط نگهداری بسیار بسیار ویژهای هم از نظر دما،
تغذیه و ...باید داشته باشد .ولی خب این سلول تنها پروتئین مورد نظر ما را تولید نمیکند
و باید آن را  98درصد خالصســازی کنیم تا قابلیت ورود به فرموالسیون دارویی را داشته
باشــد .اما برای اینکه حساسیت و پیچیدگی کار را به شکل ملموس درک کنید این را در
نظر داشته باشید که نیاز یک سال کشور برای تولید داروی اماس کمتر از  30گرم پروتئین
است اما برای اینکه همین میزان تولید شود باید  300هزار لیتر کشت خالص پروتئین با 98
درصد خلوص صورت گیرد .ارزش افزوده داروهای بیوتک در تولید پروتئین است که حدود
 80درصد ماده اولیه را تشکیل میدهند ولی در داروهای شیمیایی ارزش افزوده اصلی روی
فرموالسیون است.
استقبال از مصرف داروهای تولیدی شرکت سیناژن چگونه بوده است؟

ی بسیاری صورت گیرد و
برای اینکه یک دارو به مصرف برسد و وارد بازار بشود باید بررسیها 
نتایج بالینی مشخص شود و پس از آن است که وزارت بهداشت مجوزهای الزم را صادر میکند.
تاکنون  540هزار بیمار خاص از داروهای شــرکت ما استفاده کردهاند و فعالیت ما صرفهجویی
ارزی باالیی برای کشور داشته است .در طول  7سال گذشته  2.6میلیارد دالر صرفهجویی ارزی
صورت گرفته که اگر این داروها به بازار نیامده بود فشارهای بسیاری به کشور تحمیل میشد.
عالوه بر این در حوزه بیمه هم با صرفهجویی روبهرو هســتیم و میزان این صرفهجویی در سال
 700 ،1395میلیارد تومان بوده است زیرا با مصرف داروهای شرکت ما از سوی بیماران خاص در
ی تامین این داروها و پرداختی بیمه کاهش پیدا کرده است.
واقع هزینهها 
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خط تولید دارو با همه خطوط كارخانههای صنعتی كامال متفاوت است ،اینجا حرف اول را برعكس
محیطهای معمول صنعتی پاكیزگی میزند و سكوت عجیبی در خط حكمفرما است و صدای چندانی
از دستگاهها شنیده نمیشود

کارخانه

تاکنون  540هزار بیمار خاص از داروهای این شرکت استفاده کردهاند و فعالیت آنها در طول 7
سال گذشته  2,6میلیارد دالر صرفهجویی ارزی به همراه داشته است.

دستانتان را با مایعی ضدعفونی كنید .البته این شرایط برای كسانی كه در خطوط تولید
دارو كار میكنند ،چندین برابر سختتر است و شما از پشت شیشهها و در داخل اتاقهای
تولید محتوای دارو این را به خوبی متوجه میشوید ،زیرا افرادی را میبینید كه لباسهای
بسیار ویژهای به تن كردهاند و تمام بدنشان با لباسهای خاصی پوشانده شده و تمام سر و
صورتشان هم داخل كالهها و پوشش خاصی فرو رفته است و آنها را به افرادی تبدیل كرده
كه بیشتر در فیلمهای تلویزیونی خیلی سری در مراكز تحقیقاتی میبینید .افرادی كه در
این لباسها حتی مشخص نیست زن هستند یا مرد.
JJاتاقهای تمیز
در مجموعه سیناژن شــما با یک خط تولید یا همان اتاق تمیز روبهرو نیستید بلکه
این مجموعه دارای چندین خط تولید داروهای مختلف و  5هزار و  800متر مربع فضای
اتاقهای تمیز است و در کنار آنها هم بخشهای تخصصی متعددی مانند کنترل کیفیت
و ...وجود دارند که هرکدام در روند تولید باکیفیت دارو و اثرگذاری آن روی بیماران نقش
اساسی دارند .البته در همه این فضاها یک چیز مشترک برای بازدیدکنندگان هست و آن
پیچیدگی فضاها و دستگاههاســت .آنقدری که شما وقتی از کنار اتاقهای شیشهای در
سالنهای تولید و راهروها عبور میکنید تقریبا از هیچچیزی سر درنمیآورید و با دستگاهها
و تجهیراتی پیشرفته مواجه میشوید که اصال نمیدانید به چه دردی میخورند و در نهایت
فقط میفهمید كه حتما كار مهمی در حال انجام است و محو تكنولوژی پیشرفته میشوید.

رشد صادرات دارو
مهمترین اســتاندارد تولید دارو در جهان «جیامپی» اســت كه از سوی
کشورهای مختلف صادر میشــود و اصلیترین آن مربوط به اتحادیه اروپا و
آمریکا است و شركت سیناژن این افتخار را داشته كه در ابتدای سال 2018
توانسته جیامپی اروپا را برای کلیه خطوط تولید این مجموعه در کلیه سطوح
دریافت کند .استانداردی كه در صادرات محصوالت این شركت میتواند نقش
بسیار مهمی داشته باشد .براساس آمارهای سندیكای صادركنندگان داروی
كشــور بیش از  60درصد كل دارویی كه ســال گذشته از كشور صادر شده
اســت متعلق به گروه دارویی سیناژن بوده است .به گفته مدیرعامل سیناژن
این شركت در سالهای گذشته از رشد مناسب صادرات محصوالت برخوردار
بوده است تا جایی كه این عدد از  24میلیون دالر در سال  95به  46میلیون
دالر در سال  96افزایش پیدا كرده است .عددی كه با راهاندازی كارخانه تولید
دارو از سوی گروه سیناژن در تركیه میتواند رشد بسیار بیشتری هم پیدا كند.
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در حال حاضر حدود  3هزار نفر در گروه دارویی سیناژن فعالیت میكنند كه میانگین سنی آنها
 33سال است .در این مجموعه  33درصد افراد دارای تحصیالت كارشناسی ارشد و دكتری
هستند.

در این مجموعه حتی مانند یک کارخانه شکالتســازی یا ماکارونی و حتی ساخت
یپچ و مهره هم نمیتوانید یک محصــول در حال تولید را در مراحل مختلف ببینید و
تنها بخشی که محصول رونمایی میشود بخش بستهبندی است .شاید تصویر ساده از
این شرایط را بتوان با کارتون «بالتازار» توصیف کرد؛ شما در آن کارتون پروفسور بالتازار
را میدیدید که برای حل هر مشکلی به دستگاه پیچیدهای که داشت مراجعه میکرد؛
او مدت زیادی فکر و در نهایت تنها با یک اهرم دســتگاهی را كه داشت روشن میكرد
و پس از اتمام کار دســتگاه ،شیر آن را باز میكرد و چند قطره مایع داخل لوله آزمایش
میشــد و با ریختن آن مایع روی زمین اختراعش پدیدار میشد .در خطوط تولید دارو
هم شما تقریبا تماشاچی چنین فضایی هستید ،زیرا بدون دیدن مواد اولیه كه از انبار با
دستگاههای خاصی وارد خط تولید میشوند ،از پشت شیشهها تنها دستگاهها را میبینید
و در نهایت در پایان خط تولید هم شاهد دارویی (قرص ،آمپول ،شربت و )...هستید که از
سوی تعدادی از كارگران بستهبندی میشود .همین موضوع باعث میشود بیش از اینکه
میخکوب محصول باشید در راهروهای تودرتو محو تماشای کارهای پیشرفته و افرادی
میشوید که با لباسهای عجیبشان پشت سیستمهای پیشرفته نشستهاند و یا در كنار
دستگاهها مشغول كار هستند .متخصصانی كه به گفته هاله حامدیفر ،مدیرعامل گروه
صنعتی سیناژن مهمترین دارایی این مجموعه محسوب میشوند.
JJنیروی انسانی ،سرمایه اصلی
حامدیفر میگوید« :در تمام شــرکتهای دانشبنیان و هایتك كه با تکنولوژی روز
کار میکنند مهمترین سرمایه بدون شك نیروی انسانی است و در شرکت ما هم به همین
صورت اســت .در حال حاضر حدود  3هزار نفر در گروه دارویی سیناژن فعالیت میكنند
كه میانگین ســنی آنها  33سال است .در این مجموعه  33درصد افراد دارای تحصیالت
كارشناسی ارشد و دكتری هستند و  28درصد مدیران ارشد مجموعه را هم خانمها تشكیل
میدهند ».اما یكی از نكات مهم در این مجموعه اعتماد به نیروی جوان تازهكار و در كنار آن
آموزش است .مدیرعامل این مجموعه میگوید« :در شركت ما باتوجه به تحوالت جهانی و
سرعت باالی آن آموزش از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است تا جایی كه در سال گذشته
 80هزار ساعتنفر آموزش برای كاركنان داشتهایم .همچنین ما به تربیت نیروهای جوان و
توانمند اهمیت بسیاری میدهیم و معتقدیم افراد تحصیلكرده بدون تجربه را كه هوشمند
هستند باید جذب كنیم و از همین رو هم  23درصد نیروهای سیناژن را افراد تازهوارد به
بازار كار تشكیل میدهند یعنی سیناژن نخستین تجربه كاری آنها پس از فارغالتحصیلی
از دانشگاه محسوب میشود .عالوه بر این ما در سیناژن معتقدیم مدیران مجموعه باید از
داخل آن انتخاب شوند و از همین رو معموال خیلی به ندرت اتفاق افتاده است كه مدیری را
از بیرون استخدام كنیم ،برای ما مهم است كه نیروهای جوان مجموعه پلهپله ارتقای شغلی
پیدا كنند و ببینند كه برای پیشرفت و موفقیت در این مجموعه راه گشوده است و همهچیز
به تالش افراد و انگیزه آنها بستگی دارد».

 ...........................تشــکلهــا ...........................
[ این صفحهها به مرور فعالیتهای تشکلهای کشور میپردازد] .

رقابتپذیری مبلمان ایران در منطقه

تولیدکنندگان خرد و متوسط مبلمان اداری و خانگی  90درصد نیاز داخلی را تامین میکنند
مبلمان منزل و اداری در ایران ،بهویژه در حوزه مبلمان منازل،
ساعد یزدانجو
در ســالهای اخیر پیشــرفتهای زیادی داشته و توانسته
بهخوبی در میان مصرفکنندگان ایرانی جای خود را باز کند.
دبیر بخش تشکلها
ایران جمعیتی حــدودا  80میلیون نفری دارد ،که با در نظر
گرفتن پتانسیل بازارهای همجوار خارجی به  130میلیون نفر میرسد .در حال حاضر این مقدار
جمعیت کشور ،ما را نهتنها به یکی از جذابترین بازارها تبدیل کرده بلکه بهعنوان یکی از بازارهای
رو به رشد توانسته سرمایهگذاران زیادی را به سرمایهگذاری تشویق کند.
در حال حاضر حدود  ۶۰هزار واحد صنعتی و صنفی به تولید و عرضه انواع مبلمان در کشور
مشغول هستند و در مجموع میتوان گفت  8درصد از اشتغال کشور به این بخش مربوط میشود.
ارزش بازار ملی مبلمان بالغ بر  ۱۲میلیارد دالر در سال اعالم شده و ظرفیت کنونی تولید این بخش
بیش از  ۱۵میلیارد دالر در سال ارزیابی شده است.
بخش مبلمان در ایران به دو بخش عمده مبلمان اداری و خانگی تقسیم میشود که این بخشها
را میتوان در شــرکتهای کوچک و متوسط ،نه شرکتهای بزرگ جستوجو کرد .بهرغم تمامی
تحریمهای محدودکننده ،تاکنون تولیدکنندگان مبلمان اداری ایران در حدود  90درصد از نیازهای
داخلی اعم از صندلی ،میز ،کابینت ،کتابخانه ،قفسه بایگانی اسناد ،پارتیشنها و غیره را در یک بازار
رقابتی تأمین کردهاند .این پیشگامان ،تولیدکنندگان بزرگ یا متوسط با ماشینآالت پیشرفته و
مدرنی هستند که محصوالت تولیدی آنها شامل صندلی ،مبلمان صفحهای یا فلزی و پالستیکی
است .بهدلیل ساختار مبلمان مدرن ،چشمانداز مشابهی برای تولیدکنندگان مبلمان مدرن خانگی

(یا حتی برخی تولیدکنندگان مبلمان اداری) مشاهده میشود که البته این چشمانداز برای مبلمان
کالسیک وجود ندارد .مبلمان مدرن توسط تعداد محدودی شرکت بزرگ و متوسط تولید میشود
و اغلب تولیدکنندگان کوچک و خرد به تولید مبلمان کالسیک اشتغال دارند.
در حالحاضر ایران به یکی از بازارهای جذاب و درحالتوسعهای تبدیل شده که تولیدکنندگان
خارجی با دقت و توجه بیشــتری ب ه دنبال اخبار و اطالعات مربوط به آن هســتند .فرصتهای
روبهرشد این بازار موجب شده تا ( CSILمرکز مطالعات و تحقیقات صنعتی انگلستان) ،ایران را در
زمره گروههایی قرار دهد که روند تولید ،مصرف و تجارت آنها بهطور مستمر توسط این مرکز (بالغ
بر  70کشــور) رصد میشود .در سپتامبر  ،2016مجله  World Furniture Onlineمصاحبهای با
یکی از کارشناسان بازار مبلمان در ایران انجام داد و در آن ،چشماندازهای توسعهای ،وضعیت فعلی
و آینده بازار مبلمان ایران تشریح شد.
JJوضعیت بازار داخلی
مبلمان ایران در مکانهایی که بورس این کاال هســتند توزیع میشوند و به دست مشتریان
میرســند .مراکز اصلی توزیع برای تولیدکنندگان مبلمان در ایران به چهار دســته کلی تقسیم
میشــوند .اولین دسته تولیدکنندگان صنعتی بزرگ ،نمایشــگاهها و فروشگاههای انحصاری یا
قراردادی هستند که خود را بهعنوان کانال فروش اصلی مدیریت میکنند .دسته دوم ،تولیدکنندگان
کوچک و متوسط هستند که دارای نمایشگاهها یا فروشگاههای خردهفروشیاند و تعداد آنها در بازار
معدود اســت .باید گفت که داللها در این بازار مبلمان سودی نمیبرند زیرا نمایشگاههای بزرگ

تشکلها
فصلی ،اصلیترین محیط ارتباط بین خریداران و تولیدکنندگان هستند.
دســته سوم مراکز اصلی توزیع کاالی مبلمان در بازار ،تولیدکنندگان کوچک فاقد توان مالی
نمایشگاه یا فروشگاه هســتند که مجبورند محصوالت خود را از طریق فروشگاههای حراجی به
فروش برسانند که معموال منجر به نابرابری قدرت چانهزنی و قابلیت تخفیف در مقایسه با صاحبان
فروشگاه میشود .چهارمین دسته هم مکانهای بورس کاالی مبلمان است که در تهران عبارتاند
از فروشگاههای برند در سه بازار یافتآباد ،خاوران و حسنآباد .البته در سالهای اخیر فروش آنالین
به همراه بازار دیجیتال نیز پدیده جدیدی اســت که در راستای گرایش جهانی به سمت تجارت
الکترونیک به همگان معرفی شده اما تاکنون با استقبال باالیی در ایران مواجه نشده است .با این
حال ،فروش آنالین فرصتهای نویدبخشی را در آینده به همراه خواهد داشت که برندهای زیادی
روی آن ســرمایهگذاری کردهاند یا دستکم تالش کردهاند که در کنار نمایشگاههای فیزیکی ،به
فروش آنالین نیز اهمیت بدهند .معموال در سطح بازار جهانی مبلمان نیز این پدیده رایج است که
برندها دارای نمایشگاههای فیزیکی بزرگی هستند که محصوالت خود را در آ ن مراکز به نمایش
میگذارند و فروشگاههای آنالین و فروش دیجیتال نیز مکملی برای این بازار هستند.
JJواردات و صادرات
در سالهای اخیر ،گمرک ایران رویکرد جدیدی را نسبت به قوانین واردات و صادرات به شکل
تجدیدنظر در برخی از قوانین و در راستای سیاست حمایت از تولید داخلی در پیش گرفته است.
عالوه بر این محدودیتهای اصلی واردات از قبیل بازرسیهای مجدد و اختصاص کد رهگیری برای
همه کاالها و محصوالت ،کاهش یافته است .همچنین کشورهای پیشرو در عرصه مبلمان حضور
پررنگی در بازار ایران دارند ،به عنوان مثال در حال حاضر شرکتهای ترکیهای نمایندگیهای خود را
در شهرهای بزرگ ایران افتتاح کردهاند و محصوالت خود را با برند تجاری خود به فروش میرسانند.
در سالهای پس از برجام نیز بازار مبلمان رونق بسیار زیادی داشت اما از وقتی که وضعیت بازار دالر
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دبیر اتحادیه

بازرس علیالبدل
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بازرس

انورپاشا باقرزاده

عضو علیالبدل
هیئتمدیره

متشنج شده و دوباره زمزمه تحریمها برخاسته است ،صنعت مبلمان نیز مثل دیگر صنایع کشور
فشارهای زیادی را تحمل میکند.
عراق ،ســوریه ،افغانستان و امارات ،اصلیترین بازارهای مبلمان ایرانی هستند .طبق آمارهای
ارائهشده از سوی سازمان توسعه تجارت ،در سال گذشته  ۱۱میلیون دالر مبلمان ایرانی به مقصد
عراق صادر شده و مقصد  ۵۵.۷درصد از مبلمان صادراتی ایران ،عراق بوده است .پس از آن سوریه
با وارداتی در حد  2میلیون دالر ۱۳ ،درصد از صادرات ایران در این بخش را به خود اختصاص داده
و افغانستان با حدود  2میلیون دالر سهم  ۱۰درصدی از صادرات مبل ایران دارد .همچنین امارات
متحــده عربی با واردات  ۱.۶میلیون دالر مبلمان ایرانی به عنوان چهارمین بازار هدف این بخش
شناخته شده و  7درصد از کل صادرات ایران را به خود اختصاص میدهد .با وجود این ،ایسنا در
بهمنماه ســال گذشته خبر داد که میزان صادرات مبل در پنج سال اخیر به حدود نصف کاهش
یافته است .این در حالی است که  8درصد از اشتغال کشورمان در این صنعت نهفته است .به استناد
آمارهای ســازمان توسعه تجارت ،صادرات مبلمان به این کشورها در سال گذشته نسبت به سال
قبل افزایش نسبی داشته است .البته اگر صادرات به این بخش را در یک مقطع زمانی پنجساله در
نظر بگیریم ،صنعت مبلمان از صادرات  ۳۰میلیون دالری در سال  ۱۳۹۱به  ۱۶میلیون در سال
 ۱۳۹۵رسیده است.
در ســطح بازارهای جهانی ،چین ،آلمان و ایتالیا بزرگترین صادرکنندگان مبلمان در جهان
هستند و  ۳۱درصد از مجموع صادرات مبلمان دنیا به چین مربوط میشود .کشورهای هلند ،امریکا
و مکزیک دیگر صادرکنندگان بزرگ مبلمان در سطح جهان به شمار میروند.
بسیاری از کارشناسان صنعت مبلمان معتقدند که برای شکوفایی این صنعت در داخل ایران باید
در دو مسیر قدم برداشت؛ اول اینکه تولیدکنندگان از مواد اولیه جدید استفاده کنند و یراقآالت
مورد استفاده در این صنعت را ارتقا دهند .قدم دوم نیز این است که با دستیابی به بازارهای همجوار،
صنعتگران مبلمان بتوانند محصوالت خود را در بازارهای خارجی عرضه کنند و به صادرات دست
بزنند .در این میان ،اگر برندهای خارجی و مرغوب نیز بتوانند وارد ایران شــوند ،به دلیل اینکه
رقابت در بازار ایجاد میکنند ،غیرمســتقیم باعث شکوفایی صنعت مبلمان در داخل نیز خواهند
شــد .در وضعیت فعلی ،یکی از مشکالت مرتبط با این حوزه به نوسانات و جهشهای قیمتی در
دو عرصــه چوب و پارچه (به عنوان اصلیترین پیشنیازهای تولید مبلمان) بازمیگردد .در واقع،
ســرعت تغییرات قیمتی به میزانی باال است که امکان برنامهریزی و پیشبینی دقیق را از بازار و
تولیدکنندگانمبلمانسلبمیکند.
JJاتحادیهای متشکل از برندها
اتحادیــه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران در ســال  1379و با همت جمعی از
پیشکسوتان صنف و صنعت مبلمان بنیانگذاری شد .سرعتگرفتن روند بازسازی و توسعه اقتصادی
کشور در دهه  ،70فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقبال گسترده بازار مصرف کشورهای تازه
استقاللیافته و آغاز دور جدید سرمایهگذاری در بخش توسعه واحدهای تولید مبلمان ،همگی از
جمله دالیلی بود که گروهی از پیشکسوتان از نسل دوم صنعتگران مبلمان ایران را بر آن داشت تا
برای ساماندهی روند بیبرنامه صادرات مبلمان از کشور و نیز کمک به توسعه همهجانبه این صنعت،
اتحادیهای تحت عنوان «اتحادیه صادرکنندگان مبلمان منزل و اداری» در اتاق بازرگانی ایران به
ثبت رسانند و تاسیس کنند.
مرحوم جواد رجبی راد ،سعید صادقی ،سیدحسین افشار امین ،مسعود برمکی ،جمشید صبوری،
علیرضا عباسی ،عبدالحسین عباسی ،داوود معصومی ،حسن صادقی ،جهانگیر آریانپور کاشانی،
محمدعلی شبستری و دیگران ،پیشکسوتانی بودند که قدم در راه تاسیس این اتحادیه گذاشتند
و برای رشــد و اعتالی آن زحمات زیادی متحمل شدند .بعد از  10سال فعالیت ،در سال 1389
و با پیوســتن جمعی از تولیدکنندگان صاحب برند مبلمان به ایــن اتحادیه ،نام آن به «اتحادیه
تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران» تغییر یافت.
اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران در طول  18سال فعالیت ،مطابق با مفاد
ت مدیره هر دوره به انجام
اساســنامه خود ،پنج دوره سهســاله فعالیت خود را تحت هدایت هیئ 
رســانیده است و هماکنون ،ششــمین دوره فعالیت اتحادیه تحت هدایت ششمین هیئت مدیره
منتخب در جریان است .جلسات مجمع سالیانه اتحادیه در اواسط هر سال برگزار ميشود و طی آن،
گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرسان به اطالع اعضای اتحادیه میرسد.

 ...........................کــارآفـریـن ...........................
جوانان استارتآپباز
استارتآپها نقش کلیدی در اشتغال و کارآفرینی آینده کشور بازی خواهند کرد و سهم مهمی از بازار اشتغال را در اختیار خواهند داشت ،موضوعی که هماکنون
نیز شاهد آن هستیم؛ با نگاهی دقیق به برخی شرکتهای استارتآپی که دیگر به واحدها و مجموعههای بسیار بزرگ تبدیل شدهاند و صدها و هزاران شغل به
وجود آوردهاند همچون اسنپ ،دیجی کاال ،علی بابا و ...در چند سال گذشته استارتآپها در حوزههای مختلفی مانند فروش اینترنتی ،تاکسی سرویس ،خدمات
گردشگری و سفر و ...فعال شدهاند و هر روز نیز شاهد رشد و توسعه همین کارآفرینان در حوزههای متنوعی هستیم .در این شماره از کارآفرین عالوه بر معرفی
تعدادی از کارآفرینان صنعتی کشور به معرفی استارتآپی خواهیم پرداخت که چشمانداز روشنی در پیش دارد .کشمون سایتی است که به فروش زعفران اقدام
کرده است اما تفاوت مهم آن در حذف واسطهها و ارتباط مستقیم مشتری با کشاورزان است .عالوه براین در این شماره به معرفی ساالر کمانگر از مدیران قدیمی
گوگل و مدیر پیشین سایت یوتیوب و سیاوش ارجمند آخرین مدیرکارخانه ارج و تعدادی از کارآفرینان جهانی پرداختهایم.

کارآفرین

آخرین نور کارخانه ارج هم خاموش شد
سیاوش ارجمند در امریکا درگذشت

کارخانه ارج اولین
واحد تولیدی
بخشخصوصی
بود که از مددکاران
اجتماعی برای
کمک به کارکنان
خود بهره گرفت.
در واقع گردانندگان
ارج به این اصل
ایمان داشتند که با
افراد تامینشده از
نظر مالی ،سرزنده
و بانشاط بهتر
میتوان کار کرد
و انتظار تولید
بیشترداشت
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در صنعت لوازم خانگی ایران نام برادران ارجمند بســیار شــنیده
میشود ،برادرانی که کارخانه ارج را به عنوان یکی از نخستین واحدهای
صنعتی تولید لوازم خانگی در ایران راهاندازی و تا سال  1357مدیریت
کردند و توسعه دادند؛ برادرانی که با درگذشت سیاوش ارجمند در ماه
گذشته پرونده زندگی آنه ا و در واقع بخشی از تاریخ صنعتی کشور بسته
شد .البته پیش از فوت سیاوش ارجمند که آخرین مدیر این مجموعه
صنعتی تا قبل از انقالب بود ،از دو سال پیش عمال با تعطیلی کارخانه
ارج ،مرگ این مجموعه مهم صنعتی ایران هم با حدود  8دهه فعالیت
رقم خورده بود.
کارخانــه ارج را برادر بزرگ خانواده ارجمند یعنی خلیل در ســال
 1316راهاندازی کرد .اما در دوران فعالیت او مجموعه صنعتی ارج بیشتر
به تولید ماشينهای جوشكاری ،توربين آبی برای آسياب ،دستگاه مولد
برق ،انواع میز و صندلی و در و پنجره مشــغول بود و هنوز چندان وارد
تولید لوازم خانگی نشــده بود .خلیل ارجمند ابتدا کارگاهی در دروازه
قزوین تهران تاسیس کرد و بعد از مدتی با توسعه کارش کارگاه صنعتی
خود را به میدان شوش انتقال داد .او در طول دوران کاریاش بیشتر از
بانک ملی و مجموعههای دولتی پروژههای ساخت و تجهیز زیرساخته ا
را میگرفــت و انجام میداد و در نهایت هم در هنگام کار جان خود را
از دســت داد .او در سال  1323وقتی برای سرکشی وارد چاه آبی شد
به عمق  36متری چاه ســقوط کرد و در  34سالگی جانش را از دست
داد .اما با مرگ خلیل ارجمند مجموعه صنعتی ارج هم دوران افت خود
را شروع کرد ،در این ساله ا برادران خلیل ،اسکندر و سیاوش در حال
تحصیل بودند و پدر و همسر او مسئولیت مدیریت این واحد را در دست
داشتند و از آنجایی که آشنایی چندانی با صنعت نداشتند ،مجموعه برای
مدت  10ســال با چالشهایی روبهرو بود .تا اینکه با ورود به دهه ،30
اسکندر و بیش از او سیاوش وارد این مجموعه صنعتی شدند و دست
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بــه تحوالت عمدهای در این واحد زدند و ارج را به کارخانه تولید لوازم
خانگی تبدیل کردند .ورود این دو برادر به کارخانه ارج در واقع همزمان
با دوران ورود لوازم خانگی خارجی به کشور و اقبال مردم به خرید آنه ا
بود و همین موضوع را هم اســکندر و ســیاوش ارجمند فرصتی برای
رشــد و توسعه مجموعه ارج دیدند .در واقع با ورود دو برادر ارجمند به
مجموعه باتوجه به تحصیالت و دانش فنی آنها ،خون تازهای در رگهای
این کارخانه به جریان افتاد و موتور محرک برای توســعه مجموعه ارج
کلید خورد.
اسکندر ارجمند (برادر دوم) متولد  1303و دانشآموخته مهندسی
از دانشگاه فنی تهران بود که با پایان تحصیل به امریکا رفته و در زمینه
سیستم گرمایش مرکزی و تهویه مطبوع در یکی از دانشگاههای دولتی
آن کشــور ادامه تحصیل داده بود .ســیاوش ارجمند (متولد )1307
کوچکتریــن عضو خانــواده ،هم تحصیالتش را در دبســتان خرد و
دبیرستان شرف به پایان رساند و بعد وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران
شــد و درســش را با رتبه اول به پایان رساند .او پس از آن راهی آلمان
شد و در رشته برق دانشگاه مونیخ ادامه تحصیل داد .سیاوش ارجمند با
پایان دانشگاه وارد بازار کار شد و مدتی در چند کارخانه انگلیسی و پس
از آن در شرکت زیمنس آلمان مشغول به کار شد و به تکمیل معلومات
علمی و نظری خود پرداخت .سیاوش ارجمند از سال  1334مدیریت
کارخانه ارج را برعهده گرفت و برادرش اســکندر هم از سال  1337به
مدیریت مجموعه اضافه شد .نوع تحصیالت و تقاضای مردمی برای خرید
لوازم خانگی در اوایل دهه  40شمسی این دو برادر را به این نتیجه رساند
که واحد صنعتی خود را به مجموعهای برای تولید لوازم خانگی تبدیل
کنند .البته آنه ا در این راه از کارشناســان خارجی هم استفاده کردند،
کارخانه ارج در این سال با همکاری سه کارشناس فرانسوی و سوئدی،
 40مهندس و کارمند و  600نفر کارگر فنی اداره میشد .در سال 1337
مساحت آن یک هکتار بود و  10سالن بزرگ کارگاههای آن را تشکیل
میداد .ساخت سقف فلزی برای ساختمان تربیت بدنی پارک شهر یکی
از پروژههایی بود که ارج در این سال انجام داد .ابعاد این ساختمان 603
متر در  38متر بود .کارخانه در این ســال  800تن آهن را به ابزارهای
مختلف تبدیل کرد و برای ارائه خدمات فی در تلمبههای برقی و برخی
محصوالت صنعتی ،اقدام به تاسیس مرکز فنی تعمیرات کرد .استفاده
از تکنولوژیه ا و تجهیزات بهروز باعث شــده بود که واحدهای صنعتی
وابسته به کارخانه ارج و خانواده ارجمند را کارشناسان و فعاالن اقتصادی
از مدرنتریــن و علمیترین بنگاههای تولیدی ایران در پیش از انقالب
توصیفکنند.
ســیاوش ارجمند در یکی از سخنرانیهای خود در سال  1346راه
رسیدن به پیشرفت و توسعه اقتصادی را استفاده از نیروی انسانی ماهر
دانسته بود...« .زمینههای آموزش از طریق دبستان تا دانشگاه ،محیط
کار ،مشارکت اجتماعی و کوششهای فردی فراهم میشود .تغییر دائم
تکنولوژی ،نیازمند آموزش و مهارتهای تازه اســت .زندگی ماشینی
امروز و تکنولوژی به وسایل فنی جدید وابسته است .براساس همین باور

سیاوش ارجمند (متولد  )1307کوچکترین عضو خانواده ارجمند ،تحصیلکرده دانشکده فنی دانشگاه تهران با رتبه اول بود .او پس از آن راهی آلمان
شد و در رشته برق دانشگاه مونیخ ادامه تحصیل داد .با پایان دانشگاه وارد بازار کار شد و مدتی در چند کارخانه انگلیسی و پس از آن در شرکت
زیمنس آلمان مشغول شد تا اینکه به ایران بازگشت و مدیریت کارخانه ارج را به همراه برادرش در دست گرفت.

مدیران کارخانهه ا باید در جذب نیروی کارآمد و آموزش کارکنان خود
کوشش کنند ».این جمالت به خوبی نشاندهنده ذهن روشن سیاوش
ارجمند نسبت به توسعه و بهره گرفتن از آموزش برای پیشرفت مجموعه
صنعتی ارج اســت .کارخانه ارج برای جذب نیروی فنی ،آزمون برگزار
میکرد ،تا به این وسیله نیروهای کارآمد را به کار گیرد.
سیاوش ارجمند همچنین در یادداشتی که در مجله اتاق بازرگانی
ایران در آبان  1355منتشــر شــده است به جلسات مشترک مدیران
صنایــع با وزیر کار و امور اجتماعی در ارتباط با مشــکالت واحدهای
صنعتی  -خصوصا مســائل کارگران  -میپردازد و چالشهای عمده را
کاهش در بهرهوری ،مرغوبیت و مقدار تولید صنایع بزرگ ارزیابی میکند
و علل آن را ســه عامل میداند .1 :ماده  33قانون کار و اجرای آن.2 ،
آییننامه انضباطی مربوط به نیروی کار .3 ،نحوه اجرای قانون ســهیم
شدن کارگران در سود ویژه کارگاهها.
ارجمند در توضیح این مســئله نوشته اســت« :عالقه کارگران به
اخراج از کارخانه برای گرفتن خســارات اخراج و نحوه بررسی شکایت
کارگران در کمیسیونه ا و دادگاهه ا باعث اتالف وقت و کاهش راندمان
کار میشــود .تقاضای باال برای نیروی کار ماهر و نقص قانون ،ســبب
جذب شدن همین کارگران اخراجی در کارخانههای دیگر میشود؛ در
نتیجه جابهجایی گسترده نیروی کار ( 20تا  30درصد) صورت میگیرد.
همچنین نحوه پرداخت بیمه بیکاری ،یکی دیگر از عوامل خروج نیروی
کار اســت .نحوه پرداخت بهرهوری به کارگران بدون توجه به باال رفتن
کیفیت و مقدار تولید نیز ،به زیان واحدهای تولیدی منجر میشود».
JJدهه  50و سالهای اوج ارج
به نوشته کتاب «سرگذشت پنجاه کنشگر اقتصادی ایران» ،کارخانه
ارج در دهه  40به کیلومتر  5جاده مخصوص کرج انتقال یافت و در سال
 1352در بورس پذیرفته شد .ظرفیت بهرهبرداری آن در اواخر اردیبهشت
ســال  1354به  454100دستگاه انواع لوازم خانگی رسید .این شرکت
بالغ بر  2300پرسنل داشت و سرمایه آن  550میلیون ریال در اوایل دهه
 50بود .کل کارگران مشغول در واحدهای صنعتی ارج  5هزار نفر بودند.
دکتر منوچهر گودرزی از مدیران برجسته سازمان برنامه و بودجه ،در دهه
 50مدیرعامل کارخانه شــد .در سالهای  1351تا  1353فروش ارج از
 1836میلیون ریال به  2127میلیون ریال و سپس به  3687میلیون ریال
یعنی حدود دو برابر افزایش داشت .سود شرکت پس از کسر مالیات نیز
از  194میلیون ریال به  377میلیون ریال افزایش یافت .کارخانه ارج در
طی دهه  30تا  ،50چندین مدل بخاری نفتی و گازی ،کولر آبی ،ماشین
لباسشویی ،یخچال و فریزر از مدل  10تا  17فوت تولید کرد .محصوالت
آن در کشورهای خاورمیانه نیز دارای شهرت و اعتبار بود .عالوه بر فعالیت
در حوزه تولید لوازم خانگی ،ســیاوش ارجمند در سال  1352همچون
بســیاری از صاحبان صنایع (برخوردار ،تفضلی ،آزمایش و )...در تاسیس
بانک شهریار به عنوان عضو هیئت مدیره مشارکت داشت.

عضویت در اتاق و کمک به شورای کتاب کودک
سیاوش ارجمند در زمینه کارهای فرهنگی هم فعالیت داشت برای مثال در سال  1353شورای
کتاب کودک پالکهای یادبودی از نویســندگان کــودک تهیه کرد که ارجمند هزینههای آن را
پرداخت کرد .عالوه بر اینه ا ســیاوش ارجمند در نهادهای صنفی هم حضوری فعال داشت .او در
دهه  40عضو اتاق ایران بود .در دهه  50و از دوره اول از موسسان و اعضای هیئت مدیره سندیکای
صنایع فلزی و لوازم خانگی بود .در سال  1356چهل نفر از مدیران بخش خصوصی به عنوان مشاور
وزیر بازرگانی وقت با دولت همکاری داشتند که سیاوش ارجمند یکی از آنه ا بود.

زمین و تهیه نقشه ساختمان در منطقه قلعه
سلیمانخان به این سه کارخانه کمک کرد.
این خانههای سازمانی ،اداری چهارطبقه بود
و هر بلــوک  28واحد آپارتمان دوخوابه 78
متری داشت.
کارخانــه ارج همچنین با نگاه ویژهای که
برادران ارجمند داشتند ،اولین واحد تولیدی
بخش خصوصی بود که از مددکاران اجتماعی
بــرای کمک به کارکنان خود بهره گرفت .در
واقع گردانندگان ارج به این اصل ایمان داشتند که با افراد تامینشده از
نظر مالی ،سرزنده و بانشاط بهتر میتوان کار کرد و انتظار تولید بیشتر
داشت .بنابراین مدیریت کارخانه ارج به خوبی از وجود مددکاران اجتماعی
در این مجموعه استفاده میکردند .بعد از این اقدام در کارخانههای دیگر
هم از جمله شرکت نفت ،روغن نباتی شاهپسند (شرکت صنعتی بهشهر)
و روغن نباتی قو هم از مددکاران اجتماعی استقاده شد.
البته تفکر و نگاه مدیریتیای که در مجموعه ارج و با حضور سیاوش
ارجمند وجود داشــت ،اگرچه این مجموعه را به یکی از بزرگترین و
اصلیترین مجموعههای تولید لوازم خانگی در ایران و کشورهای منطقه
تبدیل کرده بود ،ولی با وقــوع انقالب و واگذاری این کارخانه به بانک
ملی (مدیریت دولتی) و مهاجرت سیاوش ارجمند دیگر تداوم نیافت و
در نهایت این مجموعه مهم دو سال پیش تعطیل شد .سیاوش ارجمند
که در طول چهار دهه گذشته در امریکا زندگی میکرد ،دوم مردادماه
درگذشت و به این ترتیب آخرین نور باقیمانده از کارخانه صنعتی ارج
هم خاموش شود.

سیاوش ارجمند:
زندگیماشینی
امروز و تکنولوژی
به وسایل فنی
جدید وابسته
است .براساس
همین باور مدیران
ها باید
کارخانه 
در جذب نیروی
کارآمد و آموزش
کارکنان خود
کوششکنند

JJاز خانههای کارگری تا مددکاران اجتماعی
ســیاوش ارجمند در کنار فعالیتهای صنعتی به وضعیت مسکن
کارگران و امور خیریه نیز توجه داشت .در دیماه  1349کارخانه ارج به
همراه کارخانههای صنعتی بهشهر (متعلق به خانواده الجوردی) و سپنتا
(متعلق به فریدون فلفلی و مهربان) طرح تاســیس خانههای سازمانی
برای کارگران را به اجرا درآورد؛ اجارهبهای این خانهه ا تا زمان اشــتغال
در کارخانه ،کم بود .وزارت مســکن و کار نیــز با اعطای  72هزار متر
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کارآفرین

تآپ
حضور استار 
كشاورزان زعفرانکار

برادران قائمپناه چگونه به فكر راهاندازی كشمون افتادند؟

همیشه در زندگی
دنبال رویاهایم و
کاری که دوست
داشتهام رفتهام
و هیچوقت در
شروع راه به فکر
درآمدی که از آن
میتوانستمداشته
باشم نبودم و
نخواستمیکشبه
پولدار شوم

زعفران ،گرانترین ادویه جهان ،گیاه بســیار عجیبی است که نام
«طالی سرخ» را یدک میکشــد و تنها در بخشهای محدودی از
جهان امکان کشــت دارد که یکی از این پهنهها ایران است .البته در
كشورمان هم در همه مناطق امكان رويش طالي سرخ وجود ندارد
ولي بايد استان خراسان رضوي و جنوبي و البته شهر قائن و روستاهای
اطراف آن را بهشــت زعفــران جهان نامید ،منطقهای که ســاالنه
بخش مهمی از بهترین زعفران جهان در آن و به دســت کشاورزان
زحمتکشاش تولید میشود .کشاورزانی که با وجود تالشهای بسیار
سود چندانی از این دسترنج نصیبشان نمیشود و این واسطهها هستند
که سود اصلی را به دست میآورند تا جایی که بسیاری از کشاورزان
برای گذراندن روزگار مجبور میشوند محصول سالیانه خود را پیش از
برداشت با قیمتی بسیار نازل بفروشند.
حاال در این شرایط استارتآپی راهاندازی شده است که به کمک
این کشــاورزان آمده و تالش دارد تا عالوه بر توسعه كشت زعفران و
حذف واســطهها در فروش زعفران به حفظ محیط زیست و آب به
عنوان اصلیترین منبع حيات و كشــت و كار این منطقه هم کمک

محمد قائمپناه(نفر وسط) در کنار کشاورزانی که به کشت زعفران مشغول هستند و در سایت کشمون کار میکنند
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کند .اين استارتآپ از سوي دو براد ِر اهل يكي از روستاهاي شهر قائن،
محمد و حمزه قائمپناه با همكاري دوستشان سیامک خرمی راهاندازی
شده است و در يك سالي كه از پا گرفتن آن میگذارد توانسته توجه
بسياري را جلب و در جشنواره کارزار ،بزرگترین رقابت استارتآپی
سال  1396در بین  800شرکتکننده رتبه اول و جايزه  50ميليون
توماني را كســب كند .در سايت كشــمون شما زعفران را به صورت
یكنيد و واسطهها حذف شدهاند.
مستقيم از کشاورزان خريداري م 
يكي از امكانات بسيار جالب اين استارتآپ ارتباط مستقيمي است
كه خريداران با كشاورزان میتوانند برقرار كنند؛ شما با ورود به سايت
كشمون میتوانيد وارد صفحه هركدام از كشاورزاني كه تصاويرشان
در روستاها و سر زمين روي صفحه نقش بسته است بشويد و بعد از
خواندن خالصهاي از زندگي ،كار و البته كيفيت محصولي كه توليد
میكند ،انتخاب كنيد كه از كدام كشاورز خريد را انجام دهيد .برای
مثال در صفحه کشاورزی که حسن میدیو معرفی شده است ،نوشته
شده« :حسن حاجینژاد یا حسن میدیو ،تا پانزده سال پیش یک بقالی
کوچک داشت ،ولی بعد از آن به کشــاورزی رو آورد .او یک کشاورز
راحتگیر است .او سر ظهر که آفتاب تیز است به کشمون نمیرود؛
مصر است که امورات کشــاورزیاش را درست و باکیفیت انجام
اما ّ
بدهد .به عنوان مثال او در مزارع زعفران به هیچ عنوان از کود و سم
شیمیایی استفاده نمیکند .برای کشاورزها استفاده از کود شیمیایی
بســیار سادهتر است چون تهیه آن از کود حیوانی کمهزینهتر است،
همچنین کود شیمیایی حجم و وزن کمتری دارد و پخش کردن آن
در مزرعه آســانتر است .ولی کود حیوانی با زحمت بیشتری باید به
سر زمین حمل شود و بعد در مزرعه پخش بشود .حسن حاجینژاد را
حسن میدیو صدا میزنند ،چون نام پدرش مهدی بوده است و در واقع
اشاره به این دارد که او حسن ،فرزند مهدی است»...
JJداستان كشمون چگونه شكل گرفت؟
«کشــمون یک بازار آنالین است که شما و کشاورزهای منتخب
زعفرون بتونین هم رو پیدا کنین ،ارتباط داشته باشین و از هم زعفرون
بخرین .ما ،محمد و حمزه قائمپناه ،فرزند یک کشاورز در قاین هستیم.
ما به همراه ســیامک خرمی ،یکی از دوســتانمون ،بنیانگذارهای
کشمون هستیم .پدربزرگمون ،یوسف قائمپناه گفته بود “وقتی که
بمیرم دستم به بیلم خواهد بود” و آخرین لحظه زندگیاش ،در مزرعه
در حــال درو کردن گندم بود .ما از وضــع زندگی خودمون ناراضی
بودیم و میخواستیم زندگیمون رو بهتر کنیم .اما میخواستیم که
دنیا هم جای بهتری باشه و اینطوری بود که کشمون شکل گرفت».
اين جمالتي اســت كه بنيانگذاران كشمون روي اين سايت درباره
لگيري ايدهشان نوشت هاند.
شك 
ايده اصلي كشمون از محمد قائمپناه بوده است كه به كمك برادر
و دوستش به فكر اجرايي كردن آن افتاده است؛ كارآفريني كه پيش از
شروع فعاليت كشمون با دنياي راهاندازی كارهاي مختلف آشناييهايي
داشت؛ او اولین ارائهکننده خدمات اینترنت ( )ISPدر شهر قائن بوده،
از كودكي در زمين كشــاورزي كار میكرد و پيش از شروع تحریمها
در دولت نهم و دهم زعفران صادر میکرد .همچنين او یک رستوران
گیاهی در مشهد راهاندازی كرده بود و بنيانگذار يك مدرسه طبيعت
هم در شهرشــان بود .اما با همه اين دلمشــغوليها او دوباره بعد از
توافق هستهاي ايران و  5+1و اجرايي شدن برجام تصميم گرفت بار
ديگر به شغل اجدادياش يعني كشت و فروش زعفران بازگردد ولي

خوبه که بدونید کشمون کشاورزهایی رو که به روشهای طبیعی و سنتی (بدون مواد شیمیایی) زعفرون میکارن پیدا میکنه ،کشاورزهایی که درباره کمآبی نگران
هستن و حاضرن روش کشاورزی قدیمیشون رو تغییر بدن تا بشه امیدی به نجات سفرههای آب زیرزمینی داشت .کشمون بر کشت و کار و آماده کردن زعفرون
نظارت میکنه تا مطمئن باشه بهترین کیفیت زعفرون به دست مصرفکننده میرسه.

اينبار با ايدهاي جديد .خــودش در يكي از مصاحبههاي تلويزيوني
درباره شــكلگيري اين ايده گفته است« :داستان از كم شدن ميزان
آب چاه زمين يكي از عموهايم شــروع شــد ،با كفكشي ميزان آب
چاه بيشتر شد اما متاسفانه شورتر شد به طوري كه اين شوري پنج
هزار متر از زمين هاي زعفران او را از بين برد چون زعفران به شوري
حساس اســت .عالو بر اين براي چاه شوهرعمه و حتي پدربزرگ و
مادربزرگم هم كه زندگيشان كشاورزي بود همين اتفاق افتاد .قنات
زمين پدربزرگم دو ســال پيش خشك شد .دلم میخواست باتوجه
به شــرايط كاري انجام بدهم كه هم براي خــودم و هم براي اقوام و
ساير كشاورزان منطقه ســودآور باشم .بعد از گفتوگوهاي فراوان با
كشــاورزان ،مصرفكنندگان و حتي مشاوران چه در داخل و چه در
خارج و كنار هم قرار دادن قطعات پازل چرخهاي پديد آوردم كه هم
درآمدزايي كند و هم براي حفظ محيط زيست و حوزههاي آب مفيد
باشد .بنابراين سايت كشــمون را با كمك برادر و دوستم راهاندازی
كرديم .در اين سايت كشاورزان پروفايل خود را قرار میدهند و داراي
فروشگاه شخصي هستند و حتي میتوانند اعالم كنند كه چند بسته
زعفران براي فروش دارند و بعد مصرفكننده هم پروفايل را میبيند و
سفارش آنالين میدهد و خريد میكند و در اين بين ما هم مسئوليت
بستهبندي و ارسال را برعهده داريم و تنها هزينه كمي براي خدمات
از كشاورزان دريافت میكنيم .در واقع با اين كار واسطههاي بسياري
حذف شدهاند و كشاورزان درآمد بيشــتري به دست میآورند و در
مقابل اما بايد اصول صرفهجويي را در مصرف آب در نظر داشته باشند؛
زيرا شرط اصلي ما براي همكاري و پذيرش كشاورزان صرفهجويي در
مصرف آب است».
در ســايت كشمون درمورد نحوه نظارت بر توليد زعفران از سوي
كشــاورزان و توجه به آب نوشته شــده« :خوبه که بدونید کشمون
کشــاورزهایی رو که به روشهای طبیعی و ســنتی (بــدون مواد
شیمیایی) زعفرون میکارن پیدا میکنه ،کشــاورزهایی که درباره
کمآبی نگران هستن و حاضرن روش کشاورزی قدیمیشون رو تغییر
بدن تا بشه امیدی به نجات سفرههای آب زیرزمینی داشت .کشمون
بر کشت و کار و آماده کردن زعفرون نظارت میکنه تا مطمئن باشه
بهترین کیفیت زعفرون به دست مصرفکننده میرسه».
بنيانگذاران كشمون كارشــان را تنها با  3كشاورز شروع كردند
ولي با گذشت حدود يك سال تعداد اين كشاورزان به  35نفر رسيد
و حاال اميدوار هستند كه تا آخر سال اين تعداد به  150نفر افزايش
يابد .كشاورزاني كه عالوه بر مشتريان داخلي ،با شهرت كشمون حاال
مشتريان خارجي زيادي براي خودشان پيدا كردهاند .محمد قائمپناه
درباره ارسال سفارشهاي خارجي گفته است« :بخشی از مشتريان
از خارج ســفارش میدهند .براي تامين اين سفارشها پيش از اين
مقداري زعفران را پس از كارهاي گمركي به لندن فرستادهايم و در
محل خاصي نگهداري میكنيم تا با دريافت ســفارش خارجي كه
بيشتر اروپايي است بتوانيم به راحتي و در ظرف چند روز آن را ارسال
کنیم و به دست سفارشدهندگان برسانيم».
اما با وجود جذب مشــتري و به شهرت رسيدن كشمون ،محمد
قائمپناه در مصاحبهاي گفته است كه هنوز استارتآپ آنها به سوددهي
زيادي نرسيده است« :در شروع اینگونه استارتآپها نمیتوان انتظار
رسیدن به سود در مدت کوتاه را داشت و تا رسیدن به سوددهی کامل
زمان الزم اســت ،در کشمون هم با توجه به هزینههایی که صورت
میگیرد هنوز ســود زيادي محقق نشده است ولی با پیشبینیای

توجه به آب
یکی از ویژگیهای کشــمون در کنار ایجاد امکان خرید و فروش بیواســطه زعفران توجه به آب و
توسعه پایدار است« :توی شهر ما دوازده قنات بوده که آخریشون سال نود و چهار خشک شد .حاال ب ه
جاشون صدها چاه عمیق هست .قناتها یه روش پایدار برای برداشت از سفره آب زیرزمینی بودن .اما
االن سفره آب زیرزمینی قاین هر سال داره نیم متر میره پایینتر و چاههای عمیق ،هی عمیقتر میشن
و آبها هی شــورتر .از طرف دیگه پیاز زعفرون به شوری حساسه ».ایده و امید بنیانگذاران کشمون
این است که بتوانند مردم منطقه را به کشت زعفران بدون استفاده از چاههای عمیق و در نهایت احیای
قناتهای محلی تشویق کنند .درباره اين نگاه بنيانگذاران كشمون فيلم مستندي هم با عنوان «روياي
آب» ساخته شده است كه نشان میدهد استارتآپي در قائن به دنبال پيدا كردن راهحلي براي روبهرويي
با كاهش ارتفاع آب قناتهاي منطقه و ادامه كشت و زرع كشاورزان است.

که با توجه به میزان فروش و جذب مشــتری شــده در سال  98به
ســوددهی کامل خواهيم رسيد ».او میگويد براي تحقق روياهايش
به دنبال اجراي استارتآپ كشمون رفته است« :همیشه در زندگی
دنبال رویاهایم و کاری که دوست داشتهام رفتهام و هیچوقت در شروع
راه به فکر درآمدی که از آن میتوانستم داشته باشم نبودم و نخواستم
یکشبه پولدار شــوم ،براي همين هم قبل از اینکه کشمون شروع
شود کارهای تازهای مانند راهاندازی اولین رستوران گیاهي در مشهد و
اولین مدرسه طبیعت كرده بودم».

زعفران دستچين
يكي از ويژگيها و ابتكارات مهم خرید مستقیم از کشاورزان در كشمون ،زعفران دستچين و
غيرمخلوط است و البته با آگاهي از كيفيت .محمد و حمزه قائمپناه زعفرانهايي را كه كشاورزان
براي فروش عرضه میكنند به آزمايشگاه میدهند و كيفيت و خلوص آن را استخراج میکنند و
روي سايتشان در كنار معرفي كشاورز قرار میدهند و نسبت به آن هم قيمتگذاري انجام میشود؛
با اين اتفاق عالوه بر اينكه زعفران مزارع مختلف با يكديگر مخلوط نميشود ،شما میتوانيد كيفيت
را هم انتخاب كنيد .در ســایت کشمون نوشته شده« :زعفرون کشاورزهای مختلف با هم قاطی
میشــه و معلوم نمیشه چهکســی باکیفیت کار کرده ،مواد شیمیایی نزده و با هزینه بیشتر به
زعفرونش کودهای حیوانی و طبیعی داده و ...وقتی واسطهها زعفرون رو از کشاورزها میخرن ،همه
رو به یک قیمت میخرن ولي شما اينجا با تفاوت فروش رو به رو هستید».
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کارآفرین

کار در مغز ابَرشرکت فناوری

ساالر کمانگر چگونه به گوگل راه یافت و رئیس یوتیوب شد؟

ذهنمان را مشغول
به دست آوردن یک
شغل و کار عالی
نکنیم.بهسمت
شغلی برویم که به
آن عالقه داریم و
جذبش شویم و بعد
از مدتی در آن شغل
پیشرفت کنیم و به
مقامهای باالی آن
برسیم

ساالر کمانگر یکی از جوانترین ایرانیانی است که توانسته در
گوگل ،شرکتی که غول فناوری محسوب میشود به سمتهای
مدیریتی باال دست یابد .او جوانی است که پس از چاد هورلی
مدیرعامل یوتیوب شــد .کمانگر متولد  1355خورشیدی در
ی موفــق در میان نامهای بزرگ
تهــران و یک ایرانی -امریکای 
دنیای فناوری است.
تحصیالت او هیچ ربطی به شــغل فعلــیاش ندارد کمانگر
فارغالتحصیل رشــته بیولوژی از دانشــگاه استنفورد است ،اما
حاال در دنیای پرطرفدار فناوری میدرخشد .او در مصاحبهای
که چند ســال پیش با مجله معروف بلومبرگ بیزینس ویک
انجــام داد ،تعریف کرد که چگونه بــا وجود گرفتن مدرک در
رشته  بیولوژی ســر از فناوری اطالعات درآورد« :اوایل که به
مدرســه میرفتم ،بسیار مشــتاقانه خیال پزشک شدن را در
ســر میپروراندم؛ تا اینکه زمانی را به تماشای طبابت پزشکان
اختصاص دادم .از آن به بعد بســیار مشتاق شدم که دانشمند

شوم .ولی هرچه میگذشت بیشتر متوجه میشدم که این کار
هیجانآور نیست .بعدها وقتی دو هفته به صورت پارهوقت در
گوگل مشغول شدم ،فهمیدم کارهایی که در گوگل درگیرشان
میشوم ،به من انرژی میدهند .درسی که من آموختم این بود
که تنها تصور و خیالی که از یک کار داریم کافی نیست و باید
مطمئن شویم که یک حرفه به صورت روزانه ،هیجان و انگیز ه
الزم را فراهم میکند».
ساالر کمانگر  22ساله بود که به گوگل راه یافت و از جمله
کارمندان قدیمی این شرکت بزرگ به شمار میرود .او در سال
 1998و پس از پایان تحصیالتش به گوگل پیوست و پلههای
ترقی را به ترتیب و نه یکشبه ،پیمود .موقعی که ساالر به جمع
سمت
کارکنان گوگل اضافه شــد از همه جوانتر بود و وقتی َ
مدیریتی گرفت باز هم جوانترین مدیر شــرکت بود .او درباره
گوگل میگوید« :گوگل جایی است که میتوانید در آن متفاوت
شوید و همیشه مورد توجه قرارگیری د. »
JJچگونه به گوگل راه یافت؟
اما برای خیلیها این سوال وجود دارد که اصال چگونه شد که
او با یک رشته غیرمرتبط جذب یکی از غولهای فناوری جهان
شــد .کمانگر در حالی که در دانشگاه استنفورد حضور داشت
همیشــه تالش میکرد صنعت پیشرفته و شرکت مشهوری را
پیدا کند که بعد از فارغالتحصیلی وارد آن شود و در عین حال
به آن عالقه داشته باشد؛ بنابراین لیستی از عالیق و سالیق خود
را که برایش هیجانانگیز بودند نوشت .او تصمیم گرفته بود به
دنبال حضور در یکی از سه شرکت گوگل ،اسک جیوز و دایرکت
هیت باشــد .او بعد از ارائه رزومه و پر کردن فرم درخواســت
کار در این شرکتها ،سعی کرد راهی حتمی برای پذیرش در
مصاحبه پیدا کند و ثابت کند که میتواند یک کارمند باارزش
و نمونه باشد .در کنار این اتفاق یکی از معاونان سابق گوگل به
نام سرگئی برین در سال  1999به دانشگاه استنفورد رفته بود
و سعی داشــت که از بین دانشجویان برای پیوستن به گوگل
افــرادی را جذب کند .کمانگر بعد از طی چند هفته و تجزیه و
تحلیل چشمانداز رقابتی ،اطالعاتش را برای سرگئی فرستاد و
بعد از مدتی سرگئی و تیمش از او مصاحبهای به عمل آوردند و
در نهایت مجوز ورود به این ابَرشرکت فناوری را به دست آورد.
JJگوگل ادوردز
یکی از بزرگترین و شناختهشــدهترین موفقیتهای ساالر
کمانگر ابداع سیستم تبلیغات گوگل یا Google AdWords
است که باعث درآمدزایی بســیار زیادی برای گوگلیها شده
اســت .ضمن اینکه به پیشرفت و درخشش کمانگر هم کمک
بســیاری کرد .در واقع بعد از این بود که ساالر به هست ه  اصلی
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دروغ سیزده :ساالر کمانگر در ویدئویی در یوتیوب خبر تعطیل شدن
یوتیوب را اعالم کرده بود که خیلی زود مشخص شد دروغ اول آوریل یا
همان دروغ سیزده خودمان است.

مدیران گوگل وارد شــد .سامان ه آگهیهای کلمهای هوشمند،
یکی از رموز موفقیت تجاری این شرکت شد .همه اینها در حالی
بود که ساالر هنوز به  ۳۰سالگی نرسیده بود .او دربار ه احساس
ن روزهایش میگوید« :من به این قســمت “جوانترین” فکر
آ
نمیکنم .ما توان فکری یک گروه تازهکار را با منابع یک شرکت
بزرگ در اختیار داشــتیم .اگر فارغالتحصیل دانشگاه باشی و
اولین کارت را شروع کرده باشی ،به دنبال سلسلهمراتب نیستی.
حتی اگر توان و جاهطلبی زیادی داشته باشی ،باز هم این حس
و حال چندان کارهایت را تحتتأثیر قرار نمیدهد».
ساالر کمانگر  40ساله ،مدتی در سمت معاونت وباپهای
گوگل (مثل بالگر ،تقویم ،جیمیل و )...فعالیت کرد؛ چندی هم
مســئولیت امور روزانه را بر عهده داشت .گوگل در سال ۲۰۰۶
شــرکت یوتیوب (سرویس اشــتراک ویدئو) را به قیمت 1.65
میلیارد دالر تصاحب کرد؛ تا چند سال موسس آن چاد هورلی،
همچنان رهبری یوتیوب را در دســت داشت؛ اما در  ۲۹اکتبر
 ۲۰۱۰بعد از کنارهگیری مدیرعامل وقت یوتیوب ،سکان هدایت
این واحد عظیم گوگل برای  4سال به ساالر کمانگر سپرده شد.
طی این مدت یوتیوب بهسرعت پیشرفت کرد و جایگاه خود را
به عنوان پرنفوذترین سرویس اشتراک ویدئو در جهان محکم
کرد .کمانگر در اوایل  ۲۰۱۴سمت خود در یوتیوب را به سوزان
وجسیســکی معاون ارشد بخش تبلیغات و تجارت گوگل داد.
ســاالر اکنون به عنوان یکی از معاونان ارشد شرکت هلدینگ
آلفابت (صاحب گوگل) مشــغول به کار است .یکی از مدیران
ارشــد این شــرکت گوگل یک بار درباره اهمیت حضور ساالر
کمانگر در گوگل گفته بــود« :تکنولوژی گوگل بدون کمانگر
خواهد ایستاد!»
در زمان مدیریت کمانگر در یوتیوب تحوالت مهمی در این
شبکه اینترنتی ایجاد شد به خصوص در جذب مخاطبان جدید
به طوری که یوتیوب به عنــوان بزرگترین پلتفرم ویدئویی
جهان ،با بیش از یک میلیارد کاربر در ماه روبهرو شــد .عالوه
بر اینها یکی از موفقیتهای بزرگ کمانگر در دوران حضورش
در یوتیوب جذب آگهی برای این پلتفرم ویدئویی بود .او نگاه
جدیدی به تبلیغات را در این مجموعه شــکل داد و باعث شد
بســیاری از شرکتها و افراد جدید درخواست انتشار آگهی در
این شبکه اینترنتی داشته باشند.
JJروحیه کار تیمی
یکی از ویژگیهای مهم کمانگر به عنوان مدیر ارشد گوگل
روحیه کار تیمی و جمعی اوســت که در پیشرفت کارش هم
اثرات بســیار زیادی داشته است .او بودن در اتاقی را که در آن
گروهی از افراد خالق هســتند و اختیــار این را دارد که با آنها
موافق یا مخالف باشــد و نیز دربــاره بهتر کردن محصوالت یا
وضعیت داد و ســتد با آنها صحبت کند ،قســمت مورد عالق ه
کارش به حساب میآورد.
کمانگــر مدتی قبل در نشســتی درباره آینــده یوتیوب که
ِ
سایت
حاال زیرمجموعه گوگل اســت و برنامههایی که برای این
بهاشتراکگذاری ویدئو با همکارانش دارد ،به نکات جالبی اشاره
کــرد و دربار ه افزایش بُعدها با همکاری بیننده گفت که میتواند
دنیای جدیدی را ترسیم کند .او از بعد چهارم ،پنجم و ششم گفت.

مسئولیت و مقامهای ساالر کمانگر
معاون برنامههای تحت وب گوگل از جمله جیمیل ،تقویم ،اورکات ،بالگر ،پیکاسا و...
مدیرعامل یوتیوب
مدیر پروژه تبلیغات گوگل
معاون ارشد شرکت هلدینگ آلفابت (یکی از بزرگترین هلدینگهای گوگل)

ســاالر کمانگر با بیان مثالی از یک بیننده که مشــغول تماشای
مسابقهای به صورت سهبعدی است توضیح داد که منظور از این
بعدهای اضافه چیست .وقتی بیننده امکان انتخاب دوربین را در
هر لحظه دارد بعد چهارم مطرح است .بعد پنجم به معنای ارتباط
لحظهای با دیگرانی است که در حال تماشای مسابقهاند (حتی اگر
در استادیوم و از نزدیک در حال تماشای مسابقه هستند) و منظور
او از بعد ششم نیز برخورداری از توان تغییر نتیجه مسابقه با حضور
مجازی در صحنه است (همانطور که حاضران در استادیوم امکان
اثرگذاری غیرمستقیم در نتیجه را دارند).
کمانگر در یکی از مصاحبههایش برای افرادی که میخواهند
کارآفرین شوند و یا در سطح جهانی شغلی ایدهآل پیدا کنند،
توصیههای جالبی دارد« :ذهنمان را مشــغول به دست آوردن
یک شــغل و کار عالی نکنیم .به سمت شغلی برویم که به آن
عالقه داریم و جذبش شویم و بعد از مدتی در آن شغل پیشرفت
کنیم و به مقامهای باالی آن برسیم».
او همچنین دربــاره دالیل موفقیتش به خبرنگار بلومبرگ
بیزینس ویک گفته اســت« :من توانستم سریع پیشرفت کنم
چون زود شروع کردم .کارمندی که امروز کارش را شروع کند،
تجربه من را نخواهد داشت .برای کسانی که کارشان را در گوگل
آغاز نکردهاند ،گوگل جایی اســت که میتوانند در آن متفاوت
شوند و مورد توجه قرار گیرند».
ســاالر نهمین کارمند شرکت گوگل بود که اکنون بیش از
3هزار کارمند دارد ،و یکی از ســودآورترین افراد در مجموعه
گوگل محسوب میشود.

ساالر کمانگر22
ساله بود که به
گوگل راه یافت و
از جمله کارمندان
قدیمی این شرکت
بزرگ به شمار
میرود .او در سال
 1998و پس از
پایانتحصیالتش
به گوگل پیوست
و پلههای ترقی
را به ترتیب و نه
یکشبه،پیمود
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کارآفرین
نگاهی به زندگی خانواده گتی ،بنیانگذار شرکت نفتی گتی

نفت و موسیقی
زهرا چوپانکاره
دبیر بخش کارآفرین خارجی

او کیست؟

گوردون گتی
آهنگسازی است که
عالوه بر قطعاتی که
ساخته ،با پدر و خاندان
ثروتمندششناخته
میشود ،خاندانی که
ثروت خود را مدیون
چاههای نفت امريكا
هستند .گتی با 4.08
میلیارد دالر ثروت
در رده  480فهرست
بلومبرگ قرار دارد.

 10سال پس از مرگ پدر ،گوردون
به اين نتيجه رسيد كه دیگر
دلیلی برای ماندن در حوزهای که
متعلق به او نبود وجود ندارد .او
در سال  1986شرکت خانوادگی
را به قیمت  10میلیارد دالر به
شرکت تکساکو فروخت

گوردون گتی

داستان خانواده گتی روز  17اکتبر سال  1855آغاز شد ،روزی که
جورج فرانکلین گتی در مریلند امريكا به دنیا آمد .نسلی از یک خانواده
ایرلندیتبار که سالها قبل اروپا را به قصد زندگی در دنیای نو ترک
کــرده بودند .اندکی پس از تولد او بود که خانواده از مریلند به اوهایو
مهاجرت کرد و پدر جورج در اوهایو درگذشــت .پس از مرگ پدر او
مجبور شد کار را از سنین کودکی آغاز کند تا اینکه عمویش هزینه
تحصیل او را قبول کرد و اینگونه بود که جورج گتی توانست در سال
 1879با مدرک علوم از دانشگاه اوهایوی شمالی فارغالتحصیل شود.
جورج گتی پس از ازدواج به فکر تغییر حوزه درسیاش افتاد و به
دانشــگاه میشیگان رفت تا حقوق بخواند و پس از آن توانست مجوز
وکالت بگیرد .سال  1884به مینیاپولیس در مینهسوتا نقل مکان کرد
و تمرکز کارش را در حوزه بیمه و حقوق شرکتها گذاشت که باعث
شد زندگی مرفهی برای خودش دست و پا کند .تغییر مکان زندگی
بعدی ســال  1904از راه رسید ،زمانی که جورج به اوکالهما رفت تا
وارد تجارت نفت شود .در عرض دو سال ثروتش آنقدر شده بود که
خانــوادهاش را به لسآنجلس ببــرد .راهی که رفته بود راهی بود که
حاال فرزندش ژان پاول هم میتوانست دنبال کند او در سال 1913
به پســر  21ســالهاش آنقدری پول داد که بتواند در چاههای نفت
سرمایهگذاری کند و دو ســال بعد ژان پاول توانسته بود اولین یک
میلیون دالر زندگیاش را به دســت آورد و از آن به بعد پدر و پســر
تصمیم گرفتند با شــراکت هم کار را ادامه دهند و همین شــد که
شرکتی شکل گرفت که بعدها با نام گتی اویل شناخته شد.
یک دلیل شراکت پدر و پسر هم البته این بود که جورج هیچوقت با
سبک زندگی پسرش موافق نبود و برای همین جرئت نمیکرد کنترل

ژان پاول گتی

جورج فرانکلین گتی در
مریلند امريكا به دنیا آمد.

جورج گتی

ژان پاول فرزند جورج
به دنیا آمد.

1884
1855
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JJژان پاول گتی
در تاریخچه خانواده گتی نام ژان پاول گتی اســت که به عنوان
موسس شرکت گتی اویل به ثبت رسیده است .او به یمن وجود پدرش
توانست از سنین کم به ثروت برسد و البته به جایی رسید که پدرش
نتوانسته بود به آن دست پیدا کند .ژان در سال  1957توسط نشریه
فورچون به عنوان ثروتمندترین امريكایی زنده معرفی شد.
ژان پــاول گتی در ســال  1892به دنیا آمد .او هنوز به ســنین
نوجوانی نرســیده بود که خانوادهاش پس از رسیدن به ثروت ،برای
فرار از زمستانهای سخت مینهسوتا راهی لسآنجلس شد .ژان پاول
در 14سالگی یک سال را در مدرسه نظامی هاروارد گذراند و بعد وارد
دبیرستان پلیتکنیک شد .در دبیرستان به خاطر عشقش به مطالعه
به او لقب «گتی دیکشنری» داده بودند .با همین عشق به خواندن بود
که به سراغ آموختن زبانهای مختلف رفت و در جوانی به زبانهای
فرانسه ،آلمانی و ایتالیایی مسلط شد و بعدتر به خاطر کسبوکارش
اسپانیایی ،یونانی ،روســی و عربی هم آموخت .او در سال  1910به
همراه والدینش به اروپا سفر کرد و آنقدر مجذوب آنجا شد که مدتی
را هم در دانشگاه آکسفورد به تحصیل گذراند و مدرک اقتصاد و علوم
سیاســی گرفت و پس از مدتی سفر در اروپا و مصر به ایاالت متحده
بازگشت.
پس از بازگشــت به امريــكا بود که پدرش  10هــزار دالر برای
ســرمایهگذاری به او داد .شاید بخت و اقبال بود که باعث شد اولین
سرمایهگذاری نفتی او بر روی چاهی باشد که کمتر از یک سال بعد
به نفت رسید و ژان پاول جوان را ناگهان تبدیل به میلیونر کرد .سال
 1919او به همان جایی برگشــت که ثروت خانوادگی از آنجا شروع
شــده بود :اوکالهما .در سالهای دهه  20او  3میلیون دالر دیگر به
ثروتش افزود .پس از مرگ پدر یکسوم سهام او در شرکت خانوادگی
به انضمام ریاست شرکت.
دهه  30برای امريكا سالهای تلخی به همراه آورده بود ،سالهایی
که همچنان از آن با نام رکود بزرگ یاد میشــود .اما برای گتی آن
سالها هم همچنان به معنای سرمایهگذاری بود .ثروتی که در اختیار

ژان پاول به همراه والدینش به اروپا سفر کرد و آنقدر مجذوب آنجا شد که مدتی را هم
در دانشگاه آکسفورد به تحصیل گذراند و مدرک اقتصاد و علوم سیاسی گرفت.

1904
1892

جورج به مینیاپولیس در مینهسوتا نقل مکان کرد و تمرکز کارش را در حوزه بیمه و
حقوق شرکتها گذاشت که باعث شد زندگی مرفهی برای خودش دست و پا کند.
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کامل شرکت را به دست او بسپارد .جورج سال  1930از دنیا رفت .او
شرکت و ثروتی معادل  10تا  15میلیون دالر را برای همسرش سارا به
ارث گذاشت اما ریاست گتی اویل در دست پسرش باقی ماند.

1910
جورج به اوکالهما رفت تا وارد تجارت نفت
شود.

راهی که جورج گتی رفته بود راهی بود که حاال فرزندش ژان پاول هم میتوانست دنبال کند او در
سال  1913به پسر  21سالهاش آنقدری پول داد که بتواند در چاههای نفت سرمایهگذاری کند و دو
سال بعد ژان پاول توانسته بود اولین یک میلیون دالر زندگیاش را به دست آورد.

داشت به او این امکان را داد که اول شرکت پاسیفیک وسترن اویل را
از آن خود کند و بعد دست به یک سری خریدهای دیگر بزند که از
جمله آنها میتوان به تایدواتر اویل و ا ِسکلی اویل اشاره کرد .او تا اوایل
دهه  50به این خریدها ادامه داد و بعد در سال  1967آنچه را اندوخته
بود با نام هلدینگ نفتی گتی در هم آمیخت.
سال  1949بود که گتی در ازای برداشت  60ساله از حوزه نفتی
نزدیک به مرز عربستان و کویت به خاندان ابن سعود  9.5میلیون دالر
پول نقد به اضافه سالیانه یک میلیون دالر پرداخت کرد .تا آن زمان
هیچ منبع نفتیاي در آن حوزه کشــف نشده بود و جستوجو برای
نفت چهار سال ادامه یافت .پس از خرج کردن  30میلیون دالر بود که
سرانجام قمار گتی به نتیجه رسید و منبعی با ظرفیت  16هزار بشکه
در سال کشف شد .پس از شروع استخراج از این حوزه نفتی بود که
گتی یکی از ثروتمندترینهای دنیا شد.
یکی از تواناییهای گتی برای افزایش ثروت خانوادگی تسلط او به
زبان عربی اســت که به او اجازه داد راحتتر پا به خاورمیانه بگذارد و
کســبوکارش را در آنجا گسترش دهد .او سهام عمده در نزدیک به
 200شرکت در این منطقه را از آن خود کرد.
ژان پاول هرگز عشقی را که اروپا و به خصوص انگلستان در زمان
جوانی در دلش ایجاد کرده بــود فراموش نکرد .وقتی که ثروتش از
میلیارد دالر هم گذشــت در دهه  50به انگلستان بازگشت و کارش
را در آنجا ادامه داد .یکی از خانههای سنتی انگلیسی را خرید و آنجا
تبدیل به قلب گتی اویل شــد .او آخرین سالهای عمرش را هم در
انگلستان گذراند ،تا روز  6ژوئن سال  1976که در همان کشور و در
سن  83سالگی از دنیا رفت.
JJگوردون پیتر گتی
ژان پاول عالوه بر شــهرتش در دنیای کسبوکار و نفت به تعدد
ازدواجهایش هم شــهرت داشــت .این یکی از همان دالیلی بود که
پدرش ،گتی بزرگ را نگران سبک زندگی او و تاثیرش بر کار شرکت
میکــرد .او  5بار ازدواج کرد و  5فرزند داشــت .گوردون گتی فرزند
چهارمین همسر او بود.
گوردون در سال  1933در لسآنجلس متولد و در سانفرانسیسکو
بزرگ شد .برخالف پدر و پدربزرگش او از ابتدا به موسیقی بیشتر از
نفت عالقه داشــت و همین باعث شــد که در دانشگاه هم در رشته
موسیقی تحصیل کند .البته عشق به موسیقی دلیل بر این نمیشد
کــه پدرش را ناامید کند و برای همین بود که ابتدا به خاطر رضایت
او هم که شده به کسبوکار نفتی پدر پیوست و هنگامی هم که ژان
پاول گتی از دنیا رفت مسئولیت شرکتی با  2میلیارد دالر سرمایه را
در دست گرفت 10 .سال پس از مرگ پدر ،او به اين نتيجه رسيد كه
دیگر دلیلی برای ماندن در حوزهای که متعلق به او نبود وجود ندارد.
او در ســال  1986شرکت خانوادگی را به قیمت  10میلیارد دالر به

شرکت تکساکو فروخت .آنچه جورج گتی نگران آن بود نه توسط ژان
پاول بلکه توسط نوهاش گوردون عملی شد.
گوردون گتی حاال به غیر از نام خانوادگی مشهوری که دارد ،بیشتر
با تولیداتش در حوزه موسقی شناخته میشود و آثارش شامل اپرای
شــبح کانترویل ،جوان و زنگها ،خانه آشر و ...است .شاید در دنیای
کسب و کار رها کردن امپراتوری نفتی و روی آوردن به دنیای موسیقی
امری دیوانهوار تلقی شــود اما این دیوانگی در دنیای هنر ســتایش
میشود .زندگی گوردون گتی آنقدر جذابیت داشت که بهانهاي شد
برای ساخت فیلم مستندی به نام «موسیقی خواهد بود» که در سال
 2016اکران شد.

جورج گتی
درگذشت.

1913

شرکت نفتی گتی اویل
تاسیس شد.

1933
1930

جورج به پسر ژان پاول  10هزار دالر
پول داد تا بتواند در چاههای نفت
سرمایهگذاریکند.

یکی از تواناییهای گتی برای
افزایش ثروت خانوادگی
تسلط او به زبان عربی است
که به او اجازه داد راحتتر
پا به خاورمیانه بگذارد و
کسبوکارش را در آنجا
گسترش دهد .او سهام
عمده در نزدیک به 200
شرکت در این منطقه را از آن
خود کرد

1986
1942

گوردون گتی فرزند جورج متولد
شد.

گوردون گتی شرکت خانوادگی را به قیمت 10
میلیارد دالر به شرکت تکساکو فروخت.
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کارآفرین
جیمز راتکلیف ،ثروتمندترین شهروند بریتانیا

پایان خوش قمار بزرگ
شرکت بزرگ نفتی کار کرد اما بعد تصمیم گرفت مهارتهایش را
گســترش دهد و برای همین به دانشگاه کسبوکار لندن رفت و
دوره مدیریت حسابداری و امبیای را گذراند.

جیمــز آرتور راتکلیف را حــاال با عنوان سِ ــر آرتور راتکلیف
میشناسند .وقتی در شهری حاشیهای در انگلستان به دنیا آمد
شــاید کسی مفتخر شــدن به چنین لقبی را برایش پیشبینی
نمیکرد .جیمز راتکلیف ســال  1952در شهر فیلزوورث ،یکی
از شــهرهای حومه شمالی منچستر متولد شــد و  10سال اول
زندگیاش را در آنجا گذراند .خانوادهاش ساکن خانهای بودند که
او از آن به عنوان یک خانه اجارهای دلپذیر در انتهای یک کوچه
بنبست یاد میکند .پدرش کارش را به عنوان نجار شروع کرد و
بعد از گسترش کار یک کارخانه تولید مبلمان آزمایشگاهی تاسیس
کرد .مادرش حسابدار ارشد بود .خانواده راتکلیف وقتی که او 10
ســاله بود به شهر یورکشایر نقل مکان کردند و جیمز به مدرسه
بورلی گرامر رفت و تا  18سالگی ساکن شهر هال شد .بعد نوبت
به دانشگاه رسید ،او در دانشگاه بیرمنگام مشغول تحصیل در رشته
مهندسی شیمی شد.
خودش میگوید« :انتخاب خیلی آســان بــود .در آن زمان یا
دانشگاههای کالسیک میرفتیم یا وارد دانشکدههای پلیتکنیک
میشدیم و یا باید شغلی انتخاب میکردیم ».برادرش باب که برای
یک شرکت بیمه سوئیسی کار میکند میگوید که والدینشان توقع
داشتند آنها حداکثر استفاده را از قابلیتهایشان بکنند .جیمز به
علوم و مهندسی عالقه داشت و پس از فارغالتحصیلی برای یک

او کیست؟

جیمز آرتور راتکلیف،
سرمایهدارسرشناس
بریتانیاییموسس
و مدیرعامل شرکت
صنایعشیمیایی
اینیوس است که فروش
ساالنه آن به  60میلیارد
دالر میرسد .راتکلیف
در حال حاضر با 16.3
میلیارد دالر دارایی
در رده  65فهرست
بلومبرگ قرار دارد.

جیمز ادوارد راتکلیف در شهر فیلزوورث ،یکی از شهرهای حومه
شمالی منچستر متولد شد و  10سال اول زندگیاش را در آنجا گذراند.

JJکارآفرینی در 40سالگی
جیمز راتکلیف در 40سالگی تبدیل به کارآفرین شد .او تا آن
زمان توانسته بود برای شرکت نفتی ایسو و کورتالدس کار کند و
عالوه بر مهندسی مدرکش در مدیریت را هم بگیرد و پس از آن
ســالها در گروه خصوصی کارگزاری سهام ادونت اینترنشنال بر
روی مهارت معامالت بورس کار کــرد .او حاال از کار کردن برای
این شرکت کارگزاری به عنوان یکی از مقاطع اصلی زندگیاش یاد
میکند کــه به مرور زمان این توانایی را به او داد که بتواند کاری
برای خودش داشته باشد.
چهار سال پس از کار در شرکت ادونت بود که فرصت مناسب
برایش فراهم شــد .او و جان هالوود ،یک مدیر ســابق در حوزه
پتروشــیمی به دنبال موقعیت برای ســرمایهگذاری بودند .سال
 1992با پشتیبانی شرکت ادونت این دو نفر مدیریت خرید یکی
از شرکتهای پتروشیمی وابسته به بریتیش پترولیوم را در دست
گرفتند تا شرکت اینسپکت را شکل دهند .هالوود رئیس شرکت
شد و راتکلیف مدیرعامل .هالوود او را این گونه توصیف میکند:
«جیمز مشتاق موفقیت بود و خیلی خیلی یکدنده و البته خیلی
مصمم».
راتکلیف در آن زمان دو پســر نوجوان داشــت و با وجود اين،
خانهاش را برای وام گرو گذاشــت و هرچه پول داشــت خرج سر
گرفتن این معامله کرد .او یک ســال در این مورد فکر کرده بود:
«40ســاله بودم و چنین موقعیتــی در زندگی حرفهای آدم یک
نقطه بسیار حساس است .اگر نقشه طبق برنامه پیش نرود همه
سرمایهات از دست میرود و حرفهات هم به کلی نابود میشود».
همســرش در این مورد چه فکر میکرد؟ «او پذیرفت که این کار
ریسک است .خانوادهام این ریسک را همراه هم قبول کردند».
یکی از فلسفههای مالکیت این است که بخشی از آنچه را داری
هم وارد کار کنی .راتکلیف میگوید« :آن زمان دوره کاپیتالیسم بود
و از تو میخواستند که هرچه داری روی میز بگذاری ».او خودش
هم موافق این ایده است و آن را در شرکت اینیوس هم تزریق کرده:

راتکلیف که دوباره به دانشگاه برگشته بود ،این بار با مدرک
امبیای از دانشگاه کسبوکار لندن فارغالتحصیل شد.

1974
1952
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1992
1980

راتکلیف با مدرک مهندسی شیمی از دانشگاه بیرمنگام
فارغالتحصیلشد.
آیندهنگر |  | tccim.irشماره هفتادوشش ،مهر 1397

راتکلیف و جان هالوود ،با پشتیبانی شرکت ادونت مدیریت
خرید یکی از شرکتهای پتروشیمی وابسته به بریتیش
پترولیوم را در دست گرفتند تا شرکت اینسپکت را شکل دهند.

راتکلیف در  40سالگی دو پسر نوجوان داشت و با وجود اين ،خانهاش را برای وام گرو گذاشت و هرچه پول داشت خرج سر گرفتن
این معامله کرد .او یک سال در این مورد فکر کرده بود40« :ساله بودم و چنین موقعیتی در زندگی حرفهای آدم یک نقطه بسیار بحرانی
است .اگر نقشه طبق برنامه پیش نرود همه سرمایهات از دست میرود و حرفهات هم به کلی نابود میشود».

«من خیلی به این فلسفه عالقهمندم ،هیچ چیزی رایگان نیست.
تعهد و مسئولیتپذیری برای کار به نظرم خوب است».

از شــرکتها هزینههای بسیار باالیی داشتند و هدف این بود که
بالفاصله جلوی این مخارج گرفته شود.

JJتولد اینیوس
چند سالی که به دنبال مالکیت شرکت جدید آمد ،سالهای
معامالت بیپروا بود ،از جمله ورود شــرکت به بازار بورس لندن.
هرچند شرکت اینسپکت در حوزه مواد شیمیایی تخصص باالیی
داشت ،با وجود اين ،صاحب کسبوکار در حوزه کاالهای دورهای
(مواد اولیه مانند فوالد و نفت و ...که قيمتشان باال و پایین میرود)
هم بود .یک کارخانه در آنتورپ بلژیک مواد خام شــیمایی تولید
میکرد که قیمت تولیداتش بسته به وضعیت اقتصادی باال و پایین
میشد .ســرمایهگذاران از این موضوع دل خوشی نداشتند .این
موضوع سبب شد تا سهام شرکت اینسپکت افت کند .سال 1998
راتکلیف از طریق ارزش سهام خودش به اضافه وام و روی آوردن به
سرمایهگذاری خطرپذیر ،سرمایه مورد نیاز را فراهم کرد و کارخانه
آنتورپ را خرید .به این ترتیب شرکت اینیوس متولد شد.
استیو کانوی ،مدیر بانک ســیتی که در آن زمان برای فراهم
شــدن ســرمایه مورد نیاز به راتکلیف کمک کرده بود میگوید:
«معامله هوشمندانهای بود .او چیزی را خرید که در نظر عام ارزشی
نداشت .او از طریق آربیتراژ (بهره گرفتن از تفاوت قیمت بین دو
یا چند بازار برای کســب ســود) از تفاوت دیدی که میان بخش
خصوصی و عمومی وجود داشــت استفاده کرد .اگر این موضوع
مربوط به امروز بود ،سرمایهگذاران چنین اجازهای نمیدادند».
در  10سال اول ،شرکت بیش از بیست خرید انجام داد و کسب
و کارهای مهجورمانده را از شرکتهای بزرگی مانند ICI، BASF
و بریتیش پترولیوم گرفت .بازار سهام به این قبیل شرکتها پشت
کرده بود و از چرخشهای ناگهانی بازار آنها که ممکن بود آنها را از
عرش به فرش بکشاند چندان خوشش نمیآمد.
رونالد همپل ،رئیس شــرکت  ICIدر اواخر دهه  90میالدی
میگوید« :در اواخر دهه  70و دهه  80میالدی ،ســود حاصل از
مواد شیمیایی هیدروکربنی که قیمتهایشان نوسان داشت دیگر
برای بازار جذاب نبود و ســرمایهگذاری عمده در چنین بازاری را
دیگر نمیشــد به راحتی توجیه کرد .شرکتهایی مانند اینیوس
میتوانستند چنین داراییها را عمال به قیمت مفت بخرند و بعد با
استفاده از ساختار جدید مدیریتی با هزینه بسیار پایینتری مشغول
به کار شوند».
اینیوس از بازار اوراق قرضه برای رســیدن به هدفش استفاده
کرد .فرمول کار ســاده بود :آنقــدر اوراق قرضه صادر کن تا پول
خرید فراهم شود ،قیمت را با استفاده از کاهش هزینهها پایین ببر
و بــاز همین چرخه را تکرار کن .اینیوس تمرکزش را بر روی این
کار گذاشت و به شدت جلوی هزینههای اضافی را گرفت .بسیاری

JJفدراسیون کسبوکارها
سال  2005نوبت به معاملهای رسید که قرار بود اینیوس را وارد
بازی بزرگان پتروشیمی در سطح بینالمللی کند .اینیوس چشم به
اینو ِون ،یکی از زیرمجموعههای بزرگ پتروشیمی شرکت بریتیش
پترولیوم داشت .یکی از کارخانههای این شرکت گرنگموس بود.
پس از چندین ماه مذاکره ،اینیوس توانســت بریتیش پترولیوم را
قانع کند که به جای وارد کردن این شــرکت در بازار بورس آن را
واگذار کند .اما اینیوس برای این خرید به  9میلیارد دالر سرمایه نیاز
داشت .سه بانک موافقت کردند که این پول را فراهم کنند .راتکلیف
میگوید« :ما دســت به قمار زدیم اما به نظرم قمار خیلی بزرگی
نبود چون میدانستیم که آنچه به دست میآوریم ارزشش را دارد».
امروز گروه اینیوس که راتکلیف دوست دارد آن را «فدراسیون
کســبوکارها» بنامد ،شــامل  20واحد صنعتی بزرگ است که
هرکدام هیئت مدیره خودشان را دارند 19 .هزار نفر برای این گروه
بزرگ صنعتی و تجاری کار میکنند و  171کارخانه در  24کشور
دنیا به این مجموعه تعلق دارد.
راتکلیف به جز جسارت در دنیای تجارت اهل ماجراجویی در
سفر هم هســت .او هم به قطب شمال سفر کرده است و هم به
قطب جنوب و تجربه موتورسیکلتســواری سهماهه در افریقای
جنوبی را هم دارد .او به خاطر خدماتش در حوزه تجارت ملقب به
سِ ر شد و حاال مالکیت تیم فوتبال چلسی را هم در اختیار دارد .سر
جیمز راتکلیف در حال حاضر ثروتمندترین شهروند بریتانیاست و
چند وقتی است که محل زندگیاش را از انگلستان به موناکو تغییر
داده است.

امروز گروه
اینیوس که
راتکلیف دوست
دارد آن را
«فدراسیون
کسبوکارها»
بنامد ،شامل20
واحدصنعتی
بزرگ است که
هرکدام هیئت
مدیره خودشان
را دارند 19 .هزار
نفر برای این گروه
بزرگصنعتی
و تجاری کار
میکنند و171
کارخانه در 24
کشور دنیا به این
مجموعهتعلق
دارد

ِ
اینوون ،یکی از زیرمجموعههای بزرگ پتروشیمی شرکت بریتیش پترولیوم داشت .یکی از
اینیوس چشم به
کارخانههای این شرکت گرنگموس بود .پس از چندین ماه مذاکره ،اینیوس توانست بریتیش پترولیوم را قانع
کند که به جای وارد کردن این شرکت در بازار بورس آن را واگذار کند

راتکلیف برای رهایی از مالیات از
انگلستان به موناکو نقل مکان کرد.

راتکلیف از طریق ارزش سهام خودش به اضافه وام و روی آوردن به سرمایهگذاری خطرپذیر ،سرمایه
مورد نیاز را فراهم کرد و کارخانه آنتورپ را خرید .به این ترتیب شرکت اینیوس متولد شد.

2005
2018

1998
اینیوس توانست با اقناع بریتیش پترولیوم بخشی از شرکتهای زیرمجموعهاش
را بخرد و وارد بازی بزرگان صنعت پتروشیمی در سطح بینالمللی شود.
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کارآفرین

نگاهی به زندگی و کسبوکار اریک اشمیت

پایه سوم گوگل

اریک اشمیت مشاور و یکی از
پشتيبانان مالی کمپین باراک
اوباما در انتخابات ریاست
جمهوری سال  2008امريكا
بود .پس از پیروزی اوباما در
انتخابات ،اشمیت به عضویت
شورای مشاوران رئیسجمهور
در حوزه علم و تکنولوژی
درآمد

او کیست؟

اریک اشمیت مهندس
نرمافزار و سرمایهگذار
امريكایی با دوران
مدیریتش در شرکت
گوگل به شهرت رسید
و مدتی هم جزو تیم
مدیریتی اپل بود.
اشمیت با  15.2میلیارد
دالر دارایی در رده
 81فهرست بلومبرگ
قرار دارد.

اریک اشــمیت ســالها به عنوان مدیرعامل گوگل فعالیت کرد.
نامش از ســال  2001در کنار نام موسســان جوان این شرکت قرار
گرفت و توانست در دورانی که بسیاری از محصوالت معروف گوگل
به بازار معرفی شــدند ،هویت خودش را به عنوان نامی ماندگار با نام
گوگل گره بزند .اریک اشمیت مانند بزرگتری بود که به لری پیج و
سرگی برین جوان که دانش و خالقیت داشتند اما به اندازه او بر بازار
و شرایط کار مسلط نبودند ،کمک کرد تا بتوانند از موج عظیمی که
خودشان به راه انداخته بودند به سالمت بگذرند .اریک اشمیت تمام
دوران کار حرفهایاش را در حوزه تکنولوژی و مدیریت گذرانده و حاال
یکی از ثروتمندترین مردان دنیا شناخته میشود .آنچه در این بخش
میخوانید ترجمه بخشهایی از مقاالت دانشنامه بریتانیکا و نشریه
بیزینس اینسایدر در مورد اوست.
JJحکایت مرد سوزان
اولیــن چیزی کــه لری پیج و ســرگی برین ،موسســان جوان
شــرکت گوگل را به این فکر انداخت که «این همان کسی است که
میخواســتیم!» چیزی فراتر از رزومه کاری اریک اشمیت بود .سال
 2001بود که دو موســس جوان گوگل در پی یافتن بهترین گزینه
برای مدیریت اجرایی شرکت بودند و در میان نامها و رزومههای بسیار
به اریک اشمیت رسیدند ،کسی که یک نقطه مشترک بسیار عجیب
با آنها داشــت .اشمیت تنها کاندیدای این شغل بود که مانند آنها در
فستیوال «برنینگ َمن» شرکت کرده بود.
برنینگ من یا مرد سوزان فستیوالی است که هر سال در صحرای
نوادای امريكا برگزار میشود .فستیوال برنینگ من برای اولین بار در
سال  ۱۹۸۶توسط لری هاروی و گروهی از دوستانش برگزار شد .اما

اینکه چرا برنینگ من یا همان مرد سوزان با این نام خوانده میشود،
به کارهای لری هاروی ،فعال مدنی و هنرمند امريكایی و دوستانش
در آن ســال بازمیگردد .گفته میشود که او و چند نفر از دوستانش
در یک اقدام خودجوش برای ابراز احساس شخصی ،آدمکی را که به
شکل یک مرد بود در ساحل بیکِر سانفرانسیسکو سوزاندند.
حاال گروههای مختلف مردم در این فســتیوال شرکت میکنند،
اجتمــاع چندروزهای که هــرکاری در آن مجاز اســت برای همین
بسیاری از اوقات هیپیها به آن گرایش دارند .میگویند شرکت در این
گردهمایی به غیر از خوش گذراندن و جشن و پایکوبی این امکان را به
برخی میدهد که عقاید کهنه خود را بسوزانند ،هنرشان را نشان دهند
و خودشان را بهتر بشناسند .بسیاری از شرکتکنندگان ،این جشن
را «گونهای تجربه جدید در زندگی اجتماعی و تجربهای در ابراز فاش
و آشکار عقاید و اتکای فوقالعاده به خود» توصیف میکنند .یکی از
همکاران گوگل در زمان انتخاب اشمیت میگوید که پس از پی بردن
به حضور او در فســتیوال قبلی برنینگ من ،پیج و برین او را همراه
خود به این فستیوال بردند« :آنها اشمیت را به صدر فهرست کاندیداها
آوردند و بعد همراه او به فستیوال برنینگ من رفتند تا ببینند در آنجا
چه میکند .آنها مشتاق بودند ببینند که در جریان این فستیوال او
چقدر قادر است از خودش فاصله بگیرد و با تیم یکی شود .بعد معلوم
شد که او از این امتحان موفق بیرون آمده است و نتیجه تصمیمگیری
بر اساس شرکت در این فستیوال انتخاب یکی از محوریترین مدیران
اجرایی گوگل بود».
JJمهندس اشمیت
اریک اشــمیت ســال  1955در واشــنگتن به دنیا آمد و در

اریک اشمیت در واشنگتن به دنیا آمد و در
بلکسبرگ ویرجینیا بزرگ شد.

قائممقام شرکت سان
جنرال سیستمز شد.

1976
1955
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1988
اشمیت ابتدا به دانشگاه پرینستون رفت تا معماری بخواند اما بعد رشتهاش را به مهندسی
الکترونیک تغییر داد و در این سال با مدرک مهندسی فارغالتحصیل شد.

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هفتادوشش ،مهر 1397

برین و پیج ،اشمیت را به صدر فهرست کاندیداها آوردند و بعد همراه او به فستیوال برنینگ من رفتند تا ببینند در
آنجا چه میکند .آنها مشتاق بودند ببینند که در جریان این فستیوال او چقدر قادر است از خودش فاصله بگیرد و با
تیم یکی شود .بعد معلوم شد که او از این امتحان موفق بیرون آمده است.

بلکسبرگ ویرجینیا بزرگ شــد ،در شهری که پدرش به عنوان
استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیا تک مشــغول به تدریس بود .او
در جوانی به دانشــگاه پرینستون رفت تا معماری بخواند اما بعد
رشتهاش را به مهندســی الکترونیک تغییر داد و در سال 1976
فارغالتحصیل شد .اشمیت دکترایش را از دانشگاه برکلی و در رشته
علوم کامپیوتر گرفت.
سال  1977بود که اشمیت به عنوان رئیس و مدیر اجرایی نو ِول به
این شرکت پیوست .در آن زمان نوول به شدت نیازمند یک مدیریت
ت ِویر طراحی این شرکت داشت بازار
خالق بود چرا که سیستم عامل ن 
را به مایکروسافت میباخت .تالشهای اشمیت شرکت را زنده کرد اما
در بلندمدت نتوانست تاثیرگذار باشد.
اریک اشــمیت از سال  1979تا  1983برای شرکت زیراکس کار
کرد و بعد به شــرکت سان مایکروسیســتم پیوست .ظرف دو سال
توانســت در این شــرکت خودش را ارتقا بدهد و به عنوان قائممقام
شرکت در بخش تولیدات نرمافزار مشــغول کار شود و سال 1988
قائممقام شرکت سان جنرال سیستمز شد .چند سال بعد دوباره به
سان مایکروسیستم بازگشت و به عنوان مدیر بخش تکنولوژی این
شرکت مشغول به کار شد .در این شرکت بود که او به عنوان بخشی
از تیم توسعه برنامهریزی به زبان جاوا کار کرد و با عالقه بسیار روی
آن تمرکز کرد.
JJدوران گوگل
اینجاست که داستان به سال  2001و داستان جالب و کمی هم
عجیب انتخاب اشمیت به عنوان بخشی از تیم گوگل میرسد .سال
 2001اریک اشمیت به عنوان رئیس هیئت مدیره این شرکت انتخاب
شــد و در عرض  5ماه توانست عنوان مدیرعامل شرکت را هم از آن
خود کند .لری پیج و ســرگی برین در آن زمان ریاســت بخشهای
محصوالت و تکنولوژی را بر عهده داشــتند .یکی از نشــریات چاپ
سیلیکون ولی نوشته است که اشمیت به خاطر وجود «نظارت یک
بزرگسال» استخدام شد چرا که موسسان گوگل هنوز بیست و چند
ســاله بودند .این سه نفر همراه هم گوگل را اداره میکردند .به وجود
آمدن یک ســاختار متعارف تجاری در گوگل مدیون حضور اشمیت
است .او نظارت بر ورود این شرکت به بازار بورس را بر عهده داشت و
سخنگوی گوگل هم شناخته میشد.
زمانی که اشــمیت شــروع به کار در گوگل کرد این شرکت یک
موتور جستوجوگر موفق داشت اما در زمان مدیریت او محصوالت
متنوعــی را به بازار عرضه کرد از جملــه گوگل نیوز ( ،)2002بالگر
( ،)2003گوگل بوکــس ( ،)2004جیمیــل ( ،)2004گوگل ارث
( )2005و گوگل مپ ( .)2005ســال  2006هم این شرکت سایت
اشتراکگذاری ویدئوی یوتیوب را خرید .سال  2008گوگل با معرفی
گوگل کروم ،مایکروسافت و با معرفی سیستم عامل موبایلی اندروید،

درباره اشمیت
اریک اشمیت در کنار مدیریت و نقشآفرینی در دنیای تکنولوژی نقشهایی هم در کمکهای
خیریه و عالم سیاست بر عهده داشته است .این بخش نگاهی کوتاه است به آنچه شاید در مورد
فعالیتهای او بیرون از ساختار شرکت گوگل ندانید.
اریک اشمیت مشاور و یکی از پشتيبانان مالی کمپین باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری
ســال  2008امريكا بود .پس از پیروزی اوباما در انتخابات ،اشــمیت به عضویت شورای مشاوران
رئیسجمهور در حوزه علم و تکنولوژی درآمد.
اشمیت عقیده دارد که سادهترین راهکار حل تمامی مشکالت داخلی امريكا طراحی برنامهای
اســت که بر اساس آن انرژیهای تجدیدپذیر گســترش پیدا میکنند و به مرور زمان جایگزین
سوختهای فسیلی میشوند.
بنیاد خانوادگی اشمیت در سال  2006توسط او و همسرش ،وندی اشمیت تاسیس شد .هدف
اصلی این بنیاد تمرکز بر روی پایداری و استفاده مسئوالنه از منابع طبیعی است.
اشمیت یکی از اعضای هیئت امنای دانشگاه کارنگی ملون و دانشگاه پرینستون است .او تا پیش
از سال  2010در دانشکده کسبوکار دانشگاه استنفورد به تدریس مشغول بود.
او در سال  2006به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت اپل انتخاب شد و سه سال در این سمت
باقی ماند.

اپل را به چالش کشید.
ســال  2011پیج عنوان مدیرعاملی گوگل را که  10سال قبلتر
ترکش کرده بود دوباره بر عهده گرفت و اشــمیت به رئیس شرکت
تغییر ســمت داد ،در این پســت جدید او با مسائل روزانه مدیریتی
شرکت سروکار داشت .سال  2015که هلدینگ جدید آلفابت به عنوان
هلدینگ مادر گوگل اعالم موجودیت کرد ،اشمیت مسئولیت ریاست
کمیته اجرایی هیئت مدیره را بر عهده گرفت.
زمانی که اشمیت شروع به
کار در گوگل کرد این شرکت
یک موتور جستوجوگر موفق
داشت اما در زمان مدیریت
او محصوالت متنوعی را به
بازار عرضه کرد از جمله
گوگل نیوز ( ،)2002بالگر
( ،)2003گوگل بوکس
( ،)2004جیمیل (،)2004
گوگل ارث ( )2005و گوگل
مپ ()2005

لری پیج مدیرعاملی گوگل را که  10سال قبلتر ترکش کرده بود دوباره بر عهده
گرفت و اشمیت به رئیس شرکت تغییر سمت داد

2015

2001
2011
اریک اشمیت به رياست هیئت مدیره گوگل انتخاب شد و در عرض 5
ماه توانست عنوان مدیرعامل شرکت را هم از آن خود کند.

هلدینگ جدید آلفابت به عنوان هلدینگ مادر گوگل اعالم موجودیت کرد ،اشمیت
مسئولیت ریاست کمیته اجرایی هیئت مدیره را بر عهده گرفت.
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کارآفرین

درسهای روابط عمومی از وارن بافت

در رسانهها حاضر شوید
وارن بافت میداند
که گزارش خبرنگار
درست از همان
زمانی که شما
جواب او را ندادهاید
شروع شده است.
او میگوید که
همیشهتلفن
خبرنگاران را
جواب میدهد و
حاال بنا بر تجربه
میداند که چه
خبرنگاری ارزش
وقت گذاشتن دارد
و چهکسی نه

وارن بافت یکی از مدیرانی اســت که شــاید بیشــتر از هرکس
دیگری برای حضور در رســانهها و صحبت کردن با روزنامهنگاران و
خبرنگاران وقت میگذارد .خودش میگوید یک دلیلش این است که
روزنامهنگاران را دوســت دارد چون آدمهایی اهل فکر کردن هستند
و باعث میشــوند که او هم بر روی مسائل دقیقتر شود .اما یکی از
دالیل اصلی این اســت که او در تمام این ســالها هرجایی که الزم
بوده به شیوهای سیاستمدارانه سرمایهگذاری کرده است .به قول یکی
از مدیران همکارش «شرکت ما بر این پایه استوار است که میدانیم
نمیتوانیم پیشبینی کنیم در آینده چه اتفاقی رخ میدهد».
یکی از برگهای برنده وارن بافت در دنیای کسبوکار این است که
او به خوبی بر حوزه روابط عمومی مسلط است .او با روزنامهنگاران رابطه
خوبی دارد و هیچوقت از فرصتی که فکر میکند منجر به معرفی بهتر
شرکت و فعالیتش میشود نمیگذرد .در طول سالها او همیشه به
عنوان یک منبع خبری در دسترس روزنامهنگاران جدی حوزه اقتصاد
بوده است و ناخودآگاه تبدیل به چهرهای محبوب در میان آنها شده
که باعث میشود همیشه از او و شرکتش به خوبی یاد کنند .برنامه
ویدئویی «آیکونیک وویس» بر روی یوتیوب ،مصاحبهای با وارن بافت
انجام داده و از دل این مصاحبه نکاتی کلیدی در حوزه روابط عمومی
بیرون کشیده اســت که از سوی وارن بافت رعایت میشود .ترجمه
بخشهایی از این گزارش  -مصاحبه را در این قسمت میخوانید.
JJغلبه بر ترس از جمع
زمانی بود که وارن بافت حتی از فکر کردن به اینکه در مورد فروش
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و تجارتش سخنرانی کند وحشت داشت .اما میدانست که باید بر این
ترس غلبه کند و با سخنرانی و اقناع مردم دست به فروش بستههای
سرمایهگذاری بزند و این کار بنای تاسیس شرکت برکشایر هاتاوی
شد .برای غلبه بر این ترس او تصمیم گرفت با خودش کنار بیاید و به
خودش بقبوالند که احساس عدم امنیت در هنگام سخنرانی عمومی
به گذشته او برمیگردد.
من از صحبت در جمع وحشــت داشتم و در دوران کالج به عمد
هر واحد درسی را که قرار بود من را ملزم به ارانه سخنرانی و ارائه در
برابر جمع کند ،برنمیداشــتم .بعد از پایان کالج بود که سرانجام در
یکی از دورههای دیل کارنگی* شرکت کردم 100 .دالر خرج کردم
و مدرک شرکت در این کالس را گرفتم .حتی در دوران گذراندن این
دوره بود که توانســتم از همسرم خواستگاری کنم .به نظرم آن 100
دالر ارزشش را داشت.
اگر شما هم مثل اغلب ما باشــید ،احتماال سرتان شلوغتر از آن
بوده کــه آموزشهای خیلی حرفهای ببینید و اگر بنا بر اتفاق مدیر
یک شرکت هستید ،هیچیک از دور و بریهایتان قرار نیست به شما
بگوید که بهتر است برای بهبود مهارتهایتان کمک بگیرید .در واقع
آنچه شما اغلب میشنوید این است« :رئیس کارتان عالی بود!» چنین
اظهارنظرهایی شما را دچار این توهم میکند که در ایدهآلترین حالت
مدیریت قرار دارید .کاری که وارن بافت کرد و بد نیســت شــما هم
امتحانش کنید این است که او چند راهنما و مربی حرفهای استخدام
کرد تا برای تصحیح اشــکاالت و موفقیتش در کار به او کمک کنند.
بد نیســت در نظر داشته باشید که شما در دنیایی زندگی میکنید

«من از صحبت در جمع وحشت داشتم و در دوران کالج به عمد هر واحد درسی را که قرار بود من را ملزم به ارانه سخنرانی
و ارائه در برابر جمع کند ،برنمیداشتم .بعد از پایان کالج بود که سرانجام در یکی از دورههای دیل کارنگی شرکت کردم100 .
دالر خرج کردم و مدرک شرکت در این کالس را گرفتم».

که کارمندانتان را جوانان نســل هزاره تشکیل دادهاند ،کسانی که از
بدو تولد با شــما متفاوت بودهاند و زندگیشان با آیپد و تکنولوژی
میگذرد .این نسل شما را با استانداردهای خودشان قضاوت میکند.
JJتلفن خبرنگاران را جواب بدهید
روز شــلوغی داریــد و در همین حین ایمیلــی از یک خبرنگار
میبینید که میخواهد در مورد موضوعی واکنش شــما را بداند .به
او جواب میدهید« :خبر میدهم» و ایمیل را برای روابط عمومیتان
میفرستید .در حالی که شما مشــغول ارجاع کار به روابط عمومی
هستید خبرنگار به رقیب شما زنگ میزند و یک مصاحبه اختصاصی
انجام میدهد.
وارن بافت میداند که گزارش خبرنگار درست از همان زمانی که
شــما جواب او را ندادهاید شــروع شده است .او میگوید که همیشه
تلفن خبرنگاران را جواب میدهد و حاال بنا بر تجربه میداند که چه
خبرنگاری ارزش وقت گذاشتن دارد و چهکسی نه.
من در عرض دو تا سه دقیقه میتوانم تشخیص بدهم که موضوع
چهکســی جدی است و چهکســی فقط دارد بیهودهگویی میکند.
در عرض همان دو ،ســه دقیقه مشخص میکنم که آیا عالقهای به
اظهارنظر و مصاحبه دارم یا نه.
او همه تلفنها را جواب میدهد بعد در عرض دو دقیقه از شر کسی
که ایده خاصی برای گزارشــش ندارد خالص میشود ،اما هیچوقت
موقعیتهای جدی رســانهای را که میتوانند به او و شرکتش کمک
کنند رد نمیکند.
JJخبرهای بد را با خبرهای خوب درست کنید نه با کتمان
اغلب بازیگران قدرتمند در هر حوزهای (تجارت ،سیاســت و )...از
اعتراف به اشــتباه گریزان هستند چرا که صدایی مدام در گوش آنها
زمزمه میکند« :مســئولیت این کار به عهده توست» .اگر از مدیران
قبلی بپرسید متوجه میشوید که آنها آموختهاند که با اینهمه شبکه
مجازی و گروههای فعال اجتماعی و رســانهای که وجود دارد شــما
نمیتوانید تنها از طریق قانونی از مخصمه بگریزید ،این درسی است
ی بهای زیادی بابت آموختنش پرداختهاند .بافت یک فلسفه
که برخ 
شخصی در مورد طبیعت انسان و اجتنابناپذیری خبرهای بد دارد:
من  330هزار کارمند دارم و شرط میبندم که باالخره یک نفر در
جایی کار اشتباهی انجام میدهد که باید خیلی سریع برای جبران آن
وارد عمل شد .وقتی که متوجه اشتباهی میشوید باید خیلی زود آن
را اصالح کنید و بالفاصله آن را گزارش کنید ،حتی اگر قرار است این
گزارش به مسئوالن دولتی یا قضایی باشد .وقتی که دردسری از راه
میرسد قانون من این است :درستش کن ،سریع درستش کن ،شرش
را بکن و از آن عبور کن.
اینکه خبر یک مشکل به بیرون گزارش شود یک چیز است و اینکه
مطمئن باشید آدمها آنقدر به شما اطمینان دارند که فکر میکنند
از پس حل آن برمیآیید یک موضوع کامال جداســت .وارن بافت در
دهه  90میالدی زمانی که رئیس موقت هیئت مدیره شرکت سالمون
برادرز بود مجبور شــد به دنبال پرونده رسوایی مالی این شرکت در
برابر کمیته بازرگانی امریکا شهادت دهد .وکیالن خواهان پرونده در
انتظار بودند که او یک کلمه اشتباه بگوید و بدون شک وکالی خودش
منتظر بودند تا از متمم پنجم قانون اساسی اسم ببرند که بر اساس
آن نمیتوان هیچکس را در هیچ مورد کیفری به ادای شهادت علیه

خود مجبور کرد .اما وارن بافت شهادت خود را در برابر کمیته اینگونه
عنوان کرد:
جناب رئیس ،میخواهم شهادتم را با عذرخواهی شروع کنم .ملت
حق دارد انتظار داشته باشد که قوانین و مقررات کشور رعایت شود،
حقی که در شرکت سالمون زیر پا گذاشته شد ...من به کارمندانمان
گفتم :اگر پول شــرکت را از دست بدهید و باعث ضرر و زیان شوید
درک میکنم اما اگر نام نیک و ســوابق شرکت را زیر سوال ببرید با
بیرحمی تمام واکنش نشان میدهم.
رکگویی بافت در مورد خطاهای انجامشــده در سالمون خیال
کمیته را راحــت کرد که او میتواند به خوبــی از عهده ادامه کار و
مدیریت شرکت برآید .آنها پس از آن جلسه بافت را به حال خودش
گذاشــتند (البته پس از دریافت غرامتی ســنگین) و او هم توانست
شــرکت را دوباره در مسیر اصلی قرار دهد و بعد هم آن را با قیمت
خوبی به شرکت سیتی بانک واگذار کند.

وقتی که متوجه
اشتباهی
میشوید باید
خیلی زود آن را
اصالح کنید و
بالفاصله آن را
گزارش کنید،
حتی اگر قرار است
این گزارش به
مسئوالن دولتی یا
قضاییباشد

*دیل هریسون کارنگی ،نویسنده و سخنران معروف امریکایی بود
که به خاطر کتابها و دورههایی که در مورد تقویت فردی ،فروش و
آموزشهای شرکتی داشت معروف شد.

سومین ثروتمند زمین
وارن بافت ســومین ثروتمد بزرگ دنیا است .کسی که با  82.6میلیارد دالر ثروت پس از جف
بزوس و بیل گیتس در فهرست بلومبرگ قرار دارد .بافت رئیس هیئت مدیره و بزرگترین سهامدار
شرکت برکشایر هاتاوی است .یک گروه سرمایهگذاری که عالوه بر مالکیت شرکتهای بزرگی مانند
گایکو (بیمه) ،کالیتون هاوس (خانهسازی) و دایری کوئین (فست فود و بستنیفروشی زنجیرهای)
از جمله سهامداران شرکت کوکاکوال و امریکن اکسپرس هم به شمار میرود.
وارن بافت  87ساله زاده نبراسکا است و دوران کودکیاش از طریق رساندن روزنامه به در خانهها
و فروش آبنبات پول درمیآورد .او در  11سالگی برای اولین بار بازار بورس نیویورک را از نزدیک
دید و یک سال بعد اولین سهامش را در بورس خرید .وارن پس از گرفتن مدرک کارشناسی ارشد
اقتصاد به کار کارگزاری بورس مشــغول شد و در سال  1962شروع به خریدن سهام یک شرکت
راکد نساجی با نام برکشایر هاتاوی کرد و به تدریج تمام شرکت را از آن خود کرد .برکشایر هاتاوی
در گذر زمان تبدیل به هلدینگ اصلی او برای کار سرمایهگذاری شد .از سال  1965تا  2017این
شرکت توانسته است سود ساالنه هر سهام خود را به  20.9درصد برساند.
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کارآفرین

این صفحه در «آیندهنگر» از این پس به معرفی کتابهایی
میپردازد که کارآفرینان نوشتهاند.

چگونه ثروتمند شوید؟
ژان پاول گتی

شرح کامل زندگی ژان پاول گتی را در همین صفحات خواندهاید .همان کسی
که شــرکت گتی اویل را تاسیس کرد و توانســت از طریق چاههای نفت و البته
قمارهای فراوان در حوزه خرید و فروش شرکتهای پتروشیمی ،نام خاندان گتی را
همنشین نام ثروت کند .سایت آمازون در معرفی کتاب او نوشته است« :کتابهای
زیادی در مورد ثروتمند شدن نوشته شده ،کتابهایی که نویسندگان آنها خودشان
آنقدری که در کتابهایشان آوردهاند موفق به کسب درآمد نشدهاند .اما اگر ژان
پاول گتی ،که مجله فورچون از او به عنوان ثروتمندترین مرد دنیا نام برده بود نتواند
به شما بگوید که چطور ثروتمند شوید پس چهکسی میتواند؟ در این کتاب تاجر
میلیاردر در مورد رمزهای موفقیت صحبت میکند و نقشه راهی پیش روی کسانی
میگذارد که میخواهند پا جای پای او بگذارند .او در این کتاب از موضوع ثروتمند
شدن هم فراتر میرود و به شما پیشنهاد میکند که با پولهایتان چه کنید».

راه پیشرو
بیل گیتس

بیل گیتس ،یکی از موسسان شرکت مایکروسافت که سالها مدیرعامل این شرکت هم
شناخته میشد نیازی به معرفی ندارد .او سالها در صدر فهرست میلیاردرهای دنیا نشسته بود
و در زمانی که همچنان در مایکروسافت مشغول به کار بود دست به نگارش کتاب «راه پیش
رو» زد .این کتاب نظریات بیل گیتس و ایدههایش در مورد انقالب کامپیوتری را شرح میدهد
و در آن از تغییراتی که کامپیوترهای فوق هوشمند قرار است به دنبال بیاورند صحبت میکند .او
در این کتاب در مورد خودش توضیحی نمیدهد و در واقع در متن کتاب آمده است« :هرکسی
که به دنبال خواندن یک اتوبیوگرافی یا گفتاری در مورد این است که به خوششانسی من بودن
چه احساسی دارد و چگونه است با خواندن این کتاب ناامید میشود .در این کتاب قرار است
همان نخبهای را ببینید که نام مایکروسافت را تبدیل به یک برند جهانی کرد .او کاری به زندگی
شخصیاش ندارد ،هرچه هست در مورد کامپیوترها است و دنیایی که میسازند».
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زندگی و کار من
هنری فورد

هنری فورد ،مخترع ،نویسنده و نظریهپرداز امريكایی بود که شرکت خودروسازی
فورد را در سال  ۱۹۰۳تأسیس كرد .او بود که نخستین بار با هدف تولید خودروی
ارزانقیمت خط تولیــد را به کار گرفت و نهتنها انقالبی در صنعت اروپا و امريكا
ایجاد کرد ،بلکه ترکیب تولید انبوه کاال ،دستمزد باال برای کارگران و قیمت پایین
پیشــنهادی او چنان تأثیری بر اقتصاد و جوامع قرن بیستم ایجاد کرد ،که آن را
فوردیسم نامیدند .هنری فورد در کتاب «زندگی و کار من» داستان زندگی خودش
را نقل میکند .در این کتاب داســتان ظهور و اوج گرفتن یکی از سرشناسترین
ستارههای اقتصادی امريكا را میخوانید .او در این کتاب در مورد آرمانش برای ایجاد
اشتغال و هدفش از تولید صحبت میکند و بسیاری از خوانندگانش معتقدند که
با وجود گذر زمان همچنان میتوان از ایدههایی که در این کتاب مطرح میشود
انگیزه گرفت.

کسبوکار شادی
تد لیانسیس

تد لیانسیس ،تاجر ،سرمایهگذار و نویسنده امريكایی است که قبال یکی
از مدیران ارشــد شرکت  AOLبود و به عنوان موسس و مدیرعامل شرکت
 Monumental Sports & Entertainmentشناخته میشود که هم
مالک چند تیم ورزشــی است و هم در حوزه رسانه و سرمایهگذاری فعالیت
دارد.
لیانســیس در این کتاب توضیح میدهد که موفقیت شاید شما را به شادی
برساند و شاید هم نه اما شادی همیشه شما را تبدیل به آدم موفقتری میکند .او در
طول این کتاب برای اثبات این نظر از تحقیقات علمی و تجربههای شخصی خودش
در زندگی نام میبرد و از  6رازی حرف میزند که میتواند آدمها را به شادی برساند
و توضیح میدهد که چطور همه اینها میتوانند به موفقیت ختم شوند.

 ...............................تجـربــه ...............................
[ این صفحهها به مرور تجربیات کارآفرینی میپردازد] .

مستقیم بتاز!

نگاهی به شیوه کسبوکار تلویزیونی اپرا وینفری
از میان میلیاردرهای دنیا تعداد کمی هســتند که
زهرا چوپانکاره
خودشــان را از نقطه صفر ،بلکــه از زیر خط فقر
اقتصادی و نابرابریهای اجتماعی باال کشیده باشند
دبیر بخش تجربه
و بر پایه هیچ یک امپراتوری بزرگ برپا کرده باشند.
اپرا وینفری یکی از همان آدمهای معدود اســت کــه البته از تمامی همردههای
خودش شناختهشدهتر است .کسی که نه با صنعت فوالد و چاه نفت و اتومبیلسازی
بلکه با حرف زدن توانست تبدیل به یکی از ثروتمندترینهای دنیا شود.
اپرا وینفری ،مجری سرشــناس امریكایی یک ستاره تلویزیونی
و سینمایی اســت اما در کنار آن صاحب کسب و کار و
مدیری توانمند است که یکی از بزرگترین شرکتهای
رسانهای امریكا را در تملک و مدیریت خود دارد .نشریه
بیزینس اینسایدر نگاه گذرایی داشته به شیوه اپرا در
کسبوکار تلویزیون که ترجمه آن را در این قسمت
میخوانید.
اپرا وینفــری در دهه  80و  90با خیل عظیمی
از رقیبان روبهرو بود که وارد کسبوکار تاکشوهای
تلویزیونی شده بودند.
او آموخــت که برای موفقیت باید بیاموزد که در
همان مسیر مشخص خودش باقی بماند و نگران
آنچه بقیه دارند انجام میدهند نباشد.
روحیه کاری اپرا به او اجازه داد که برنامه
تلویزیونــیاش را از یک برنامه عامهپســند
تبدیــل به یــک برنامه معنــوی کند که
تکیهاش بر گسترش سبک زندگی مثبت
بود .حوزهای که حاال او را پیش از هرچیز با
یشناسند.
آن م 
اپــرا وینفری امروز یکی از ســاطین
رسانهای اســت ،میلیاردری که در رأس
امپراتوری رســانهای خودش قرار گرفته و
به هرکسی که بتوان فکرش را کرد دسترسی
دارد .امــا مدتها قبــل از اینکه به این موقعیت
دست پیدا کند ،یک میزبان تلویزیونی بود که مدام
تالش داشت تا در حوزه خودش بماند و کارش را
درست و به کمال انجام دهد .او در یک مصاحبه
اشاره کرده که زمانی به نقطه عطف در کارش
رســید که فهمید «بزرگترین درسی که از
رقبا و هرکسی که در این حوزه فعالیت دارد

آموختم این است که هرکسی فقط باید با خودش مسابقه بدهد».
سال  1986بود که برنامه تاکشوی تلویزیونی او که در طول روز پخش میشد
توانست تبدیل به یک برنامه تلویزیونی سراسری در امریكا شود و خیلی زود تبدیل
به برترین تاکشوی صبحگاهی امریكا شد .این برنامه توسط میلیونها امریكایی
دنبال میشد ،کسانی که تحت تاثیر نگاه شخصی اپرا به موضوعات عامهپسند مانند
ازدواج ،شایعات و روابط عاطفی قرار گرفته بودند.
در اوایل دهه  90به نظر میرســید که ســروکله تعداد بیشماری از
رقیبان پیدا شده است که از همان قالب برنامهسازی استفاده
میکردند .در همین دوران بود که اپرا به نتیجه رســید
مرتــب و از نزدیک مراقب رقبا بودن او را از آنچه که
باید انجام بدهد تا همچنان برنامه تلویزیونی شماره
یک باقی بمانــد ،دور میکند .او به تیمش گفت
که باید مانند اسب مسابقه باشند ،چشمبندهای
اسبهای مسابقه اجازه نمیدهد که آنها اسبهای
دیگر سمت چپ و راست خود را ببینند و فقط باید
به جلو خیره شوند ،به همان خطی که خودشان در
آن مشغول دویدن هستند.
موقع شــروع کار برای فصل جدیــد برنامهها
در ســال  ،1994اپرا به این نتیجه رسید که هرچند
تولیداتش به شکل عظیمی موفق بوده است اما در واقع
میزان زیادی «چرندیات تلویزیونی» تولید کرده است
که در بســیاری موارد ،موارد منفی را بازتاب داده و
از بُعد انســانی قضایا گذشته است .از همان زمان
به بعد قرار شــد که هر قسمت از برنامه به قول
خودش «نیرویی برای مبارزه در راه خیر» باشد.
این تصمیم به این معنــا بود که موضوعاتی
مانند خودکفایی ،معنویت و شــیوه درست
تربیت کودکان وارد برنامههای او میشدند .با
در پیش گرفتن این راه تازه میزان بینندههای
برنامه از  13میلیون به  9میلیون نفر ســقوط
کرد اما اپــرا از اینکه همچنان کاری را بکند که
رقبایش میکردند سر باززد و دیگر به سراغ شایعههای
روز که همچنان مخاطب جذب میکردند نرفت.
تیم اپرا از همان تاریخ به بعد شــعار «به بهترین
شــکل زندگی کن» را الگوی برنامهسازی خودشان
قرار دادند و این شــعار تبدیل به موضوعی فراتر از
برنامهسازیهای تلویزیونی او شد.

تجـربــه
شرایط بد اقتصادی را تبدیل به فرصتی برای پیشرفت کنیم

بچرخ تا بچرخیم
به یاد داشته باشید
که مشتریان شما
هم احتماال در
وضعیت تالش
برای بقا به سر
میبرند و در
انتظارفرصتی
برای موفقیت
هستند.شماهمان
کسی باشید که با
مشاوره و تعریف
یک پروسه راهکار
نجات را به آنها
ارائه میدهید
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وضعیت بد اقتصادی در مقاطع مختلف زمانی برای همه کشورها
و تمامی کســبوکارها پیش میآید .همزمان با تحلیلهای اقتصادی
و نگرانیهای روزافزون ،برخیها تصمیم میگیرند تا با شرایط جدید
همراه شوند و به جای انتظار برای پایان کار به فکر شیوههای جدید در
کسبوکار و راهحل بگردند .نشریه  INCچاپ امریكا در مطلبی اشاره
میکند که شرایط بد اقتصادی هم به دالیلی میتواند تبدیل به فرصتی
برای موفقیت شود .ترجمه این مقاله را در این بخش میخوانید.
ســال  2010نشــریه هــاروارد بیزینس ریویو نگاهی داشــت به
کسبوکارهایی که در معرض تندباد رکود اقتصادی سال  2007قرار
گرفتند و اینکه کدامیک فروریختند و عقب ماندند .نتیجه این مطالعه
تانگیزبود.
حیر 
 17درصد از شــرکتهایی که در این مطالعه مورد بررســی قرار
گرفتند از رکود اقتصادی جان ســالم به در نبردند ،ورشکست شدند،
به فروش رفتند و یا خصوصی شــدند .در همین شرایط  80درصد از
شرکتها به آرامی شروع به بازیابی خود کردند و نیمی از آنها همچنان
به میزان سود و فروش دوران پیش از رکود نرسیده بودند 9 .درصد از
شرکتها هم شکوفا شدند و توانستند بر رقبای خود غلبه کنند.
دلیل موفقیت این شرکتها متفاوت بود اما به صورت کلی شامل
عواملی مانند تمرکز بر پیشــگیری ،عملگرایی و ترقیخواهی بود .در
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مجموع آنها همگی این توانایی را داشــتند که واکنش نشان دهند و
هرقدر هم که شرایط اقتصادی دشوار بود توانستند مدل کسبوکارشان
را با آن همخوان کنند.
شما هم میتوانید از همین شیوه فعاالنه و انعطافپذیر استفاده کنید
و نهتنها کسبوکارتان را نجات دهید بلکه به موفقیت هم دست پیدا
کنید .در اینجا هشت دلیل آورده شده برای اینکه چرا اقتصاد بد ممکن
است برای کسبوکار شما بهترین شرایط را فراهم آورد.
JJحفظ کردن استعدادها آسانتر است
حفاظت از نیروهای مستعد در این شرایط آسانتر از اقتصاد شکوفایی
است که در آن این نیروها میتوانند به راحتی در میان گزینههای کاری
که مقابلشان قرار دارد دست به انتخاب بزنند .در شرایط بد اقتصادی
کارمندان بیشتری به آنچه که دارند میچسبند و یا تصمیم میگیرند به
خاطر کسب یک درآمد سالم این گزینه کاری فعلی را هم رد نکنند .به
عنوان مثال پیشنهاد شرایط کاری منعطف مانند دورکاری میتواند تاثیر
بسزایی در نگه داشتن نیروهای مستعدی داشته باشد که نمیخواهند
با رفت و آمدهای طوالنی سروکار داشته باشند .محول کردن پروژههای
طالیی ،در نظر گرفتن اهداف شغلی کارکنان و پیشنهاد دادن به آنها
برای بازی کردن نقش راهنما میتواند نیروهای مستعد را به این سمت

وقتی سرعت رشد شغلی کاهش پیدا میکند ،به این معنا نیست که حجم کار هم کاهش یافته است .شرکتها در وضعیت
اقتصادی ضعیف بیشتر مستعد جذب کارکنان آزاد و پیمانکاران هستند .خودتان را در جایگاه مشاور و یا کارمند آزاد قرار
دهید ،کسی که آماده است کار متخصصان باتجربه را انجام دهد.

بکشاند که نقش فعالتری در کسبوکار شما بازی کنند.

عالقهمندند و از این طریق میتوانند بیشترین اطالعات را جذب کنند.

JJتقاضا برای کار آزاد وجود دارد
وقتی سرعت رشد شغلی کاهش پیدا میکند ،به این معنا نیست
که حجم کار هم کاهش یافته اســت .شرکتها در وضعیت اقتصادی
ضعیف بیشتر مستعد جذب کارکنان آزاد و پیمانکاران هستند .خودتان
را در جایگاه مشــاور و یا کارمند آزاد قرار دهید ،کسی که آماده است
کار متخصصــان باتجربــه را انجام دهد .کارکنــان آزاد میتوانند در
ازای تخصصشــان تقاضای بیمه کنند و شرکتها هم از اینکه با این
تخصص ثبات خودشان را حفظ کنند نفع میبرند .کار آزاد همچنین
میتوانــد قواعد بازی را برای زنان که به صورت ســنتی در محل کار
حقوق پایینتری نسبت به مردان (به خصوص در وضعیت بد اقتصادی)
داشتند ،تغییر دهد.

JJدر مورد جریان درآمدتان خالقیت بیشتری نشان دهید
اگــر بخواهید منتظر بمانید تا بهبــود وضعیت اقتصادی وضعیت
مالی شما را هم با خودش باال بکشد باید تا ابد منتظر بمانید .در عضو
میتوانید آستین باال بزنید و برای بیشتر کردن محل درآمدتان خالقیت
به خرج دهید .چندگانه کردن منابع درآمدی به شــما این فرصت را
هم میدهد تا در زمان وضعیت بــد اقتصادی خودتان را از خطر دور
نگه دارید .اول از هر چیز با قابلیتهایی که در شــرکت خودتان وجود
دارد شروع کنید ،به عنوان مثال شرکتهای نرمافزار میتوانند خدمات
مدیریت دیتابیس ایمیلها را به مشتریان پیشنهاد دهند.

JJمشتریان مشتاق ارزش افزوده هستند
در وضعیت درگیری اقتصادی دو اتفاق رخ میدهد :شــرکتها یا
نرخهایشان را باال میبرند و مشتریان وفادارشان را از دست میدهند،
کسانی که دیگر نمیتوانند از عهده هزینه خدمات این شرکتها برآیند،
یا اینکه سعی میکنند نرخهایشان را بشکنند تا مشتریان را حفظ کنند.
هیچیک از این دو سناریو تاثیر چندانی ندارد .یا شرکتها با هزینههای
افزوده بازاریابی برای جذب مشتریان توانمندتر تنها میمانند و یا باید
کارمندانشان را تعدیل کنند تا میزان هزینههایی را که کاستن از نرخ
خدمات به دنبال دارد جبران کنند .شما این فرصت را دارید که بازی را
عوض کنید و در عوض اینها ،ارزش افزوده پیشنهاد دهید .تمام تمرکز
خود را بر روی ســرویس خدمات به مشــتریان بگذارید .به مشتریان
پیشنهاد ارزش افزده دهید ،مانند مشاوره در محل برای کار با نرمافزار
طراحیشده شرکت شما یا دسترسی آنها به ویدئوهای آموزشی .هرچه
ارزش افزوده بیشتری به مشتریان پیشنهاد دهید ،احتمال اینکه با وجود
شرایط بد اقتصادیشان همچنان با شما بمانند بیشتر میشود.
JJطاقچههای کوچک خودشان را بهتر نشان میدهند
وقتــی اقتصــاد رو به نزول میرود چارهای نیســت جــز اینکه با
ســرویسهای تخصصی یا پیشــنهاد محول برای خودتان طاقچهای
درســت کنید .اگر جز این باشد مجبور میشوید به بازی کاهش نرخ
خدماتتان تن دهید .فوق تخصصی شــدن میتواند تالش شما برای
بازاریابی را بهبود ببخشــد ،کاری که سبب میشود به یک جمعیت
مخاطب مشخص دست پیدا کنید که طبیعتا جذب کسبوکار شما
یشوند.
م 
بــه عنوان مثال یک مشــاور امــاک میتواند با تمرکــز بر روی
آپارتمانهای با مالکیت مشترک و یا خانههای حیاطدار شهری خودش
را از سایرین متمایز کند .حتی میتوانند با تخصصیکردن حوزهشان
تعداد طبقات یا مساحت خانههایی را که خرید و فروش میکنند هم
مشخصکنند.
 Micro Nichesدر لغت به معنای طاقچههای کوچک است ،این
اصطالح معموال برای ســایتهایی به کار برده میشود که به صورت
بســیار تخصصی در یک حوزه بسیار مشخص فعالیت میکنند .مثال
ســایتهایی که فقط در مورد انواع تســتر آشپزخانه یا فقط در مورد
غذاهای کودکانی که آلرژی دارند مینویســند .این تخصصی بودن به
صورت ویژه مخاطبانی را جذب میکند که به یک موضوع مشــخص

JJدر کوچک کردن استراتژیک کار انگیزه وجود دارد
ســرانجام روزی میرسد که ممکن اســت مجبور به انتخابهای
دشــواری باشید که کوچک کردن شرکت یکی از آنهاست .اما این به
معنای شکســت شما نیســت .کوجک کردن کار میتواند به صورت
استراتژیک و با هدف تمرکز دوباره یا چرخش جهت شرکت به منظور
فاصله گرفتن از هزینههای غیرضروری باشد.
هزینههای ثابتتان را در نظر بگیرید .شــرکتهایی که بخشــی از
داراییشــان را خرج مکان شــرکت میکنند میتوانند اجارهنامهشان
را لغو کنند و به کارمندانشــان اجازه دهند که از خانه کارها را دنبال
کنند و بعد جلسات هفتگی کاری را در محلی مشخص برگزار کنند.
شرکتهایی که بخشی از هزینههایشان را صرف جلسات با مشتریان
میکنند میتوانند جلسات را به صورت ویدئوکنفرانس برگزار کنند و از
این بخش هزینهها بکاهند.
JJمشتریان برای نجات به راهکار نیاز دارند
به یاد داشته باشید که مشتریان شما هم احتماال در وضعیت تالش
برای بقا به سر میبرند و در انتظار فرصتی برای موفقیت هستند .شما
همان کسی باشید که با مشاوره و تعریف یک پروسه راهکار نجات را
به آنها ارائه میدهید .به عنوان مثال به عنوان مشاوره چهره به چهره با
مشتریانی که نیاز به راهکاری برای تبلیغات در شبکههای اجتماعی و یا
محتوای بازاریابی دارند جلسه مشاوره حضوری بگذارید.
مشاوره میتواند حکم شراکت خاموش شما را در شرکتها داشته
باشد و درآمدی اضافه به منابع شما بیفزاید.
JJبازاریابی و تبلیغات توسط خود شما ارزانتر است
وقتی اقتصاد متزلزل میشود ،روزنامهها ،سایتها و مجالت به یک
انــدازه با کمبود آگهیها که روزی یکی از منابع اصلی درآمد آنها بود
دســت و پنجه نرم میکنند .این فرصت برای شما مهیاست که برای
بستن قراردادهای تازه و گزینههای تبلیغاتی ارزانتر وارد مذاکره شوید.
از موقعیتهای بازریابی رایگان که وقتی پول به راحتی در اختیارتان
بود میگذشتید ،صرفنظر نکنید .به مشتریان بالقوه پیشنهاد دیدار و
راهنماییهای رایگان بدهید .در جلساتی که دعوت میشوید حضور پیدا
کنید و یا مهمان برنامههای رادیویی و پادکستها شوید تا نام شما و
حوزه تخصصیتان بیشتر طرح شود.
اقتصاد بد الزاما قرار نیست نقطه پایان کسبوکار شما باشد .در عوض
به این شرایط به چشم موقعیتی برای نوسازی کارتان بنگرید ،از نحوه
خدماترسانی گرفته تا راه و رسم اداره شرکت.
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تجـربــه

رئیس خوب در شرایط بد

نگاهی به تجربه مدیران امریكایی در دوران رکود اقتصادی سال 2008

رئیس عالی بودن
حتی در شرایط
خوب اقتصادی هم
کار آسانی نیست.
این کار به دلیل
ماهیت رابطهای که
بر اساس نامتوازن
بودن قدرت شکل
میگیرد ،پرچالش
است.تحقیقات
یکی از فرضیههای
همیشگیمارا
ثابت کردهاند:
کسانی که قدرت
بیشترینسبت
به دیگران دارند،
بیشتروبیشتر
تبدیل به آدمهای
خودخواهی
میشوند که کمتر به
خواستهها ،کارها
و گفتههای دیگران
توجه میکنند
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سال  2008یکی از سیاهترین دورانهای اقتصادی در حافظه
جهان مدرن اســت .شــوک حاصل از بحران اقتصادی بیش از
هرجایی خودش را درامریكا به خوبی نشــان داد .شــرکتهایی
که تا یک ســال قبلتر پیشتاز و پیشرو بودند و در راه رشد قدم
برمیداشتند به خاک سیاه نشستند و با گرفتار شدن در گرداب
مشکالت موج تعدیل نیروی انسانی و اخراج و کم کردن از حقوق و
مزایا و ...رسید .در همین دوران بود که برخی از متخصصان دست
به کار شدند تا به کارفرمایان و مدیران یادآور شوند که چطور باید
در چنین وضعیتی با شرکت و نیروی انسانی خود برخورد کنند.
رابرت ســاتن ،استاد مدیریت دانشگاه استنفورد در مقالهای بلند
در مجله «هاروارد بیزینس ریویو» در این مورد نوشت .خالصهای
از نظرات او را در این بخش میخوانید .شــاید در شرایط موجود
اقتصادی و آنچه در پیش روی اقتصاد کشــور قرار گرفته است
گوش کردن به برخی از این اندرزها خالی از فایده نباشد.
میدانم که حاال زمان بسیار سختی برای تمامی رئیسان است.
ترس و پارانویا همهجا را گرفته ،نهفقط در بازار بلکه در محیطهای
کاری هم همین وضعیت هست .چندی پیش مدیر اجرایی یک
شرکت خدماترسانی حرفهای میگفت اجبار به تعدیل  10درصد
از کارمندان شــرکت چقدر دردناک بوده است و در همین حال
باید برای آرامش و روحیه دادن به افراد باقیمانده تالش میکرد.
وقتی از یک دوســت مشترک که او هم مدیر یک شرکت دیگر
بود خواســتم که برای آرامش او وارد عمل شــود ،به کمک آمد
اما بعد اعتراف کرد که خودش هم با شــر ناشــی از تعدیل 20
درصد از نیروی کارشــان درگیر اســت .تصادفی نبود که این دو
نفر دچار مشکلی یکسان بودند؛ در این وضعیت اقتصادی تعداد
کمی از ســازمانها توانستهاند از چنین موقعیتی بگریزند .حتی
در کســبوکارهایی که به خاطر خوشقلبی مدیرانشان شهرت
دارند هم برخی از روسا به ناچار نقش تبر را ایفا میکنند .شرکت
نتاپ ،که به عنوان اولین شــرکت در لیست « 100شرکت برتر
برای کار» سال  2009نشــریه فورچون قرار داشت هم کمتر از
یک ماه پس از انتشار این لیست اعالم کرد که ناچار به تعدیل 6
درصد از کارکنانش شده است .شرکت گوگل که در سال 2008
برترین شرکت نشریه فورچون شده بود هم صدها نفر از کارمندان
تماموقتش را اخراج کرد.
نتیجه چنین اوضاعی برای روسا (شاید کسانی مثل شما) این
اســت که در شرایط سختی مشغول به فعالیت هستند و گاهی
احساس میکنند در قلمرویی ناشــناخته قرار گرفتهاند .پس از
سالها رشد در کسبوکار و در اختیار داشتن نیروهای ماهر حاال
این روسا با سوالی مواجه هستند که جایگاه آنها را تعریف میکند:
در فضایی که ترس در آن موج میزند ،اعتماد ب ه نفسشان مخدوش
شده و به نظر میرسد که راه پیش رو تا مدتها قرار است سنگالخ
باشد ،چطور میشود آدمها را مدیریت کرد؟ اغلب مدیران آمادگی
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رویارویی با چنین بخشی از کار را ندارند ،و هرکسی هم نمیتواند
با چنین موقعیتی کنار بیاید .این مقاله برای کمک کردن به کسانی
است که میخواهند از عهده چنین کاری برآیند.
اجازه بدهید صادق باشیم :رئیس عالی بودن حتی در شرایط
خوب اقتصادی هم کار آســانی نیست .این کار به دلیل ماهیت
رابطــهای که بر اســاس نامتوازن بودن قدرت شــکل میگیرد،
پرچالش است .تحقیقات یکی از فرضیههای همیشگی ما را ثابت
کردهاند :کسانی که قدرت بیشتری نسبت به دیگران دارند ،بیشتر
و بیشــتر تبدیل به آدمهای خودخواهی میشــوند که کمتر به
خواستهها ،کارها و گفتههای دیگرانتوجه میکنند .این واقعیت به
اندازه کافی بد هست اما مشکل یک وجه دیگر هم دارد؛ کارمندان،
گفتهها و رفتارهای خودشیفتهوار رئیسان را با دقت زیر نظر دارند.
این دو گرایش یک زنجیره مسموم را به وجود میآورند که باید به
دقت مورد مطالعه قرار بگیرد.
رئیسان خوشنیت چگونه میتوانند از این زنجیره رها شوند؟
آنها باید به صورت آگاهانه توجه را از ســمت خودشان به سمت
چالشها و نگرانیهای کارمندانشان معطوف کنند .رئیسانی که
این کار را انجام میدهند درمییابند که در زمانهای پراسترس،
آدمها نیازی ویژه به چهار راهکار دارند :پیشبینیپذیری ،درک،
کنترل و همدردی.
JJارائه پیشبینیپذیری
اهمیت پیشبینیپذیری در زندگی مردم آنقدر زیاد اســت
کــه نمیتوان چنــدان در مورد آن مبالغه کــرد و در تحقیقات
زیادی این عنصر خودش را به صورت برجسته نشان داده است.
مشهورترین نمونه این تحقیقات ،تحقیق مارتین سلیگمن بر روی
فرضیه اخطار /امنیت اســت .او در این تحقیق مشاهده کرد که
وقتی یک واقعه اســترسزا قابل پیشبینی باشد میتوان فقدان
حالتهای استرسزا را هم پیشبینی کرد .بنابراین فرد میداند
که چه زمانهایی نیازی نیست که در حالت هوشیاری و اضطراب
قرار داشته باشد .ســلیگمن از آژیر اخطار حمله هوایی در زمان
بمبارانهای لندن در جریان جنگ جهانی دوم یاد میکند .مردم
لندن آنقدر به این آزیر متکی بودند که هروقت این اخطاردهنده
خاموش بود با راحتی به دنبال کار و زندگیشان میرفتند.
همیــن نکته در مورد شــوکهای حاصــل از تعدیل نیروی
ســازمانها هم وجود دارد .اگر تــا آنجایی که میتوانید در مورد
آنچه قرار است رخ دهد به کارمندان اطالعات بدهید (به صورت
شخصی ،به صورت گروهی و به صورت سازمانی) وقتی که اتفاق
ســرانجام رخ دهد آنها تا جایی که میتوانند آماده شدهاند تا رنج
کمتری متحمل شوند .و نکته مهم این است که میآموزند تا وقتی
که چنین زنگ خطری به صدا درنیامده آسوده باشند .این ایدهای
بود که یک سازمان غیردولتی بر اساس آن برای کارکنانش یک

سلیگمن از آژیر اخطار حمله هوایی در زمان بمبارانهای لندن در جریان جنگ جهانی دوم یاد میکند.
مردم لندن آنقدر به این آزیر متکی بودند که هروقت این اخطاردهنده خاموش بود با راحتی به دنبال
کار و زندگیشان میرفتند.

نامه رسمی فرستاد .در این متن بدترین سناریوی ممکن شرح داده
شده بود اما همزمان با آماده کردن آنها برای آینده این اطمینان
را داده بود که هیچکس تا سه ماه آینده کارش را از دست نخواهد
داد .آرتور کانن دویل (نویســنده «شرلوک هلمز») میگوید« :ما
از روال رخوتناک زندگی بیزاریم» اما این موضوع شامل این نقل
قول نمیشود .کارهایی که آدمها حاضرند انجام دهند و خشم و
اضطرابی که از آن رنج میبرند تنها برآمده از سرنوشت محتومشان
نیست ،واکنش آنها بر اساس تفاوت میان آنچه انتظار دارند و آنچه
به دست میآورند شکل میگیرد.
JJدرک بیشتر
اگر پیشبینیپذیری بر این محور شکل بگیرد که چه موقع،
چه اتفاقی روی میدهد ،درک در مورد چرایی و چگونگی است.
در اینجاست که به رئیس پیشنهاد میشود هرگونه تغییر عمده
را با توضیح در مورد اینکه دلیل آن چیســت و چه تبعاتی دارد
(تا حد امکان با جزئیات بیشــتر) شرح دهد .این اندرز هم ریشه
روانشناسانه دارد :انســان همواره در مورد اتفاقاتی که برایشان
توضیحی ندارد واکنش منفی نشــان میدهد .تاثیر این موضوع
آنقدر پررنگ است که بهتر است به آدمها توضیحی را که دوست
ندارند بشنوند بدهیم تا اینکه موضوع را مسکوت بگذاریم.
رئیسان خوب همچنین میدانند که برای رساندن کارمندان
به درک درســتی از آنچه در جریان اســت به بیشتر از یک بار
تعامل احتیاج دارند .وقتی که روند کار از کنترل خارج شــده و
کارمندان نگران هستند ،ایجاد ایدههای جدید و آموزش رفتارهای
تازه کار بسیار دشــواری است .وظیفه شما به عنوان رئیس این
است که پیامهایتان را به گونهای طراحی کنید که در کسانی که
بیتمرکز ،غمگین و منفیباف هستند اثر کند .وقتی پای ارتباطات
درونسازمانی در میان است شعارتان باید این باشد :ساده ،محکم،
تکرارشونده.

این طرح میتوانســت به افزایش حقوق کارمندان بینجامد و در
بدترین حالت میتوانســت به تعدیلهای گسترده و حتی مرگ
شرکت ختم شود .این ریسک بزرگ قابلیت داشت که کارمندان
شرکت را که تا همان زمان هم به اندازه کافی وحشت کرده بودند
از اضطراب فلج کند .اما او به جای اینکه به کارمندان اجازه دهد
از مقیاس بزرگ کار وحشت کنند ،از گروههای مختلف خواست تا
کارهای مربوط به طرح را به صورت مجزا روی برگههای یادداشت
بنویسند .در مرحله بعد یادداشتها را بر اساس سختی و آسانی
کار بر روی یک تخته سفید چسباند .مشخص شد که بیشتر از
نیمــی از کارهای مربوط به این طرح چنان ســاده بودند که در
عرض چند روز قابل اجرا بودند .هر داوطلبی مسئول انجام یکی
از کارهای ساده شد و پس از یک هفته و با انجام شدن هریک از
مراحل ایمیلهای گزارش کار با مضمون «انجام شد» سر از ایمیل
کارکنان شرکت درآورد و این اعتماد به نفس را به کل آنها داد که
از پس انجام بخش دشوار کار هم برمیآیند.

JJتوان کنترل
آدمها شاغل نمیشوند که احساس کنند قدرتی ندارند .تمام
اهمیت کار کردن در این اســت که به نتیجه برســیم و تاثیری
بگذاریم .برای همین است که وقتی اتفاقات مختلف افراد را خلع
ســاح میکند به شدت ناامید میشــوند .به عنوان رئیس یک
کسبوکار در دوران بد اقتصادی شاید نتوانید اختیار کنترل کردن
آنچه را در حال رخ دادن است به کارمندانتان بدهید اما خیلی مهم
است که دستکم این قدرت را احساس کنند که در آنچه پیش
میآید و چگونگی و زمان رخداد وقایع حق اظهارنظر داشته باشند.
در زمانه ســختی ،یک رئیس خوب راهی برای دســتیابی
به موفقیت پیدا میکند ،هرچند که این موفقیت بســیار جزئی
باشد .کارل ویک ،نظریهپرداز سازمانی در مقالهای با نام «بردهای
کوچک» نشان میدهد که وقتی یک مانع بیش از اندازه بزرگ،
بسیار پیچیده و یا خیلی دشوار باشد ،افراد توان تحمل را از دست
میدهند و در جایشان خشک میشوند .با وجود این ،اگر همان
چالش به اجزایی کمتر دلهرهآور تفکیک شود ،افراد با اعتماد به
اینکه میتوانند بر مشکل غلبه کنند به پیش میروند .رئیسی را
میشناسم که در همین دوران سخت شرکتها دست به طراحی
و اجرای یک کمپین فرشــوهای اضطراری زد .در بهترین حالت

JJهمدردی کردن
همدردی کردن شکلهای بسیار مختلفی دارد .در سادهترین
شکل به معنای در نظر گرفتن نقطه نظر دیگران ،درک اضطراب
آنها و تالش صادقانه برای تسکین آنهاست .همدردی بهویژه وقتی
اهمیت دارد که به آدمها کمک کند عزت نفسشان را حفظ کنند.
وقتی چارهای جز تعدیل و تعطیلی بخشها نمیماند ،رسیدگی
به نیازهای احساسی آدمها بسیار حیاتی است ،هم برای کسانی
که تعدیل میشــوند و هم برای کسانی که از این تعدیلها جان
سالم به در میبرند .یکی از بدترین کارهایی که یک رئیس پس از
تعدیلها میتواند انجام دهد بدگویی و یا هرگونه اهانت به کسانی
اســت که از سازمان جدا شدند .حتی اگر از نظر خودتان ،بخش
غیرفعال شــرکت را تعدیل کردهاید ،بیان کردن آن سبب خشم
کارمندان موجود میشود و ممکن است بهترین نیروهایتان را هم
از دست بدهید.
چه ببرید و چه ببازید ،وقتی کارمندان شما احساس کنند که
همیشــه طرف آنها هستید ،نتیجه مثبت آن بعدتر به خود شما
بازمیگردد .اگر نیروهای شما حس کنند که حاضرید آنها را در
چشم به هم زدنی بفروشید نتیجه کار ممکن است تا پایان دوران
کاریتان شما را رها نکند.

پس از بحران اقتصادی سال
 2007صفهای انتظار برای
مصاحبه کاری تبدیل به
صحنهای متداول در امریکا شد

شرکت نتاپ ،که
به عنوان اولین
شرکت در لیست
« 100شرکت برتر
برای کار» سال
 2009نشریه
فورچون قرار
داشت کمتر از یک
ماه پس از انتشار
این لیست اعالم
کرد که ناچار به
تعدیل 6درصد
از کارکنانش شده
است .شرکت گوگل
که در سال 2008
برترین شرکت
نشریه فورچون
شده بود هم صدها
نفر از کارمندان
تماموقتش را
اخراج کرد
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تجـربــه

داشتن هزاران فالوئر اتفاقی كه معرف مشتریان ایدهآل شما نیستند و چیز چندانی به شما نمیدهند منجر به نتایج دلخواه نمیشود.
مهم این است كه گروههای همسان و حرفهایهایی را جذب كنید كه در دیدگاه و عالیق با شما همنظر هستند و میتوانند تبدیل به
بخشی از روند موفقیت شما شوند.

چند اشتباه بارز در بازاریابی در شبكههای اجتماعی

ساده اما پیچیده
شما هم وسوسه شدهاید كه به خیل شركتهای فعال در شبكههای اجتماعی بپیوندید؟ شاید همین حاال هم صفحهای در اینستاگرام داشته باشید یا در توئیتر و فیسبوك
فعالیتهایی كنید .شاید شما هم از باال رفتن تعداد الیكها و فالوئرهایتان خوشحال میشوید .این مطلب به شما میگوید كه اشتباه میكنید! ورود به دنیای بازاریابی در شبكههای
اجتماعی قوانین و پیچیدگیهای خودش را دارد .اگر تاكنون فكر میكردهاید كه حضور در این شبكهها به آسانی نصب اپلیكیشن اینستاگرم و توئیتر است این بخش از مطلب
وبالگ تخصصی «اینتكنیك» را بخوانید.

نداشتن نقشه بازاریابی در شبكههای اجتماعی
بازاریابی شــبكههای اجتماعی بدون داشتن نقشه عملكرد مناسب،
میتواند تبدیل به هدر دادن وقت بشــود .بسیاری از شركتها در این دام
میافتند .این شــركتها به صورت مرتب در صفحات اجتماعی خود پست میگذارند و
برخی از مطالب را منتشــر میكنند كه از نظر آنها هــواداران و فالوئرهای جدید جذب
میكند .این كار بازاریابی در شــبكههای اجتماعی نیست ،این كار یعنی هیچ نقشهای
ندارند.
بازاریابی شبكههای اجتماعی باید از همان روشی انجام شود كه برای هرگونه كمپین
دیگر برنامهریزی میكنید .باید هدف مشخص ،بودجه معین و نقشه عمل محكمی داشته
باشید كه نشان دهد به دنبال چه هستید ،چگونه قرار است به هدفتان برسید ،چطور نتایج
كار را بسنجید و از چه منابعی میتوانید خرج كنید.

1

سنجش شاخصهای اشتباه
به هنگام سنجش شاخصهای اصلی عملکرد برای بازاریابی شبكههای
اجتماعی ،بسیاری از بازاریابان در دام معیارهای باطل میافتند .آنها تعداد
طرفدارانشان در فیسبوك یا فالوئرهایشان در توئیتر را در نظر میگیرند و هرچه این عدد
باالتر رود خوشحالتر میشوند.
بازاریابی شبكههای اجتماعی از دیگر كانالهای بازاریابی متفاوت نیست .باید در این
مورد هم به سراغ سنجش تاثیری بروید كه اقدامات شما در شبكههای اجتماعی با خود به
همراه آورده است ،حواستان باید به میزان تاثیر این نوع از بازاریابی بر روی كسبوكارتان
باشد نه تعداد هواداران و فالوئرها.

2

برخورد یكسان با شبكههای اجتماعی متفاوت
مخاطب قراردادن مردم به شیوهای كه مناسب و همخوان با یك شبكه
اجتماعی مشخص نیست ،هم غیركارآمد است و هم تاثیر معكوس دارد.
شما احتماال در آلمان به زبان اسپانیایی حرف نمیزنید و با وجود این ،بسیاری از كسب
وكارها با زبانی اشتباه در شبكههای اجتماعی حرف میزنند .هر شبكه اجتماعی سنت،
زبان ،مخاطب و نوع محتوای خودش را دارد .برای اینكه تالشهایتان موثر باشد باید تفاوت
موجود در شبكههای اجتماعی را در نظر بگیرید .مهم است كه بیاموزید مردم چگونه در
هر شبكه اجتماعی ارتباط برقرار میكنند.

3

شكست در مشاركت در گفتوگو
اگر كسی آنقدری اهمیت ندهد كه به مطالب شما واكنش نشان دهد
و یا آنها را به اشتراك بگذارد ،بهروز كردن شبكه اجتماعیتان عمال بیفایده
اســت .پستها و محتوای شــما باید به گونهای طراحی شوند كه مخاطب را تشویق به
گفتوگو كنند .اگر چنین واكنشهایی را دریافت نمیكنید باید در كلیت اســتراتژی و
تولید محتوایتان بازنگری كنید.
وقتی مخاطبی واكنش نشان میدهد و یا نظرش را ثبت میكند ،چه مثبت باشد و چه
منفی ،حتما به آن پاسخ دهید .این موقعیتی است كه برای ارتباط مستقیم با مشتریان.
دوستانه و جذاب رفتار كنید چون از همهچیز گذشته روح شبكههای اجتماعی بر همین
اساس است .ارتباطتان با مخاطب را در شبكههای اجتماعی تنها به واحد بازاریابی محدود
نكنید .ســایر بخشها از جمله فروش ،خدمات مشتریان ،حسابداری و تولید را هم در
اســتراتژی ارتباطات از طریق شبكههای اجتماعی در نظر بگیرید تا بتوانند با مشتریان
وارد تعامل شوند.

4

ارتباط به معنای شبكهسازی نیست
داشتن هزاران فالوئر اتفاقی كه معرف مشتریان ایدهآل شما نیستند و
چیز چندانی به شما نمیدهند منجر به نتایج دلخواه نمیشود .مهم این
است كه گروههای همسان و حرفهایهایی را جذب كنید كه در دیدگاه و عالیق با شما
همنظر هستند و میتوانند تبدیل به بخشی از روند موفقیت شما شوند .با ساخت و توسعه
شبكهتان دسترسی بهتری به چشماندازها و سایر افراد حرفهای پیدا میكنید و احتمال
بیشتر دیده شدن پیام و محتوایتان را باال میبرید.
اطمینان حاصل كنید كه تعامل شما معنادار است .شبكهسازی یعنی افزودن ارزش به
یك رابطه .باید زمانی را برای ارتباط با مخاطبان و نوشتن پیامهای مربوط به هر شخص
كنار بگذارید ،وارد بحث شوید و به جای اینكه فقط پستهای خودتان را به چشم دیگران
فرو كنید ،پای مطالب دیگران هم نظر بگذارید و به آنها واكنش نشان دهید.

5

شما احتماال در آلمان به زبان اسپانیایی حرف نمیزنید و با وجود این ،بسیاری از كسب وكارها با زبانی اشتباه در
شبكههای اجتماعی حرف میزنند .هر شبكه اجتماعی سنت ،زبان ،مخاطب و نوع محتوای خودش را دارد.
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 ...........................آیندهپژوهی ...........................

بیابان تجدیدپذیر

معادن چطور کارشان را با انرژی پاک پیش میبرند؟

آیندهپژوهی

پیرترمیشویم
تحوالت ساختار جمعیتی ایران در سالهای آتی به کدام سمت میرود؟
جمعیت کشــور یک فاکتور مهم انسانی و اقتصادی است .جمعیت یک
کشور و بزرگی طبقه متوسط در جامعه است که میتواند بزرگی بازار مصرف
آن کشــور و بزرگی جامعه نیروی کار را تعیین کند و در نهایت نشان دهد
توانایی اقتصادی کشور برای رشد چقدر است.
والاســتریت ژورنال نوشت :جمعیت یک کشــور نیروی کار آن کشور
محســوب میشوند و هرچه سطح تحصیالت و مهارتهای آنها باالتر باشد،
بازدهی باالتری برای اقتصاد کشور ایجاد میکنند .در کشورهایی که میزان
تحصیالت نیروی کار باال باشد ،آنها توانایی بیشتری برای ایجاد ارزش افزوده
برای اقتصاد کشور دارند به همین دلیل است که کشورها میلیونها دالر برای
تربیت و تحصیل نیروهای انسانی هزینه میکنند به این امید که در سالهای
آتی از تواناییهای آنها استفاده کنند ولی زمانی که شمار زیادی از این جمعیت
تحصیلکرده از کشور خارج شوند یا نرخ زاد و ولد در کشور کاهش یابد ،این
نگرانی به وجود میآید که در آینده کشور با کمبود نیروی کار روبهرو شود .در
حالت اول بخش زیادی از سرمایههای کشور نیز به هدر میرود؛ سرمایههایی
که برای تحصیل نیروهای انســانی صرف شده است ،تحصیل در مدارس و
دانشگاههای دولتی ،و فرد تحصیلکرده به قصد بهرهبرداری از توانمندیهای
ایجادشده از کشور خارج میشود .در حالت دوم تولید نیروی کار برای تامین
نیــاز بــازار در آینده کاهش پیدا میکند که این امــر باعث نگرانی مقامات
اقتصادی کشورها است .در دنیای امروزی مسئله کاهش زاد و ولد و افزایش
سن جمعیت یک معضل جهانی است .در برخی از کشورهای صنعتی برای
حل این مشکل از پذیرش مهاجر استفاده کردهاند و در برخی دیگر از کشورها
خدمات زیادی در اختیار مادران شاغل قرار دادهاند تا انگیزه فرزندآوری در آنها
افزایش یابد ولی در نهایت و با وجود اجرای تمامی این سیاستها دنیای آینده
با بحران پیری جمعیت روبهرو است .بحرانی که می تواند زندگی آینده انسان
را تحت تاثیر قرار دهد.

مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده

منبع worldometers

چرا باید خواند:
یکی از معضالت امروز
ایران پیری جمعیت
و نرخ باالی مهاجرت
است .اخیرا گزارشی در
موردساختارجمعیتی
ایران تهیه شده که
آگاهی یافتن از جزئیات
آن به ترسیم دنیای
آینده در ذهن شما
کمکمیکند.

JJافزایش متوسط سن جمعیت در ایران
به دلیل آنچه در باال آمد ،در ســالهای اخیر در مورد نرخ پایین رشــد
جمعیت در ایران و اثرات منفی این مسئله روی اقتصاد کشور صحبت شده
اســت .طبق این گزارش در انتهای ماه اوت ســال  ۲۰۱۸میالدی جمعیت
شمار جمعیت به ازای هر کیلومتر مربع(نفر)
۵۷

۵۶

۵۵

۲۰۵۰

۲۰۴۰

۲۰۳۰

۶۰

۵۱

۵۰

۲۰۲۰

۲۰۱۸

۴۶

۴۱

۵۰

۴۰

۳۵
۲۴

۳۰
۱۸

۱۳

۲۰
۱۰
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۱۹۹۰

۱۹۸۰

۳.۵

۳.۳۹

۱۹۷۰

.۴
۳.۵
۲.۷

۱.۷۷
۱.۰۴
۰.۴۹

۱.۰۵

۱.۱۵

۱۹۶۰

۰

۲.۵۷

.۳

۲.۵
.۲
۱.۵
.۱

این کشــور بالغ بر  ۸۲میلیون نفر است که  ۱.۰۷درصد کل جمعیت جهان
است .این کشور از نظر میزان جمعیت در دنیا جایگاه  ۱۸را دارد به این معنا
که هجدهمین کشور پرجمعیت دنیا است .کل مساحت ایران یک میلیون
۶۲۹هزار کیلومتر مربع اســت که  ۱۳۰نفر در هر کیلومتر مربع آن ساکن
هستند .در ایران بالغ بر  ۶۱.۶میلیون نفرشهرنشین هستند که  ۷۵.۲درصد از
کل جمعیت کشور است .متوسط سن جمعیت ایران برابر با  ۳۰.۱سال است.
طبق گزارشهای رسمی در سال  ۲۰۱۸نرخ زاد و ولد در ایران  ۱.۷۲درصد
است ولی نرخ رشد جمعیت  ۱.۰۵درصد اعالم شده است .نکته منفی که در
مورد جمعیت در ایران بیان شده است منفی شدن نرخ مهاجرت خالص است،
در این سال نرخ مهاجرت خالص یعنی تفاوت بین افرادی که از ایران خارج
میشوند با افرادی ایران را به عنوان مقصد مهاجرت انتخاب میکنند برابر با
منفی  ۵۵هزار نفر اســت .یعنی شمار افرادی که از ایران خارج میشوند ۵۵
هزار نفر بیشتر از افرادی است که به ایران مهاجرت میکنند.
JJنرخ رشد جمعیت
از ســال  ۱۹۵۵تا  ،۱۹۹۰همواره نرخ رشد جمعیت در ایران بیش از ۲.۴
درصد بود .در سال  ۱۹۸۰ایران رشد  ۳.۳۹درصدی جمعیت را تجربه کرد و
این نرخ باالی رشــد جمعیت تا سال  ۱۹۹۰هم ادامه داشت .در سال ۱۹۸۵
نرخ رشد جمعیت  ۴.۱۳درصد و در  ۳.۵ ،۱۹۹۰درصد بود .جالب است بدانید
تا سال  ۱۹۹۵متوسط سن جمعیت در ایران کمتر از  ۲۱سال بود .کمترین
رکورد در سال  ۱۹۹۰ثبت شد که در این سال متوسط سن جمعیت ایران
برابر با  ۱۷.۲ســال بوده است .از طرف دیگر نرخ زاد و ولد هم در این سالها
بســیار باال بود .آمار نشان میدهد در سال  ۱۹۵۵نرخ زاد و ولد برابر با ۶.۹۱
بوده است به این معنا که هر زن در سن باروری به طور متوسط  ۶یا  ۷و اغلب
 ۷فرزند یا بیشتر داشت .این نرخ به تدریج کاهش یافت ولی تا سال  ۱۹۸۵هم
نرخ زاد و ولد بیش از  ۶بود .از این زمان سرعت کاهش نرخ زاد و ولد شدت
گرفت تا اینکه در سال  ۲۰۰۰هر زن به طور متوسط  ۲.۶۳فرزند داشت و در
سال  ۲۰۱۸شمار فرزندان هر زن در سن باروری برابر با  ۱.۷۲است .طبق این
آمار اغلب خانوارهای ایران یک یا دو فرزند دارند ولی هنوز شمار خانوارهای
دارای دو فرزند بیش از خانوارهای دارای یک فرزند است.
JJنرخشهرنشینی
بررسیهای تاریخی نشان میدهد از سال  ۱۹۵۵تاکنون نرخ شهرنشینی
در این کشور روند افزایشی داشته است .در این سال  ۳۰.۶درصد از جمعیت
ایران شهرنشین بودند ولی در سال  ۱۹۶۵سهم شهرنشینی به کل جمعیت
این کشــور برابر با  ۳۷.۲درصد بود .این روند ادامه پیدا کرد تا اینکه در سال
 ۵۳.۶ ،۱۹۸۵درصد از جمعیت ایران به جرگه شهرنشــینان پیوستند و در
ســال  ۱۹۹۵نرخ شهرنشــینی در ایران به  ۶۰.۱درصد رســید و این روند
افزایشــی ادامه یافت تا اینکه در سال  ۷۰.۵ ،۲۰۱۰درصد از جمعیت کشور
شهرنشین شدند و در سال  ۷۳.۸ ، ۲۰۱۸درصد مردم این کشور در شهرها
ساکنهستند.
افزایش شــمار شهرنشــینان به معنای کاهش فعالیتهای کشاورزی و

نرخ خالص مهاجرت به معنای تفاوت شمار افراد واردشده به ایران با افراد خارجشده از کشور است .نرخ مهاجرت منفی به این
معنا است که شمار افرادی که از ایران خارج میشوند بیش از افرادی است که وارد ایران شدهاند و طبق این گزارش اغلب افراد
خارجشده از کشور هم دانشجویان و افراد تحصیلکرده هستند.

زندگی روستایی است که میتواند آسیبهایی را به ساختار اقتصاد و اجتماع
وارد کند .البته در مورد اثرات منفی این مسئله روی ایران که با بحران کمآبی
روبهرو است ،نمیتوان با قطعیت در مورد اثرات منفی این تحول صحبت کرد.
JJنرخ مهاجرت
یکی از فاکتورهای جمعیتی که در سالهای اخیر بحث زیادی در مورد
آن وجود دارد نرخ مهاجرت است .نرخ خالص مهاجرت به معنای تفاوت شمار
افراد واردشــده به ایران با افراد خارجشده از کشور است .نرخ مهاجرت منفی
به این معنا است که شمار افرادی که از ایران خارج میشوند بیش از افرادی
اســت که وارد ایران شدهاند و اغلب افراد خارجشده از کشور هم دانشجویان
و افراد تحصیلکرده هستند .طبق این گزارش از سال  ۲۰۰۵تاکنون همواره
خالص مهاجرت در ایران منفی بوده است .باالترین شمار مهاجران ایرانی در
قرن بیست و یکم در سال  ۲۰۱۰از ایران خارج شدهاند .در این سال خالص
مهاجرت برابر با منفی  ۱۰۹هزار و  ۸۵۳نفر بوده اســت یعنی در این ســال
تعداد ایرانیهای خارجشده از کشور در مقایسه با افرادی که به ایران مهاجرت
کردهاند ۱۰۹هزار نفر بیشتر بوده است .اما اگر از سال  ۱۹۶۵تاکنون بررسی
را انجام دهیم به این آمار میرســیم که در ســال  ۱۹۹۵رکورد مهاجرت از
ایران شکسته شده است .در این سال مهاجرت خالص از ایران برابر با منفی
 ۴۱۹هزار و  ۲۰۱نفر بوده است .در این سال متوسط سنی جمعیت در ایران
برابر با  ۱۸.۵سال بود و ایران در جایگاه شانزدهمین کشور پرجمعیت دنیا
قرار داشت.
JJساختار جمعیتی آینده چگونه خواهد بود؟
پبشبینی میشود تا ســال  ۲۰۵۰جمعیت ایران به  ۹۳میلیون و ۵۵۳
هزار نفر برســد ولی در این ســال بالغ بر  ۹میلیارد و  ۷۷۱میلیون نفر در
دنیا ســاکن خواهند بود و ســهم جمعیت ایران به جمعیت دنیا به کمتر از
 ۰.۹۶درصد خواهد رسید .در این سال رکورد پایینترین سهم جمعیت ایران
نسبت به جمعیت دنیا شکسته میشــود .در این سال نرخ شهرنشینی در
ایران برابر  ۹۰.۲درصد خواهد بود که البته با توجه به مســئله کمبود منابع
آبی و ناکارامدی کشاورزی در این شرایط جوی ،به نظر میرسد دیگر زندگی
روستایی و کشاورزی امکانپذیر نباشد .در سال  ۲۰۵۰در هر کیلومتر مربع
ایران  ۵۷نفر ساکن خواهند بود و هر زن به طور متوسط  ۱.۶۲فرزند خواهد
داشت .متوسط سن جمعیت ایران در سال  ۲۰۵۰برابر با  ۴۵.۲سال خواهد
بود که نشاندهنده پیر شدن جمعیت کشور است .شاید به همین دلیل باشد
که خالص مهاجرت در این سال  -42هزار نفر خواهد بود .طبق این گزارش
در سال  ۲۰۵۰نرخ رشد جمعیت ایران برابر با  ۰.۱۱درصد در سال است .در
این سال شمار زنان در سن باروری کم است و هر زن به طور متوسط ۱.۶۲
فرزند خواهد داشــت یعنی به تدریج در فاصله سالهای  ۲۰۱۸تا  ۲۰۵۰از
شمار زنانی که دو فرزند دارند کاسته خواهد شد.
مطالعات نشــان داده است از سال  ۲۰۲۵یعنی حدود  ۷سال آینده ،نرخ
رشــد جمعیت در ایران به کمتر از یک درصد میرسد .در سال  ۲۰۲۵نرخ
رشــد جمعیت ایران برابر با  ۰.۷۴درصد خواهد بود ولی ظرف  ۲۵ســال به
کمتر از  ۰.۱۱درصد تقلیل پیدا میکند .در این زمان است که میتوان گفت
وضعیت ایران از نظر جمعیتی نگرانکنندهتر خواهد شد زیرا هم متوسط سن
باالتر است و هم تمایل به فرزندآوری کم است و هم شماری از افراد جوان به
دالیل مختلف از کشور مهاجرت خواهند کرد .در این وضعیت اقتصاد ایران به
طور جدی با کمبود نیروی کار روبهرو میشود و این مسئله هم روی حجم
تولید تاثیر میگذارد و هم به دلیل افزایش متوســط سن جمعیت ،کارایی
نیروها کمتر خواهد بود.

ساختار جمعیتی ایران در فاصله سالهای  ۱۹۵۵تا  ۲۰۱۸میالدی
سال

نرخ رشد
(درصد)

خالص مهاجرت
(نفر)

متوسط سن

نرخ زاد و ولد به
ازای هر زن

نرخ شهرنشینی
(درصد)

۲۰۱۸

۱.۰۵

۵۵۰۰۰-

۳۰.۱

۱.۷۲

۷۳.۸

۲۰۱۵

۱.۲۵

۸۰۰۰۰-

۳۰.۱

۱.۷۲

۷۳.۵

۲۰۱۰

۱.۱۵

۱۰۹۸۵۳-

۲۶.۹

۲.۷۹

۷۰.۵

۲۰۰۰

۱.۷۷

۱۲۳۰۵۹

۲۰.۸

۲.۶۳

۶۳.۸

۱۹۹۰

۳.۵

۲۶۸۸۷۵

۱۷.۲

۵.۶۲

۵۶.۵

۱۹۸۰

۳.۳۹

۸۳۹۹۹

۱۸.۱

۶.۲۸

۵۰

۱۹۷۰

۲.۷

۱۰۳۵۱

۱۷.۷

۶.۶۸

۴۱.۳

۱۹۶۰

۲.۵۷

۳۸۹-

۱۹.۶

۶.۹۱

۳۳.۸

۱۹۵۵

۲.۴۲

۲۱۸-

۲۰.۹

۶.۹۱

۳۰.۶

سال

نرخ رشد
(۵۶درصد)

پیشبینی ساختار جمعیتی ایران در سالهای آتی
۵۷
۵۷

۲۰۲۰

۵۶

۵۵

۱.۰۴

۵۵

خالص مهاجرت
(نفر)
۵۱

۵۵۰۰۰۵۱

نرخ زاد و ولد به
ازای هر زن

متوسط سن

۵۰

۳۲.۴۴۶

۵۰

۴۱

۴۶

۱.۶۲

۷۶.۳

۱.۵۳۳۵

۷۸.۹

۲۰۲۵

۰.۷۴

۴۰۰۰۰-

۳۵.۵

۲۰۳۰

۰.۴۹

۴۲۰۰۰-

۳۸.۴

۲۰۳۵

۰.۳۶

۴۰۰۰۰-

۴۱

۱.۵۲

۲۰۴۰

۰.۳۱

۴۳۰۰۰-

۴۲.۹

۱.۵۵

۲۰۴۵

۰.۲۵

۲۰۵۰
۲۰۵۰

۰.۱۱۲۰۴۰

۲۰۵۰

۲۰۴۰

۴۰۰۰۰۲۰۳۰
۲۰۳۰

۱.۵۰۳۵

۴۴.۲

۲۰۱۸ ۴۲۰۰۰۲۰۲۰
۲۰۲۰

۴۱

۲۰۱۰
۴۵.۲
۲۰۱۰

۲۰۱۸

نرخ شهرنشینی
(درصد)

۲۴
۲۴

۸۱.۶
۱۸
۱۸

۱.۵۹
۲۰۰۰
۲۰۰۰

۱.۶۲۱۹۹۰
۱۹۹۰

۸۴.۱

۱۳

۸۶.۲

۱۳

۸۸.۱
۱۹۸۰
۱۹۸۰

۱۹۷۰
۱۹۷۰

۱۹۶۰
۹۰.۲
۱۹۶۰

۶۰

۶۰
۵۰
۵۰
۴۰

۴۰
۳۰
۳۰
۲۰
۲۰
۱۰
۱۰
۰
۰

نرخ رشد جمعیت(درصد)
۳.۵

.۴

۳.۳۹

۳.۵

۳.۳۹

.۴
۳.۵

۲.۷

۲.۷

۱.۷۷
۱.۰۴

۰.۱۱

۰.۱۱
۲۰۵۰
۲۰۵۰

۰.۳۱

۰.۳۱

۲۰۴۰
۲۰۴۰

۰.۴۹

۱.۰۴

۱.۱۵

۱.۰۵

۲.۵۷
۲.۵۷

۱.۷۷

۲۰۳۰
۲۰۳۰

۲۰۲۰
۲۰۲۰

۲۰۱۸
۲۰۱۸

۲۰۱۰

.۱
۰.۵

۲۰۰۰
۲۰۰۰

خالص مهاجرت(نفر)

۱۹۸۰

۱۹۹۰

۱۹۸۰

۱۹۹۰

۱۹۷۰
۱۹۷۰

۱۹۶۰
۱۹۶۰

۱۲۳۰۵۹

۲۰۱۸
۵۵۰۰۰
 ۲۰۱۸۵۵۰۰۰-

۲۰۱۵

۲۰۱۵
۸۰۰۰۰۸۰۰۰۰-

۲۰۱۰

۱۰۹۸۵۳-

۲۰۰۵

۲۰۰۵

۲۰۰۰

۲۰۰۰

۰.۵
.۰

.۰

۲۰۰۰۰۰
۲۰۰۰۰۰
۱۰۰۰۰۰

۱۲۳۰۵۹

۲۰۱۰
۱۰۹۸۵۳-

۲.۵
.۲

۱.۵
.۱

۰.۴۹

۲۰۱۰

.۳
۲.۵

.۲
۱.۵

۱.۱۵

۱.۰۵

۳.۵
.۳

۱۹۹۵
۱۹۹۵

۱۴۰۶۱-

۱۴۰۶۱-

۱۰۰۰۰۰
۰

۰
۱۰۰۰۰۰-

۱۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰-

۲۰۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰-

۳۰۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰-

۴۱۹۲۰۱۴۱۹۲۰۱-
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آیندهپژوهی

ایران پناهگاه میشود
موج تازه مهاجرت به دنبال بحران آبیدر خاورمیانه
منبع سازمان فائو

چرا باید خواند:
خاورمیانه در سالهای
اخیر با چالشهای
زیادی روبهرو بوده
است ولی به نظر
میرسد بحران بیآبی
یکی از مهمترین
بحرانهای پیش
رو باشد که اغلب
کشورهای منطقه برای
مواجهه با آنآمادگی
ندارند.

طبق گزارش رسمی
اعالمشده توسط سازمان
ملل در سال  ،۲۰۱۶لبنان
بزرگترین میزبان پناهجوها
در خاورمیانه است و
ایران در ردهبندی میزبانی
پناهجوها در خاورمیانه
جایگاه دوم را به خود
اختصاص داده است .در
سال  ۲۰۱۶شمار پناهجوها
در لبنان بیش از یک میلیون
و  ۸۰هزار نفر بوده در حالی
که ایران حدودا یک میلیون
پناهجو را در خود جای داده
است

کمبود آب یکی از مشکالت مهم امروز ایران است ولی تنها ایران نیست که
با چالش کمبود منابع آبی و کمبود امکان دسترسی به آب روبهرو است بلکه
اغلب کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا همین وضعیت را دارند .از طرف دیگر
کشورهایی از قبیل استرالیا و نیوزیلند و چندین ایالت گرمسیری در امریکا از
قبیل کالیفرنیا هم با مسئله کمبود آب  روبهرو هستند.
سازمان خواروبار و کشاورزی جهانی در گزارش اخیر خود به مسئله کمبود
ب در خاورمیانه اشاره کرد و نوشت :کمبود منابع آبی را میتوان یک فاکتور
آ 
بیثباتکننده اقتصادی در خاورمیانه و شمال افریقا قلمداد کرد .کمبود آب
باعث میشود تا تولید محصوالت کشاورزی در این کشورها کاهش یابد ،تامین
غذا با دشواری روبهرو شود و بحرانهای انسانی و اجتماعی دامنگیر مردم شود.
یک دلیل مهم برای مهاجرت در سالهای پیش رو کمبود منابع آبیو گرمای
هوا خواهد بود .این مهاجرتهای ناخواســته از یک طرف باعث خالی شدن
این کشورها از سکنه میشود و از طرف دیگر باعث میشود تا موجی از افراد
تازهوارد به کشورهای اروپایی و امریکایی بروند .مهاجرت در اثر تغییرات جوی
ب در ابتدا در داخل یک کشور روی میدهد ولی زمانی که تمامی
و کمبود آ 
کشور با بحران روبهرو شود به صورت مهاجرت به خارج از کشور خواهد بود.
حال دو سوال اصلی وجود دارد .اول اینکه دلیل ایجاد این بحران آبیدر دنیا
چیست و دوم اینکه برای کاهش اثرات منفی این بحران روی زندگی انسانها
یا به تاخیر انداختن اثرات منفی آ ن چهکارهایی میتوان انجام داد؟
ســازمان خواروبار و کشاورزی جهانی در پاسخ به سوال اول نوشته است:
عالوه بر بحــران تغییرات جوی و افزایش دمای زمین که دلیل اصلی بحران
کمآبیاست مدیریت ضعیف و نادرست منابع آبیهم یک عامل بسیار مهم در
ب قابل استفاده در دنیا است.
تنزل سطح آ 
JJاصلیترین بحرانهایخاورمیانه چیست؟
سازمان ملل در گزارش خود نوشت :بحران کمآبیاصلیترین خطری است
که اقتصاد خاورمیانه را تهدید میکند .پژوهشگران مسائل خاورمیانه بر این
باورند که بحران آبیبزرگترین بحرانی است که خاورمیانه با آنروبهرو شده
اســت و مسئله نگرانکننده این است که این منطقه اصال آمادگی الزم برای
مقابله با این بحران را ندارد .آنها دومین بحران پیش روی خاورمیانه را بیثباتی
میزبانان پناهجوها در خاورمیانه(نفر)
۱۲۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰
۸۰۰۰۰۰
۶۰۰۰۰۰
۴۰۰۰۰۰
۲۰۰۰۰۰
۰
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۲۰
۱۸
۱۶
۱۴
۱۲

۱۰
۸

اجتماعی قلمداد کردهاند و درگیریهای بین دو کشور خاورمیانهای را سومین
بحران در این منطقه خواندند .فروپاشی دولتی و بحرانهای سیاسی و اجتماعی
در پی آن چهارمین خطری است که کشورهای خاورمیانه را تهدید میکند
و در نهایت نرخ باالی بیکاری ســاختاری و در نهایــت نرخ باالی بیکاری از
تهدیدهای بزرگ دیگری است که این منطقه را درگیر کرده است.
JJبحران آبیبه بحران پناهجویی دامن میزند
انتظار مــیرود یکی دیگــر از دالیل پناهجویی در ســالهای پیش رو
بحرانهای طبیعی و کمبود منابع آبی باشد و اصلیترین مقصد پناهجوها هم
کشورهای همسایه خواهد بود .حال تصور کنید یک کشور خاورمیانه که به
دالیل مختلف کمتر از همســایگانش از بحران آبیرنج ببرد ،باید میلیونها
پناهجو را هم در خود جای دهد و ضمن ایجاد فرصت زندگی برای این افراد،
امکان اشتغال و تحصیل و تامین معاش و فرصت شغلی را نیز برای آنها ایجاد
کند .هماکنون بسیاری از کشورهای خاورمیانه میزبان پناهجوهایی هستند که
به دلیل بیثباتی سیاسی و اقتصادی در کشورها مجبور به خروج از کشورشان
شدهاند .طبق گزارش رســمی اعالمشده توسط سازمان ملل در سال ۲۰۱۶
میالدی ،لبنان بزرگترین میزبان پناهجوها در خاورمیانه اســت و ایران در
ردهبندی میزبانی پناهجوها در خاورمیانه جایگاه دوم را به خود اختصاص داده
است .طبق این گزارش در سال  ۲۰۱۶شمار پناهجوها در کشور لبنان بیش
از یک میلیون و  ۸۰هزار نفر بوده است در حالی که ایران حدودا یک میلیون
پناهجو را در خود جای داده است .اردن در این ردهبندی جایگاه سوم را دارد
و شمار پناهجوها در این کشور برابر با  ۶۳۰هزار نفر اعالم شده است .در سال
 ۲۰۱۶شمار پناهجوها در کشور عراق کمتر از  ۲۵۰هزار نفر بود و یمن حدود
 ۲۲۰هزار پناهجو را در خود جای داده بود .طبق این گزارش در سال ۲۰۱۶
سهم پناهجوها نسبت به جمعیت لبنان برابر با  ۱۸درصد ،به جمعیت ایران
برابر با  ۲درصد و به جمعیت اردن برابر با  ۱۰درصد بوده است .به تعبیر بهتر
با وجود اینکه ایران از نظر شــمار پناهجوهایی که در خود جای داده اســت
جایگاه دوم را در خاورمیانه دارد ولی از نظر ســهم پناهجوها به کل جمعیت
کشور در انتهای کشورهای خاورمیانه میزبان پناهجوها قرار دارد .ثبات سیاسی
و اقتصادی ایران در ســالهای مورد مطالعه یک دلیل مهم در جذب پناهجو
بوده است.
JJبحران آبیبه اقتصاد دنیا آسیب وارد میکند
ســازمان خواروبار و کشاورزی جهانی در ادامه نوشت :اگر مدیریت منابع
آبیدر دنیا به درستی انجام نشود ،تولید محصوالت کشاورزی با مشکل روبهرو
خواهد شــد و بقای بشریت به خطر میافتد .در سالهای اخیر سیاستهای
مدیریتی ناکارامد باعث شد تا هم مردم و هم جوامع مختلف با بحران روبهرو
شوند .هماکنون بالغ بر  ۶۰درصد از مردم ساکن در خاورمیانه و شمال افریقا در
ب روبهرو هستند .در این کشورها
مناطقی زندگی میکنند که با کمبود جدی آ 
کمبود منابع آبهای سطحی بسیار جدی است و تولید محصوالت کشاورزی
به سختی انجام میشود .مقایسه این آمار با آمار جهانی میتواند عمق فاجعهای
را که خاورمیانه را درگیر کرده است نشان دهد.

۱۲۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰
۸۰۰۰۰۰
۶۰۰۰۰۰
خاورمیانه
موقعیت شکننده اجتماعی و سیاسی در بسیاری از کشورهای خاورمیانه را میتوان عامل اصلی کمتوجهی به بحران کمآبی در این منطقه دانست .در اغلب کشورهای
فضای
و شمال افریقا ،مشکالت اقتصادی زیادی وجود دارد ،در طول تاریخ درگیریهای زیادی ،هم داخلی و هم با کشورهای خارجی ،وجود داشته است ،و ناپایداری۴۰۰۰۰۰
اقتصادی و اجتماعی باعث شده است تا نهتنها مردم بلکه دولتها هم تنها به مسائل روزمره توجه کنند.
۲۰۰۰۰۰

۰

سهم پناهجوها به جمعیت کشور(درصد)

گزارشهای رسمی نشان میدهد سهم افرادی که با کمبود جدی منابع
آبیدر دنیا روبهرو هستند برابر با  ۳۵درصد کل جمعیت جهان است و اغلب
هم ساکن خاورمیانه هستند .تاثیر این بحران عالوه بر سالمت انسانها روی
اقتصاد جهان هم چشمگیر خواهد بود .سازمان خواروبار و کشاورزی جهانی
نوشــته است :در صورتی که برای مقابله با بحران کمآبیدر دنیا کاری انجام
ندهیم ،کمبود منابع آبی در اثر تغییرات جوی باعث میشود تا ارزش تولید
ناخالص داخلی دنیا تا سال  ۶ ،۲۰۵۰تا  ۱۴درصد کاهش یابد .گفته میشود
این عامل در مقایسه با خطرات دیگری که اقتصاد دنیا را تهدید میکند باالترین
تاثیر را روی اقتصاد بر جای خواهد گذاشت.
JJمهاجرت یکی از تبعات بحران آبیدر خاورمیانه است
پاسکواال استودوتو ،مسئول پژوهشهای خاورمیانه و شمال افریقا در فائو،
در مورد اثرات اقتصادی کمبود منابع آبی میگوید :کاهش نرخ رشد اقتصادی
در کشــورهای خاورمیانه و شــمال افریقا به معنای افزایش بیکاری است .از
طرف دیگر کمبود منابع آبی میتواند روی حجم تولید محصوالت کشاورزی
و مشاغل وابسته به این صنعت هم اثر منفی داشته باشد .اولین تاثیر این بحران
در کمبود مواد غذایی و عدم امنیت غذایی اســت در نتیجه این مسئله مردم
مجبور به مهاجرت میشوند .بحرانهای دولتی به دلیل مهاجرت وسیع انسانها
از یک کشــور یا منطقه خاص جغرافیایی میتواند بیثباتی سیاسی را نیز به
همراه داشته باشد .برای اینکه این تحوالت منفی اتفاق نیفتد مدیریت اصولی
منابع آبیبه خصوص آبهای سطحی یک ضرورت است .ضرورتی که نادیده
گرفتن آنتبعات زیادی به همراه خواهد داشت.
این پژوهشــگر تاکید کرد بــرای عدم مواجهه با ایــن وضعیت باید هم
سیاستهای کوتاهمدت و هم سیاستهای بلندمدت را در دستور کار قرار داد.
ایجاد تکنولوژیهایی که به حفظ منابع آبی کمک کند و میزان استفاده از آب
را در بخشهای مختلف صنعتی و تولیدی بهینه کند ،یک سیاست بلندمدت
ارزنده اســت .باید در نظر داشت که پیشرفتهای تکنولوژیکی کلید نجات
انسانها از این بحران است .درسالهای اخیر پیشرفتهای تکنولوژیکی کمک
زیادی به توسعه صنعتی و بهینهسازی مصرف بسیاری از منابع کمیاب کرده
است و به نظر میرسد استفاده از این امکان در صنعت آب  هم میتواند کمک
بزرگی به جهانیان بکند .در خاورمیانه بخش اعظم حوزههای آبی مورد استفاده
توسط کشورها ،حوزههای مشترک بین کشورها هستند .مدیریت این حوزهها و
ایجاد برنامهای منسجم برای بهرهبرداری از آنها میتواند کمک بزرگی در جهت
کاهش هدررفت آب و استفاده بیش از حد از منابع آبی بکند .این سیاست برای
کشورهایی که با بحران کمآبیروبهرو هستند اهمیت زیادی دارد.
JJچرا تاکنون کار زیادی برای حل بحران انجام نشده است؟
موقعیت شکننده اجتماعی و سیاسی در بسیاری از کشورهای خاورمیانه
را میتوان عامل اصلی کمتوجهی به بحران کمآبی در این منطقه دانست .در
اغلب کشــورهای خاورمیانه و شمال افریقا ،مشکالت اقتصادی زیادی وجود
دارد ،در طول تاریخ درگیریهای زیادی ،هم داخلی و هم با کشورهای خارجی،
وجود داشــته است ،ناپایداری فضای اقتصادی و اجتماعی باعث شده است تا
نهتنها مردم بلکه دولتها هم تنها به مسائل روزمره توجه کنند .مسئله مهم
دیگر ضعفهای زیرساختی در این کشورها است که باعث میشود حتی اگر
بــه ضرورت مدیریت منابع آبیپی ببرند و بــرای این کار برنامهریزی کنند،
زیرساختهای مورد نیاز برای این کار را نداشته باشند و تامین این زیرساختها
نیاز به زمان و هزینه بسیار زیادی خواهد داشت.
اما این ضعفهایی که باعث بیتوجهی به کمبود منابع آبیدر کشورهای
خاورمیانه و بیتوجهی به ضرورت مدیریت آنشده است ،بعد از بحرانی شدن
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مسئله کمبود آب در این کشورها خود به بیثباتیهای اقتصادی و اجتماعی
و سیاســی در این کشورها دامن میزند .این چرخه معیوب و مخرب در گذر
زمان بحرانهای زیادی را برای کشورهای دچار این بحران و به تدریج تمامی
کشورهای دنیا به همراه میآورد.
JJچه باید کرد؟
برای حل بحران باید از سیاستهای مختلفی استفاده کرد .در اولین گام
ثباتی اجتماعی
بین دو
درگیری
ساختاری
بیکاری
باید باالی
نرخ
کشورشــود تابیاین
گرفته
پیش
دولتیمصرف در
فروپاشیمیزان
کاهشدهنده
تهای
سیاســ
بحران با کمترین آسیب به اقتصاد کشورها بگذرد .از طرف دیگر باید مدیریت
منابع آبیبا توجه به وضعیت بحران در کشورها انجام شود .سرمایهگذاری در
سیاستهای خالقانه و تکنولوژیهایی که بتواند بحران را نه برای دوره کوتاه
بلکه برای دورهای درازمدت برطرف کند ،از دیگر راهکارهای مفید و ضروری
است .همچنین افزایش پیمانهای مصرف آب در میان کشورها به خصوص از
حوزههای آبی مشترک میتواند کمک بزرگی باشد .این پیمانها میزان مصرف
و دوره مصرف هر کشور از این حوزهها را مشخص میکند و به هیچ کشوری
اجازه نمیدهد تا بیش از این میزان مصرف بهرهبرداری کند.
از آنجا که بخش کشــاورزی اصلیترین مصرفکننده آب در دنیا است،
اصالح روش آبیاری کمک بزرگی در جهت کاهش میزان مصرف آب اســت.
ســرمایهگذاری در اصالح روشهای آبیاری در کشورهای خاورمیانه و شمال
افریقــا ،ســرمایهگذاری در ارتقای تکنولوژی در زمینــه آبیاری محصوالت
کشاورزی ،استفاده از آبیاری قطرهای و حتی هوشمند و در نهایت استفاده از
پسماندهای آبهای کشاورزی برای همین بخش میتواند از روشهای بسیار
تاثیرگذار باشد.
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بزرگترین خطرانی که خاورمیانه را تهدید می کند
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بحران آبی
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نهادها و فرهنگ سیاسی امریكا عوامل تعیینکننده مهمی در رشد بلندمدت این کشور
هستند .احیا و بازسازی صدماتی که به نهادها و فرهنگ سیاسی امریكا در دوره ترامپ
وارد آمده ،ممکن است سالها زمان نیاز داشته باشد.

آیندهپژوهی
[ آینده امریکا ]

اوضاع ناگوار اقتصاد امریكای ده سال بعد
آیا سیاستهای ترامپ به رشد بلندمدت ایاالت متحده صدمه میزند؟

کنت راگاف
استاد سیاستگذاری عمومی

ترجمه :ساعد یزدانجو
دبیر بخش کتاب ضمیمه

ن
منبع گاردی 

چرا باید خواند:
سیاستهای ترامپ
نهتنها روی اقتصاد
امریكا تاثیرگذار
است بلکه بر اقتصاد
همه جهان اثر
یگذارد .مشکالت
م 
این سیاستها فقط
برای خارج از امریكا
نیستبلکهدر
داخل این کشور نیز
مصیبتبار است و
هر سیاستگذار
اقتصادی میتواند از
آن عبرتهای زیادی
بگیرد
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دونالد ترامپ ،رئیسجمهور امریكا ،مرتبا سینهاش را راست میگیرد و
مدعی میشود که هر حرکت روبهباال و رشد سریع اقتصاد امریكا مربوط
به سیاستهای او است .اما وقتی که بحث عملکرد اقتصادی پیش میآید،
روسای جمهور این کشور بیشتر از اینكه روی افتوخیزهای اقتصادی
کوتاهمدت اثر داشــته باشــند ،بهطور قابلمالحظهای روی روندهای
بلندمدت تاثیر دارند.
معافیتهای مالیاتی و افزایش هزینهکردهای ترامپ مســلما باعث
انگیزههای کوتاهمدت بیشتر میشود.همچنین ،از قرار معلوم ،خریداران
خارجی محصوالت امریكایی مثل دانههای سویا که قبل از جنگ تعرفهها
کامال داغدیده بودند انگیزه پیدا کردهاند.
هنوز کار ســادهای نیســت که یــک اقتصاد  20تریلیــون دالری
را به حرکت ســریعتر واداشت ،حتی با کســری بودجه نزدیک به یک
تریلیون دالر که دولت ترامپ در حال ایجاد آن است .در واقع ،ممانعت
افتوخیزهای کوتاهمدت در صورت موجودی کسبوکارها و شرکتها در
رشد اقتصادی بههمان اندازه بحثبرانگیز است که بقیه عوامل زودگذر و
موقتی که روی این رشد اثر میگذارند.
در یک محیط تندخو و پرخاشــگر سیاســی ،به مسائل بلندمدت
فکرکردن ســاده نیســت .اما بهدلیل اثر جادویی منافع بههمآمیخته
و پیچیدهای که دارای اهمیت زیادی هســتند ،معیارهایی که رشــد
بلندمدت را کمی افزایش میدهند بســیار اهمیت پیدا میکنند .برای
مثال ،سیاستهای آزادسازی و نظارتزدایی حملونقل در دولت جیمی
کارتر در اواخر دهه  ،1970پیشدرآمد انقالب خردهفروشی اینترنتی بود.
معافیتهای مالیاتی عظیم رونالد ریگان در دهه  1980به احیای رشد
اقتصادی امریكا در دهه بعدی کمک کرد  -اما البته روندهای نابرابری را
وخیمتر کرد .و تالشهای باراک اوباما (و پیش از او ،جورج دبلیو بوش)
برای رفع خسارات بحران مالی سال  ،2008اقتصاد این کشور را تقویت
کرد که البته ترامپ همه آن را به حساب خودش میگذارد.
تاثیر انباشته سیاستهای اقتصادی ترامپ بر اقتصاد امریكا 10 ،سال
بعد از حاال چه خواهد بود؟ قشقرقهای سیاسی به کنار ،هنوز کارشناسان
در اینباره تصمیم نگرفتهاند.
اجازه بدهید با ســویه احتماال مثبت قضیه شروع کنیم .اصالحات
مالیات شــرکتها در پایان سال  2017یکی از نمونههای نادری بود که
در کنگره امریكا تصویب شد و باعث شد که کارایی نظام مالیاتی مربوط
بــه دوره بیزانس امریكا باال بــرود و بهبود یابد ،البته گرچه نرخ مالیات
شرکتها باید در حدود  25درصد باشد ،نه  21درصد.
اوباما هم احتماال خوشــحال بود که یک الیحه مشابه را به تصویب
رســاند .اما طــی دوران ریاســتجمهوری او ،کنگره کــه در کنترل
جمهوریخواهان بود اصرار داشت که هر پیشنهادی از سوی دولت باید
از نظر «درآمدهای دولتی بیاثر» باشد ،حتی در کوتاهمدت؛ یعنی باعث
افزایش درآمدهای دولتی نشود و بنابراین موانع سیاسی زیادی برای هر
اصالح مالیاتی بنیادین وجود داشت.
تالشهایترامپبرایتقلیلدادننظارت،بهخصوصبرکسبوکارهای
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کوچک و متوسط احتماال باعث تاثیر مثبت در رشد بلندمدت میشود
و برخی زیادهرویهایی در مخارج را که اواخر دوره اوباما آهستهآهسته
رخنه کرده بــود ،بازمیگرداند( .گرچه ترامپ نظارتهای خوب را کنار
گذاشت و نظارتهای بد را جایگزین آنها کرد).
حوزهای که توجه کمتری به آن شــده و به نظر میرســد که دولت
ترامپ سعی میکند فکرکردن روی آن را احیا کند ،بازآموزی کارگران
بیکارشده و بهبود آموزشهای کاربردی در سطح دبیرستانها است .در
اصل ،فناوری و کالندادهها به دولت فدرال امکان میدهد که اطالعات
بهتری را از والدین و کارگران درباره اینكه به چه مهارتهایی بیشتر نیاز
دارند به دست آورند و محل جغرافیایی مشاغل را مشخص کنند.
دختر رئیسجمهور ،ایوانکا ترامپ ،در حال هدایت کردن این تالشها
اســت .در شرایطی که راحتتر است به این طرح بدبین باشیم (برخی
میگویند که این برنامههای بازآموزی جدید بهانهای اســت برای قطع
بودجه برنامههای بازآموزی جاری) اما این فکر که از درگاههای دیجیتال
کمک بگیریم تا آموزش مجدد و مهارتیابی را بهشدت ارتقا دهیم ،فکر
خوبی است.
اما در شرایطی که دولت ترامپ ظرفیتهای رشد اقتصادی بلندمدت
امریكا را تقویت میکند ،سویه دیگر قضیه ناامیدکننده است .مطالعات
زیادی که اخیرا در این حوزه انجام شــده ،نشان میدهند که نهادها و
فرهنگ سیاسی امریكا عوامل تعیینکننده مهمی در رشد بلندمدت این
کشور هستند .احیا و بازسازی صدماتی که به نهادها و فرهنگ سیاسی
امریكا در دوره ترامپ وارد آمده ،ممکن اســت سالها زمان نیاز داشته
باشــد .اگر اینطور باشد ،هزینههای اقتصادی ناشی از این خسارات نیز
یتواند قابلمالحظه باشد.
م 
افزون بر این ،بودجه نهادهای عمومی حوزه علوم و تحقیقات ،شامل
انســتیتوی ملی سالمت و بنیاد ملی علم بهشــدت کاهش پیدا کرده
است (البته فعال کنگره کاهش بودجه را رد کرده است) و اعمال قوانین
ضدانحصار نیاز به قدرت ضدانحصــار باال در بخشهایی از اقتصاد دارد
که اساسا نادیده گرفته شده است .این وضعیت نابرابری را در بلندمدت
وخیمتر میکند .بنابراین وضعیت اقتصادی بلندمدتی که سیاستهای
ترامپ میســازد ،خیلی مهمتر از باال و پایین رفتنهای شــاخصهای
اقتصادی در کوتاهمدت است.

مشارکتهای بخش خصوصی و عمومی که در آن ،شرکتهای خصوص بههمراه ادارات محلی دست به
سرمایهگذاری مشترک میزنند تا تاسیسات عمومی را بسازند یا عملیات اجرایی آن را بر عهده بگیرند ،در حال
تدارک یک ضدحمله و بازگشت به عرصه است.

[ آینده چین ]

چین ،آماده برای ساختهشدن دوباره

پکن میخواهد برای موج آینده ساخت تاسیسات زیربنایی سرمایههای بخش خصوصی را به کار بگیرد
بساز پسر ،بساز .مخارج تاسیسات زیربنایی در چین دوباره در حال
رکورد زدن و گرم شدن است .اما این بار ،دولت کمک میخواهد.
پکن وارد سالی شده است که میزان بدهیهای آن به نقطهای دشوار
رسیده و باید کمربندها را سفت کند تا میزان خطر رسیدن به یک لحظه
مینسکی را به کمترین حد برساند .لحظه مینسکی زمانی است که در آن،
سطوح بدهی به نقطه خردکنندهای میرسند و بهای داراییها بهشدت
سقوط میکند .وزیر امور اقتصادی چین هدفگذاری خود برای کسری
بودجه مالی را تا  2.6درصد تولید ناخالص داخلی آورده که پایینترین
میزان کسری است .این رقم برای اولین بار در سال  2013کاهش یافت
اما حاال بسیار فراتر از وضعیتی رفته است که در یک نقطه ثابت نگه داشته
شده بود و تمام کارهایی که در شینگجیان  -منطقهای به وسعت کشور
فرانســه  -با بودجه دولتی تامین میشد متوقف شده است .در نتیجه،
زمینه ساخت و رشد تاسیسات زیربنایی متوقف شده است و در فوران
اقتصادی که دولت آن را مدام تبلیغ میکرد وقفه افتاده است.
میزان کاهش مخارج چین در ساخت تاسیسات زیربنایی آن ،ابعادی
بهقدری بزرگ دارد که میتواند نیمی از رشد اقتصادی این کشور را شامل
شــود .جنگ تجاری ناخواسته چین با امریكا باعث شده است که پکن
محاسبات خود را تغییر دهد .در شرایطی که میزان اطمینان به مشتریان
کاهش پیدا کرده و رشــد تولید کم شــده ،مخارج تاسیسات زیربنایی
میتواند مداوای سریعی باشــد که مثل یک آنتیبیوتیک باکتریها را
میکشد.
مشــارکتهای بخش خصوصی و عمومی که در آن ،شــرکتهای
خصوص بههمراه ادارات محلی دست به سرمایهگذاری مشترک میزنند
تا تاسیسات عمومی را بسازند یا عملیات اجرایی آن را بر عهده بگیرند،
در حال تدارک یک ضدحمله و بازگشت به عرصه است .تا همین اواخر،
پکن با این نوع مشارکتها مخالف بود و تالش میکرد که برای آن مانع
بتراشــد و تخمین زده شده بود که تا ماه نوامبر ،این نوع مشارکتهای
بخش عمومی و خصوصی را که در مجموع به اندازه  2.4تریلیون یوان یا
 363میلیارد دالر ارزش داشتند ،متوقف کند .اما روند نزولی این پروژهها
در ماه ژوئن متوقف شــده و دوباره این ساختوسازها در امور زیربنایی
شدت گرفته است.
اگر کسی شک دارد درباره اینكه وزارت امور مالی تمایلی به بازکردن
دوباره شیر مشــارکتهای شرکتهای عمومی و خصوصی دارد ،کافی
است که نگاهی به گزارشهای فصلی اقتصادی بیندازد .در سه ماه اول
امسال ،روند طوری بوده است که انگار پروژههای محلی در حال لغو شدن
هستند .تا زمانی که گزارش فصل دوم سال منتشر شد ،تغییری در این
روند حاصل نشد.
دلیل خوبی برای این توقفها در امور زیربنایی چین وجود دارد .رونق
پروژههای سرمایهگذاری مشترک عمومی و خصوصی چین در سال 214
این بود که پکن به دنبال راهی بود تا کمبود بودجه ادارات محلی خود
را جبران کند .برخی از شهرداریها از این روش در نقش روشی استفاده
کردند تا مشکالت مالی خود را بپوشانند .برای مثال ،به بخش خصوصی

قول داده شد که میزان سود سرمایهگذاری ثابتی از دولت بگیرند که با
فروش زمین بهوســیله دولت تامین میشد و بهنوعی ،بازگشت سرمایه
نشدهبود.
تضمی 
عالوه بر این ،پروژهها اغلب از میزان کمی از پولهای بخش خصوصی
استفاده میکردند و سهم بخش خصوصی در آن کم بود .هنوز هم این
وضعیت وجود دارد؛ بیش از  60درصد ســرمای هگذاریهای مشــترک
بخشهای خصوصی و عمومی ،مربوط به بنگاههایی است که مالکیت
آنها در دست دولت است.
موسسه مالی و اعتباری امریكایی مریل لینچ تخمین زده است که تا
نیمه اول سال  ،2018میزان بدهی ناشی از پروژههای مشترک خصوصی
و عمومی  14درصد میزان وامگیری ادارات محلی بوده است .سهم واقعی
احتماال بیشتر است و میزان بدهی ترازنامههای شرکای ادارات محلی را
یشود.
شامل م 
با این حال ،وزارت امور اقتصادی در نوسان بین کاهش بدهی و حفظ
رشد تولید ناخالص داخلی ،گزینههای معدودی دارد .ادارات دولتی چین
مسئول  90درصد پروژههای زیرساختی چین هستند اما با کمبود منابع
قابلاتکا برای درآمد هم مواجهاند .آنها برای مخارج مالی به فروش زمین،
ابزار مالی ادارات محلی ،اوراق قرضه شهرداری و سرمایهگذاری مشترک
بخش خصوصی و بخش عمومی وابسته هستند.
به نظر میرسد که از بین این گزینهها ،گزینه سرمایهگذاری مشترک
خصوصی و عمومی شانس بیشتری برای اجرا داشته باشد .با وجود این،
بخش خصوصی چندان دل خوشی از مشارکت با دولت ندارد .برای مثال،
بخش ســیمان در سال گذشته با نهادهای دولتی مشارکت کرد و ضرر
زیادی نیز دید .اکنون بخش خصوصی نگران است که دوباره ضرر کند.
اما چین برای بازسازی و ساختن بیشتر زیرساختها در آینده چارهای
جز این ندارد.

شولی رن
تحلیلگر بازار آسیا

گ
منبع بلومبر 

چرا باید خواند:
اقتصاد چین بهقدری
بزرگ شده است که
روی اقتصاد تقریبا همه
کشورها اثرگذار است.
گردش سرمای ههای
زیرساختی در چین،
میتواند برای تمام
فعاالن اقتصادی
اهمیت داشته باشد.

جنگ تجاری ناخواسته چین با امریكا باعث شده است که پکن محاسبات خود را تغییر دهد .در شرایطی که میزان اطمینان
به مشتریان کاهش پیدا کرده و رشد تولید کم شده ،مخارج تاسیسات زیربنایی میتواند مداوای سریعی باشد که مثل یک
آنتیبیوتیک باکتریها را میکشد.
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آیندهپژوهی
[ آینده ترکیه ]

ترکیه به کدام غرب و کدام شرق کشیده میشود؟
نگاهی به تاثیر تحریمهای امریکا بر اتحادهای آینده ترکیه

ترکها به بهبود مناسبات با
اروپا امیدوار شدهاند

منبع استراتفو ر

چرا باید خواند:
ترکیه در مدتی
کوتاه وارد مناقشه
سیاسی با امریکاشده
و حاال مجبور است
متحدان جدیدی
پیدا کند .بخوانید تا
ببینید ترکیه به کدام
کشورها چشم دوخته
است.

146

رجب طیب اردوغان بعد از انتخاباتی که او را به ریاســت جمهوری
ترکیه رســاند ،دچار دردسرهای سیاسی زیادی شده است .مناسبات
کشــورش با امریکا که روزهای خوبی را سپری نمیکرد با مجادله دو
کشور بر سر یک کشیش امریکایی (که به جرم جاسوسی در ترکیه در
حبس خانگی است) کامال بدتر شد و دونالد ترامپ هم بالفاصله دستور
اعمال تحریمهایی بر دو وزیر کابینه اردوغان را صادر کرد.
این وضعیت برای کشوری که عضو ناتو است و متحد امریکا به شمار
میرفته ،ناگوار است و اوضاع اقتصادی ترکیه  -به خصوص ارزش لیر -را
نیز به شدت تحت تاثیر قرار داده است .البته کاهش ارزش لیر ترکیه از
مدتی قبلتر شروع شده بود؛ اما اردوغان سعی کرده مجادله با امریکا را
علت بروز بحران لیر معرفی کند و خودش را از فشار داخلی از این بابت
نجات بدهد .او همچنین به دنبال آن است که از همین وضعیت برای
ترمیم مناسباتش با کشورهای شرقی و غربی دیگر استفاده کند.
اردوغان از یک سو میخواهد مناسبات محکمی با قدرتهای شرقی
مثل روسیه و چین داشته باشد و از سوی دیگر خواهان ترمیم مناسبات
با اتحادیه اروپا است؛ مناسباتی که در سالهای اخیر امید چندانی به آن
در ترکیه وجود نداشت.
آنچه که در این میان تغییر کرده ،حضور دونالد ترامپ بر سر قدرت
در امریکا و وضعیت ناهنجاری اســت که او در مناسبات بینالمللی به
وجود آورده اســت .اروپا که در شرایط عادی تمایلی نداشت حمایتی
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از دولت ترکیه بکند ،در حال حاضر موضعی مالیم نســبت به دولت
اردوغان دارد .این مسئله باعث شده ترکها امیدوار به احیای مناسبات
با اتحادیه اروپا شوند .این وضعیت قبال هم اتفاق افتاده و به نام وضعیت
االکلنگی شناخته میشود .وقتی مناسبات با یکی از طرفین بد میشود،
مناسبات با طرف دیگر بهبود مییابد؛ هرچند که اختالفات آنها به قوت
خود باقی مانده باشد.
سال گذشته میالدی دقیقا وضعیت عکس فعلی رخ داد .مناسبات
دولت ترکیه با دولتهای اروپایی بد شده بود چون دولتهای هلند و
آلمان اجازه ندادند حزب عدالت و توســعه فعالیت قابل توجهی برای
جلــب نظر ترکهای مقیم هلند و آلمان انجام دهد .این در حالی بود
که اردوغان انتظار داشت بتواند حمایت ترکهای مقیم هلند و آلمان را
برای رفراندومی که قرار بود او را اولین رئیسجمهور ترکیه کند به دست
بیاورد .همزمان با وخامت مناســبات ترکیه و اروپا بر سر این موضوع،
اردوغان و ترامپ مناسبات نسبتا خوبی با هم داشتند .سپتامبر پارسال،
اردوغان به واشنگتن سفر کرد و ترامپ هم او را دوستی خواند که «قرار
است صمیمیتر هم بشود» .با گذشت یک سال از این دیدار ،مشخص
است که اوضاع کامال تغییر کرده است.
در حال حاضر ،دولت اردوغان به وعدههایی دل بســته که مسکو و
پکن برای گســترش مناسبات اقتصادی با ترکیه دادهاند .ترکیه حس
میکند با این شرایط به امریکا نشان خواهد داد که آلترناتیوهای دیگری
برای اتحاد و همکاری برایش وجود دارد.
JJتوهم بهبود مناسبات با روسیه
اینکه شــراکت اســتراتژیک ترکیه با امریکا ناگهان به شــراکت
اســتراتژیک با روسیه تبدیل شــود ،هیچ منطقی ندارد چون چنین
شراکتی ،وضعیت ترمیم مناسبات سیاسی و نظامی ترکیه با اتحادیه
اروپا را نیز به خطر خواهد انداخت .از روز روشــنتر اســت که سران
اروپایی ،روسیه را تهدیدی علیه خود میبینند و اتحاد ترکیه و روسیه
را برنخواهند تافت.
بسیاری از صاحبنظران معتقدند مناسبات فعلی ترکیه با روسیه
خالی از اهمیت استراتژیک است و صرفا از مشکالت مشترک ترکیه و
روسیه با امریکا و اتحادیه اروپا سرچشمه گرفته است .درواقع مناسبات
آنکارا و مســکو خیلی پیچیدهتر از آن اســت که به نظر میرسد .این
دو کشــور در خاورمیانه و منطقه دریای سیاه دچار تضاد کامل منافع
هستند .این تضاد در مسائل سوریه ،کریمه ،اوکراین و کشورهای منطقه
قفقاز به وضوح دیده میشود .اخیرا ترکیه برای آنکه مناسبات با روسیه
را دچار بحران نکند ،از ورود به برخی مسائل حساسیتبرانگیز منطقهای
پرهیز کرده و مسئله پروژههای مشــترک در حوزه انرژی نیز دارد به
بهبود مناسبات دو کشــور کمک میکند .درواقع ترکیه و روسیه در
برخی حوزهها روی اختالفات خود سرپوش گذاشتهاند چون این کار به

اینکه شراکت استراتژیک ترکیه با امریکا ناگهان به شراکت استراتژیک با روسیه تبدیل
شود ،هیچ منطقی ندارد چون چنین شراکتی ،وضعیت ترمیم مناسبات سیاسی و نظامی
ترکیه با اتحادیه اروپا را نیز به خطر خواهد انداخت.

سود هردو طرف است .با وجود این ،مشکالت آنها خیلی سریع ممکن
است دوباره خودش را نشان بدهد .این وضعیتی بود که در سال ۲۰۱۵
و با ساقط شدن یک جت جنگنده روسی توسط ترکیه خودش را نشان
داد .این جنگنده برای ماموریت در سوریه اعزام شده بود.
تحریمهای اقتصادی که بر اثر این ماجرا توســط روسیه بر ترکیه
اعمال شد ،از یک سو به اقتصاد ترکیه ضربه زد و از سوی دیگر نشان
داد هرکاری که ترکیه بخواهد در سوریه بکند به مناسباتش با روسیه
بستگی خواهد داشت .حتی پس از اینهمه تحوالت که بعد از سقوط
این جنگنده در سوریه رخ داده ،همچنان ترکیه از بابت سیاستهای
روسیه در منطقه احساس خطر میکند و این حس در آینده نیز ادامه
خواهد داشت .پس اعتماد به مناسبات با روسیه همچنان سخت است.
JJمناسبات پرفراز و نشیب با اروپا
بحث تحکیم مناســبات ترکیه با اتحادیه اروپا در آینده جنبههای
مختلفــی دارد و اروپا ممکن اســت به دالیل مختلفــی بخواهد این
مناسبات را در حدی منطقی حفظ کند .یکی از مهمترین جنبههای
این مناســبات ،خودش را در جریان سقوط ارزش لیر ترکیه نشان داد
چون در آن زمان حتی یورو هم دچار ســقوط شــد .قضیه از این قرار
اســت که ترکیه بدهیهای زیادی به بانکهای اروپایی دارد و در عین
حال ،بسیاری از کشورهای اروپایی در ترکیه سرمایهگذاریهای بزرگی
کردهانــد و حجم تجارت بین دو طرف نیز باالســت .اتحادیه اروپا در
عین حال میخواهد همکاریاش با آنکارا را در مسئله سیل مهاجران،
تحوالت خاورمیانه و مســائل مرتبط با تروریسم حفظ کند .همزمان،
یاران اردوغان هم به اهمیت بهبود مناسبات این کشور با اتحادیه اروپا
پی بردهاند و میخواهند از فرصت بهدستآمده استفاده کنند.
از آن سو ،حمایتهای سیاسی و اقتصادی از ترکیه توسط برخی از
رهبران اتحادیه اروپا اظهار شده است .این حمایت در شرایطی که آنکارا
دارد واشنگتن را به اعالم جنگ علیه ترکیه متهم میکند ،برای دولت
ترکیه خوشحالکننده است .برخی رهبران اروپایی که چنین حمایتی
را ابراز کردهاند ،آنگال مرکل صدراعظم آلمان و ژان کلود یونکر رئیس
کمیسیون اروپایی بودهاند .یونکر اولین کسی بود که یخ مناسبات اروپا
با ترکیه را شکست .او روز چهارده اگوست توئیت کرد که الزم نیست
ترکیه از هیچیک از همسایگان اروپایی خود هراسی داشته باشد چون
اروپا نیز خواهان ترکیهای باثبات ،مرفه و دموکراتیک است .همچنین
ارتباطات بین وزرای دو طرف بیشــتر شده و تمرکز این ارتباطات نیز
روی مناسبات اقتصادی است .به خصوص برات البیراک داماد اردوغان
که سکان اقتصاد این کشور را در دست گرفته (و باعث انتقادات شدید
شده) میخواهد با همتایان فرانسوی و آلمانی خود مذاکرات اقتصادی
جدیدی را شروع کند.
ترکیه در این راه با نگاه به آینده ،شروع به احیای کارگروه اصالحات
برای پیوستن به اتحادیه اروپا کرده است .این گروه در سال  ۲۰۱۴و با
حضور وزرای خارجه ،دادگستری ،کشور و دارایی ترکیه تشکیل شد اما
از سال  ۲۰۱۵به بعد ،هیچ جلسهای برگزار نکرد و به نظر میرسید که
عزم ترکیه برای جلب نظر اروپا و پیوستن به این اتحادیه کمرنگ شده
اســت .حاال اما آنکارا میخواهد اینطور نشان بدهد که واقعا خواهان
ترمیم مناسباتش با اتحادیه اروپا است.
اما همهچیز آنطور که ترکیه میخواهد پیش نرفته است .یکی از
رهبران اروپایی که موضعش در داخل ترکیه با انتقاد مواجه شد ،امانوئل
مکرون رئیسجمهور فرانسه بوده که اتفاقا در چارچوب اتحادیه اروپا

شخصیت تاثیرگذاری است .مکرون با اشاره به مناسبات ترکیه و اتحادیه
اروپا به این نکته اشــاره کرد که بهتر است اتحادیه اروپا به جای آنکه
ترکیه را به عضویت در اتحادیه بپذیرد ،وارد شراکت استراتژیک با این
کشور شود .دولت ترکیه طبعا از این اظهارات خوشش نیامد و به این
نکته اشاره کرد که حاضر نیست شرایطی کمتر از عضویت در اتحادیه
اروپا را بپذیرد.
بنابراین درست است که نشانههای مثبتی در مناسبات اروپا و ترکیه
دیده میشود ،اما ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا و ترمیم مناسبات
آیندهاش با بروکســل هیچ چک سفیدی دریافت نخواهد کرد .موانع
سیاســی و حقوقی بزرگی در این راه پیش روی ترکیه وجود دارد که
بســیاری از آنها از سالها پیش وجود داشتهاند و حل نشدهاند .بیشتر
این موانع ،سیاسی هستند و به عملکرد دولت ترکیه در داخل مربوط
میشوند و این نکتهای است که آنکارا اصال دوست ندارد شاهد مداخله
اروپا در آن باشد.
همه این تحوالت در شرایطی رخ داده که در بسیاری از کشورهای
اروپایی نیز ستاره اقبال احزاب راست افراطی اوج گرفته و حتی در برخی
کشورها آنها به قدرت هم رسیدهاند .این احزاب طبعا با پیوستن ترکیه به
اتحادیه اروپا مشکل جدی دارند و بنابراین ،ترکیه برای نزدیکی به اروپا
حتی شرایطی مشابه با ده سال پیش را هم ندارد.
صاحبنظران معتقدند با این اوصاف ،شاید بیشترین چیزی که در
آینده نزدیک نصیب ترکیه شود ،همان شراکت استراتژیک با اتحادیه
اروپا باشد؛ یعنی همان نکتهای که مکرون مطرحش کرد .برخی رهبران
اروپایی حتی معتقدند که ترکیه درمورد آینده مناســباتش با اتحادیه
اروپا کامال جدی نیست و بیشتر به خاطر درگیریاش با دولت ترامپ
دارد به اروپا روی خوش نشان میدهد .در مقابل ،برخی چهرههای ترک
هم احساس میکنند اروپا صرفا برای آنکه مسئله مهاجرت غیرقانونی از
کنترل خارج نشود ،حاضر به تداوم همکاری با ترکیه شد ه است؛ وگرنه
همان مشکالت سابق را با ترکیه دارد.
پرسشی که حاال در مورد ترکیه و اتحادیه اروپا مطرح میشود این
اســت که آیا نفعی که طرفین از گسترش مجدد همکاریها میبرند،
میتوانــد به بهبود واقعی مناســبات آنها در آینده منجر شــود؟ این
مسئلهای است که در ماههای آینده شاید واضحتر دیده شود.

وضعیتاالکلنگی
یعنیاینکهوقتی
مناسبات کشوری
با یکی از دو طرف
رابطه بد میشود
مناسبات با طرف
دیگربهبود
مییابد؛ هرچند
که اختالفات آنها
به قوت خود باقی
مانده باشد

ترکیه و روسیه فقط در برخی
حوزهها روی اختالفات خود
سرپوش گذاشتهاند چون
این به نفعشان است.

بایدسهمبیشتر
و مهمتری را به
اقتصاد دیجیتال و
جبهههایجدید
علمیاختصاص
داد تا روند توسعه
تجارت جهانی دچار
مشکلنشود
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آیندهپژوهی
[ آینده ترکیه ]

آیا اقتصاد ترکیه کوچک میشود؟
تورم شدید و بدهیهای فراوان تهدیدهای جدی علیه اقتصاد ترکیهاند
منبع استراتفو ر

چرا باید خواند:
تورم در ترکیه با
سرعت رو به افزایش
است .بخوانید تا
ببینیدعللوتبعات
آن روی اقتصاد چه
خواهد بود.

قیمت فزاینده محصوالت
کشاورزی و غذایی و نیز
کاهش شدید ارزش لیر
اوضاع را در اقتصاد ترکیه
سخت کرده است
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تــورم فزاینده در ترکیه در ماههای اخیــر به وضوح خودنمایی کرده و
ظاهرا آینده اقتصاد این کشــور را به شدت تحت تاثیر قرار داده است .این
وضعیت ،احتمال مداخله صندوق بینالمللی پول برای نجات ترکیه را نیز
به شدت افزایش داده است .آماری که روز  ۱۲شهریور منتشر شده حاکی
از تورم  ۱۸درصدی مصرفکننده و تورم  ۳۲درصدی تولیدکننده است .به
اســتثنای آرژانتین ،هیچ کشور دیگری در میان اقتصادهای نوظهور دچار
چنین تورمی نشده است و حتی بسیاری از این اقتصادها حتی نرخ تورمشان
دورقمی هم نیست.
بعید است که افزایش قیمتها در ترکیه در ماههای آینده متوقف شود
و حتی پیشبینیها حاکی از رسیدن نرخ تورم مصرفکننده به  ۲۰درصد
است.
مشکالت ترکیه در زمینه تورم دائم دارد شدیدتر میشود و همین هم
نیاز به یافتن علل و درمانهای درازمدت برای این وضع را بیشتر از گذشته
کرده است.
دو عامل بزرگ که دارند نرخ تورم ترکیه را تا  ۲۰درصد باال میکشانند
عبارتاند از :قیمت فزاینده محصوالت کشاورزی و غذایی و نیز کاهش شدید
ارزش لیر ترکیه .بخش کشاورزی ترکیه پیشتر خودکفا بود اما سیاستهای
نادرست و حتی بیتوجهی به مشکالت این بخش باعث شد که ترکیه مجبور
شود ساالنه  ۹میلیارد دالر محصوالت کشاورزی و غذایی وارد کند تا شکاف
بهوجودآمده را پر کند .این کسری در عرضه مواد غذایی ،مهمترین عاملی
است که نرخ تورم را در ترکیه افزایش داده است .حتی بخش سبزیجات و
میوههای تازه با نرخ تورم ساالنه  ۳۸درصد روب هرو شد هاند.
افزایش قیمت در بخش انرژی نیز نزدیک به  ۲۱درصد است .ترکیه به
شدت به واردات انرژی از خارج وابسته است و در این راه از یک سو با افزایش
قیمتهای جهانی انرژی مواجه بوده و از سوی دیگر ،ظرف یک سال شاهد

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هفتادوشش ،مهر 1397

کاهش ارزش واحد پول خود (لیر ترکیه) به میزان  ۵۵درصد بوده اســت.
درواقع قیمتها در بخش انرژی حتی به رغم ارائه یاران ه نیز افزایش شدیدی
را تجربه کردهاند.
کاالهای مصرفی دوامدار مثل خودرو ،وسایل خانگی و مبلمان نیز در ماه
آگوست شاهد افزایش  5و  6درصدی بودند که تورم ساالنه در این بخش را
به  ۳۰درصد میرساند .واقعیت این است که تولید داخلی کاالهای مصرفی
دوامدار به شــدت به مواد وارداتی وابسته است .بنابراین ،هزینههای تولید
مستقیما به دلیل سقوط ارزش لیر به شدت باال رفته است.
در همین حال ،تفاوت  ۱۴درصدی تورم مصرفکننده و تولیدکننده نیز
به این معنی است که سیل افزایش قیمت بعدی نیز در راه است.
آماری که از سوی بانک مرکزی ترکیه ارائه شده نیز همین نکات را اثبات
میکند و در عین حال به این مسئله اشاره دارد که هزینه انرژی همچنان
رو بــه افزایش خواهد بود چون کاهش ارزش لیر در برابر دالر نیز همچنان
ادامه دارد.
در این میان ،مســئله توزیع درآمد در آینده ترکیه به مسئلهای بغرنج
تبدیل خواهد شد و تورم فزاینده در ترکیه دارد همین مسئله را به وضوح
نشان میدهد .برای  ۱۹میلیون ترک که یا دستمزدبگیر بخش خصوصیاند
و یا برای دولت کار میکنند ،تورم به معنای کاهش شــدید درآمد واقعی
آنهاست .درواقع احتمال اینکه دستمزدهای آنها همراه با نرخ تورم باال برود
وجود ندارد و بنابراین آنها در آینده نزدیک پول بیشتری از دست خواهند
داد .این سرنوشت شامل حال  ۱۰میلیون بازنشسته و مقرریبگیر در ترکیه
نیز خواهد شد..
در همین حال ،سودی هم که بخواهد روی ذخایر لیر ترکیه بیاید زیر
نرخ تورم خواهد بود و به همین خاطر بوده که بسیاری از مردم ترکیه سراغ
تبدیل پولشان به ارز خارجی و به خصوص دالر رفتهاند .دولت ترکیه سعی
کرده در مواضع خود این مسئله را نادیده بگیرد اما واقعیت این است که برای
جذابکردن ذخایر لیر ترکیه ،نرخ بهره باید باال برود و دولت اردوغان هم در
برابر این قضیه مقاومت میکند و بعید است که در آینده نزدیک بخواهد این
موضعــش را تغییر دهد .البته بانک مرکزی ترکیه وعده داده که اقدام الزم
برای تثبیت قیمتها را انجام دهد و موضع پولی مقتضی را نیز در جریان
جلسه کمیته سیاستهای پولی اتخاذ کند .اگر این موضع ،نشانه افزایش
احتمالی نرخ بهره باشد باز هم مشخص نیست که چرا اقدام عاجل در این
خصوص صورت نمیگیرد و ماجرا به آینده موکول میشود.
رجب طیب اردوغان معتقد اســت که افزایش نرخ بهره باعث کشاندن
اقتصاد به سمت رکود خواهد شد و از آنجا که انتخابات محلی ترکیه در ماه
مارس  ۲۰۱۹در پیش است ،اردوغان نمیخواهد با نارضایتی عمومی از بابت
اوضاع اقتصادی مواجه باشد .اما در شرایطی که مصرف داخلی پایین آمده،
سرمایهگذاری در پروژهها دچار مشکل شده ،قیمت ارز دارد روی شرکتها
فشار میآورد ،ادای وامها دشوار شده و بانکها مجبور به اعمال فشار روی
شــرکتهای بدهکار هستند ،به نظر میرسد آینده ترکیه با کوچکشدن
اقتصاد همراه باشد و به خصوص تولید کاهش پیدا کند.

چین به دنبال ایجاد نهادهای موازی در عرصه
تجارت بینالمللی است تا سلطه امریکا و غرب در
عرصه تجارت جهانی شکسته شود.

[ آینده دنیا ]

جهانیسازی به روش اژدها
خصوصیات تفکر چینی
چطور جهانیسازی را تغییر میدهد؟
یکجانبهگراییهای دونالد ترامپ رئیسجمهور امریکا در عرصه تجارت و
سیاســت جهانی تاثیر زیادی داشته و به خصوص باعث شده که فضا برای
نقشآفرینی بازیگران دیگری باز شود .خروج او از معاهده اقلیمی پاریس و
توافق هستهای ایران ،جنگهای تجاری و نیز حمالت دائمی او به متحدان
امریکا باعث شده که امریکا به یک شریک کامال غیرقابل اطمینان در عرصه
بینالمللی تبدیل شود .بنابراین حاال کشورهای دیگر فرصت دارند که نظم
جهانی را به شــیوه خودشان بازتعریف کنند و شکی نیست که مهمترین
بازیگر در این عرصه را باید چین دانست.
فرض کنید که اتحادیه اروپا دیگر روی امریکا به عنوان شریک تجاری
حساب نکند .در آن صورت ،انگیزهای قوی در اروپا برای عقد معاهده تجاری
با چین وجود خواهد داشت و احتماال شرایط این معاهده ،بیشتر بر اساس
منافع دولت چین تعیین خواهد شد چون این اروپا است که شریک سابق
خودش را از دست داده .درواقع هرچه که دولت امریکا بیشتر روی سیاست
یکجانبهاش پافشــاری کند ،چین در موقعیت بهتری قرار خواهد گرفت تا
قواعد تجارت و ســرمایهگذاری بینالمللی را بر اســاس شرایط مورد نظر
خودش بازتعریف کند .این شــرایط با توجه به قدرت اقتصادی چین اصال
دور از ذهن نیست .بنابراین پرسشی که حاال در دنیا مطرح است این است
که چین دقیقا چه میخواهد؟ رهبران چین چه نوع نظم اقتصادی را برای
جهان در ذهن دارند؟
اول اینکه چین احتماال طرفدار رشد مبتنی بر صادرات باقی خواهد ماند.
چین به اقتصاد جهانی باز معتقد است اما برخی قواعدی که در نظام تجاری
سابق دنیا مطرح بوده ،از نظر چین باید کنار گذاشته شوند.
همچنین جهانیسازی به شیوه چین با آن جهانیسازی معهود تفاوت
زیادی دارد .اگر جهانیسازی به شیوه چین را با جهانیسازی استاندارد در
دوران پس از جنگ جهانی دوم مقایسه کنیم میبینیم که چین بیشتر به
توافقها و معاهدات دوجانبه توجه نشان میدهد و مذاکرات چندجانبه برای
رسیدن به توافق را نمیپسندد.
مثال چین در سال  ۲۰۰۲چارچوب توافق برای همکاری جامع اقتصادی
با کشورهای آسیای جنوب شرقی (آسهآن) را به امضا رساند اما از آن زمان به
بعد با  ۱۲کشور دیگر وارد مذاکره برای توافق دوجانبه تجاری شد .اگر چین
همچنان به سیاست توافقهای دوجانبه به جای توافقهای چندجانبه توجه
نشان دهد ،شاهد کاهش قابل توجه نقش سازمان تجارت جهانی خواهیم
بود .نکته بعدی این اســت که چین در پروژه جاده ابریشم جدید از روش
اینکه خودش مرکز باشد و سایر کشورها دور آن قرار بگیرند استفاده کرد و
قصد دارد همین روش اقماری را ادامه نیز بدهد .در آن صورت ،شکل نظام
تجارت جهانی با رهبری چین تغییر خواهد کرد.
کار دیگری که چین انجام خواهد داد ،ایجاد نهادهای موازی در عرصه
تجارت بینالمللی است تا ســلطه امریکا و غرب در عرصه تجارت جهانی
شکسته شود .این استراتژی تجاری از مدتی قبل توسط چین شروع شده
و یکی از نشانههای آن ،تاسیس بانک سرمایهگذاری زیرساختهای آسیایی

اســت که به عنوان آلترناتیو منطقهای به جای بانک جهانی تاسیس شده
است .همچنین بانک خلق چین سیاســتهایی را برای توازی با صندوق
بینالمللی پول در پیش گرفته اســت .در عین حال در سال  ۲۰۱۶بانک
توسعه چین و نیز بانک صنعتی و تجاری چین  ۹۰۰میلیون کمک اضطراری
به پاکســتان رساندند؛ به طوری که این کشور مجبور نشد دوباره سریعا به
صندوق بینالمللی پول رجوع کند.
نکته دیگر در مورد سیاستهای چین این است که دولت این کشور با
ارائه یارانه به شــرکتهای دولتی و سیاستدهی به آنها مشکلی ندارد؛ در
حالی که سازمان تجارت جهانی قواعد و قوانینی دارد که چنین روشهایی
را محــدود میکند .اگر نظام تجارت جهانی تحت رهبری چین قرار بگیرد
این وضع نیز تغییر خواهد کرد .روش چین در عین حال رویکردی خاص
نسبت به سرمایهگذاری مستقیم خارجی را به نمایش میگذارد و به آن روی
خوش نشــان نمیدهد .در رتبهبندی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
در ســال  ،۲۰۱۷چین در خصوص محدود کردن سرمایهگذاری مستقیم
خارجی حتی در رتبهای بدتر از فیلیپین ،عربستان سعودی و اندونزی قرار
گرفت .این یکی از راههایی اســت که از نظر دولت چین میتواند آوانتاژی
برای شرکتهای داخلی محسوب شود و فعالیت شرکتهای چندملیتی  -از
جمله شرکتهای بزرگ امریکایی -را محدود کند.
نکته آخر هم این است که چین روی نظام مالیاش کنترل زیادی دارد
و محدودیتهایی را روی رفت و آمد سرمایه اعمال میکند .اگر نظام تجارت
جهانی تحت تاثیر و نفوذ چین قرار بگیرد ،این روش حتما بیشتر در سطح
جهانی اعمال خواهد شد .در چنین شرایطی مثال موسسات مالی امریکایی
که به گسترش فعالیتشان در سطح بینالمللی تمایل دارند با مشکل مواجه
خواهند شد.
ی دادن امریکا از نظام تجارت
مجموعه این عوامل نشان میدهد که جاخال 
جهانــی و قرار گرفتن چین در نقش رهبری در این نظام ،تا چه حد چهره
تجارت بینالمللی را تغییر خواهد داد .این درست برعکس چیزی است که
دونالد ترامپ ادعای انجامش را دارد.

بری ایچنگرین
استاد اقتصاد دانشگاه برکلی
در کالیفرنیا و مشاور سابق در
صندوق بینالمللی پول

چرا باید خواند:
چین به اقتصاد باز
جهانی به شیوه خودش
معتقداست.ببینید
که مختصات این شیوه
چیست.
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آیندهپژوهی
[ آینده آب ]

ی جهانی درباره آب
اطلس نگران 
عرضه و تقاضای آب در مناطق مختلف دنیا چطور در آینده تغییر میکند؟
س
منبع پاپیوالر ساین 

1

جنوب غربی امریکا

به سمت خشکسالی بیشتر
به سمت باران بیشتر

تغییرات آب و هوایی
دارد عرضه آب را
کم میکند .همچنین
آتشسوزی جنگلها
این وضع را تشدید
کرده .افزایش جمعیت
در منطقه نیز باعث
شده تقاضا برای آب
باال برود و تنش آبی
بیشتر شود.

2

سواحل پرو

تغییرات آب و هوایی
باعث شده الگوهای
بارش تغییر کنند .این
تغییر به افزایش اندک
باران در این منطقه
انجامیده و بنابراین
منابع آب را در پرو
افزایش داده است.
اما همین الگوهای آب
و هوایی ممکن است از
جنبههای دیگر باعث
افزایش تنش آبی در
پرو شوند.
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در برخی نقاط جهان ما ،آب تصفیهشده از شیرهای آب جاری است و در برخی نقاط دیگر،
مردم باید کیلومترها راه بروند تا به منبع احتمالی آب برسند .در میان این داراها و ندارها چطور
باید در دسترسبودن منبع حیاتمان را اندازه بگیریم؟ یک راه این است که میزان آبی را که هر
منطقه مصرف میکند با میزان آب موجود در آن منطقه مقایسه کنید .این نسبت عرضه به
تقاضا که به عنوان تنش آبی (واتر استرس) شناخته میشود معموال در طول زمان تغییر میکند.
هرچه جمعیت منطقهای باال برود یا تغییر مکان بدهد ،تقاضا برای آب هم تغییر خواهد کرد.
همچنین تغییرات آب و هوایی روی دما و الگوهای بارش باران در هر منطقه تاثیر میگذارند و

عرضه آب را تغییر میدهند .در دو نقشهای که میبینید ،انستیتو غیرانتفاعی منابع آب جهان به
سادگی نشان میدهد که چطور تنش آبی بین امسال و سال  ۲۰۴۰میالدی در سراسر جهان
تغییر خواهد کرد .این تخمینها عواملی مانند خشکسالی ،خطر سیل ،سطوح آب زیرزمینی و
دسترسی به آب پاکیزه برای آشامیدن انسانها را ترکیب کردهاند .انستیتو غیرانتفاعی منابع آب
پیشبینی کرده که برخی مناطق دنیا از لحاظ تنش آبی وضعیت نسبتا ثابتی را تا سال ۲۰۴۰
تجربه کنند و حتی برخی از آنها شاهد کاهش تنش آبی باشند .اما در اکثر نقاط جهان ،تنش
آبی افزایش خواهد یافت و تقاضا برای آب بیشتر از عرضه آن خواهد بود.

3

آلمان

4

عرضه آب تغییری نخواهد کرد اما تقاضا احتماال کم میشود .علتش در پیش گرفتن روشهای کشاورزی
کمآبتر با استفاده از تکنولوژی صنعتی و نیز کاهش جمعیت در منطقه است.

خاورمیانه

در میان  ۱۶کشوری که در
جهان با بیشترین تنش
آبی مواجهاند ۱۳ ،کشور
در منطقه خاورمیانه قرار
دارند .تغییرات آب و
هوایی دارد این منطقه
کمآب را خشکتر میکند
و ممکن است کمبود
آب به بروز مناقشات
خشونتبار در خاورمیانه
منتهی شود.

5

شمال غربی هند

آبرسانی کشاورزی
بیش از  ۸۰درصد از
استفاده آب در دنیا را
تشکیل میدهد و هند
(به خصوص در منطقه
شمال غربیاش) کشوری
است که کشاورزیاش
بیشترین آب را میبلعد.
این مسئله روی ذخایر
آب زیرزمینی تاثیر شدید
گذاشته و باعث کاهش
آنها شده است.
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آیندهپژوهی
[ آینده کشور تورمزده ]

خاطرات کاراکاس :عادت میکنیم
یادداشتهای روزانه چند خبرنگار از زندگی در یک فاجعه مداوم اقتصادی
ونزوئالی نفتخیز زمانی یکی از پرثباتترین و ثروتمندترین کشورهای امریکای التین به حساب میآمد .اما حاال ،دو دهه بعد از آنکه هوگو چاوز سیاست
ترجمه :کاوه شجاعی
«سوسیالیسم قرن  »۲۱خود را آغاز کرد کمتر جایی روی زمین به اندازه ونزوئال بیثبات و خطرناک است .حاال ونزوئال درگیر اَبَرتورم ،کمبود کاالهای
اساسی ،سقوط تولید ناخالص داخلی و مهاجرت گسترده مردمش است .خبرنگاران بلومبرگ در طول چند ماه اخیر در ونزوئال تجربیات خود را از زندگی در
دبیر بخش آیندهپژوهی
این کشور به صورت یادداشتهای روزانه منتشر کردهاند .گزیدهای از این یادداشتها را بخوانید با این توضیح که قیمتهایی که در نوشتهها آمده ،مربوط
به همان روز بوده و با نرخ کنونی قابل مقایسه نیست.

منبعبلومبرگمارکت ز

چرا باید خواند:
این گزارشهای
کوتاه تلخ از ونزوئال
را بخوانید تا ببینید
چطوربیبرنامگی
باعث ذاللت یک کشور
نفتخیز است.

1

پول نقد ،دو برابر قیمت خریداریم

تازهترین سفارشــم را با موتورســیکلت آوردند و در یک
کیسه زباله ســیاه در اتاق هتلم گذاشــتند .پیک با صدای
گرفتهاش گفت «همینقدر گیر میآمد» و رفت .سر تکان دادم .در ماجرای
خرید و فروش بولیوار ،واحد پول ونزوئال ،جایی برای خواهش و تمنا نیست.
آنچــه او تحویلم داد  ۲۰۰هزار بولیوار نقــد بود .من در عوض  ۴۰۰هزار
بولیوار به حساب بانکی او حواله کردم .چرا اینهمه تفاوت قیمت؟ چون در
وضعیت اَبَرتورم همه دیوانهوار دنبال پول نقد میگردند .پول نقد به شــدت
کمیاب اســت و  -حتی برای کسی مثل من ،با چندین کارت اعتباری -به
شدت مورد نیاز .برای بنزین زدن باید پول نقد داشته باشید ،برای خرید یک
فنجان قهوه در خیابان هم باید پول نقد داشته باشید.
به همین خاطر مهمترین سوال در سراسر کاراکاس این است« :آدمش را
داری؟» در رستوران این را میشنوید ،در پارتیهای سطح باال ،و باالخره در
صف بانکی که خالی از اسکناس است« .کسی را داری که برایت پول نقد پیدا
کند؟» «آدم» من ،مثل بقیه ،دالل اســکناس است .تلفنم پر است از شماره
داللهای دیگر .بعضی از آنها رانند ه تاکسیاند ،یا صاحب رستوران یا هر کسب
و کار دیگر .این پررونقترین بیزینس کاراکاس به حساب میآید البته کمی
زرنگی میخواهد .حقالزحمه  ۱۰۰درصدی که من دادهام اصال غیرطبیعی
نیست .نرخ بازار همینقدر است .این البته فقط یکی از دشواریهای زندگی
در یک اقتصاد در حال نابودی است .اسکناسهای کمارزشتر  -هر چیز زیر
 ۱۰۰بولیوار (معادل  0.05سنت امریکا) -در داد و ستد به کار نمیآیند و مثال
به عنوان نوار کاغذ رنگی در استادیوم و مسابقات بیسبال مصرف میشوند.
دولت آنچنان ورشکســته است که نمیتواند به سرعت اسکناس درشتتر
چاپ کند .واقعا شرایط عجیبی است که منطق را به چالش میکشد :اَبَرتورم
آنچنان اســکناس را بیارزش کرده ،که آن را به باارزشترین کاال در کشور
مبدل کرده است .جستوجوی اسکناس به خصوص در محلههای فقیرنشین
خشنتر اســت چرا که مردم هیچ ابزار دیگری برای پرداخت ندارند .در این
محلهها داللها در هر گوشهای به چشم میخورند :آماده پول خریدن و پول
فروختن .اورالندو ویالروئل ،یکی از آنها ،به من گفت که عموما در کنار صندوق
یک نانوایی مستقر میشود .او با کارت اعتباریاش خرید تکتک مشتریان را
حساب میکند و به جایش پول نقد همراه با سود خودش را میگیرد.
کمبود پول و مواد اولیه روز به روز بدتر میشود .ناامیدی مردم روز به روز باالتر
میرود .وقتی با کلی اسکناس به پیشخدمت انعام میدهم حتما تماشاچیای
آن اطراف هست که میپرسد« :به من هم کمی اسکناس میدهی؟»
شاید .اگر پولش را بدهی.
اندرو روزتی ۲ ،مارس
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2

حذف صفر برای خرید کالباس

«نداریم».
با زندگی در ونزوئال کمکم به شنیدن این جمله عادت
میکنید ،اما داستان این کالباس متفاوت است .اینبار مشکل اینجا نیست
که مدیر سوپرمارکت نتوانسته کالباس پیدا کند ،مشکل اینجاست که او
امروز کال بیخیال سفارش کالباس شده .دلیلش؟ بعد از سالها اَبَرتورم،
قیمت بیش از حد طوالنی است.
ترازوهای این مغازه ،که قیمت را به همراه وزن نشــان میدهند فقط
 ۶رقم دارند .و این کالباس ،آنطور که انجمن غذایاب واتساپم میگوید
کیلویی  ۱میلیون و  ۴۸۰هزار بولیوار است .مهم نیست که من فقط کمتر
از صد گرم کالباس میخواهم .مسئله اینجاست که ترازو اصال نمیتواند
قیمت را حساب کند.
این ماجرا حتی استفاده از کارت اعتباری را دچار مشکل کرده .قیمت
یک دســت مالفه ( ۳۳میلیون و  ۵۰۰هزار بولیــوار) ،یک جفت کتانی
آدیداس ( ۱۰میلیون و پانصد هزار بولیوار) و حتی یک تکه الزانیا (۴۰۱
هزار بولیوار) روی صفحه دســتگاههای کارتخوان قدیمی جا نمیشود.
راهحلش آن است که یک خرید را به چند خرید تقسیم کنی .حتی پرینتر
ب  -که کسبوکارها آن را برای مقاصد مالیاتی نگاه میدارند -
صورتحسا 
توانایی چاپ ارقامی اینچنین طوالنی را ندارد.
احتماال به زودی دولت مادورو چند صفر را از اسکناسها حذف میکند
تا این دردسرها را پایین دهد .از اولینباری که مقامات رسمی حذف صفر
را از اسکناسهای ونزوئال آغاز کردند  ۱۰سال میگذرد .آن زمان  ۳صفر
حدف شد و پول جدید «بولیوار قوی» خوانده شد.

 ۴۰۰هزار بولیوار به حساب بانکی یک دالل حواله میکنم و او  ۲۰۰هزار
بولیوار نقد تحویلم میدهد .چرا این همه تفاوت قیمت؟ چون در وضعیت
اَبَرتورم همه دیوانهوار دنبال پول نقد میگردند.

این قــدرت زیاد دوام نیــاورد .دولت برای تامیــن هزینه طرحهای
اسرافکارانهاش نیازمند پول بیشتر بود ،پس تا میتوانست اسکناس چاپ
کرد و تورم به طرزی باورنکردنی باالتر رفت .آمار رسمیای وجود ندارد اما
این روزها قیمتها سریعتر از همیشه باال میروند .بر اساس آمار غیررسمی
بلومبرگ که قیمت یک فنجان قهوه را در روزهای مختلف دنبال میکند
نرخ تورم ساالنه در طول س ه ماه گذشته  ۸۲۰۰۰درصد بوده است.
پاتریشیا الیا ۱۴ ،مارس

3

ت ُکلد لوکس میشود
وقتی ادال 

از دید دوستم النا این دیگر نهایت از دست دادن عزت
نفس اســت .او قرص پردنیزون را که برای آلرژی شــدید
مصرف میکند نشانم میدهد :عکس یک تولهسگ سر حال روی بسته
یشود.
دیده م 
النا  -مثل باقی کســانی که در کاراکاس زندگی میکنند  -وقتی به
شکار دارو میرود مجبور است به هفت -هشت داروخانه سر بزند .فرقی هم
نمیکند که نسخه دستتان باشد یا نه ،اکثر اوقات دست خالی از داروخانه
برمیگردید .پولدارترها از اسپانیا دارو سفارش میدهند و دیگرانی که در
امریکا آشنا دارند منتظر سفر آنها میمانند تا برایشان کاالی لوکسی چون
قرص سرماخورگی  NyQuilیا قرص سردرد  Excedrinبیاورند.
دیگران هم پیش دامپزشــک میروند .ایــن روزها رفتن به کلینیک
دامپزشکی و پتاستور برای پیدا کردن داروی مشابه کاری طبیعی است.
مردم آنتیبیوتیک مخصوص سگها و ُم َسکن مخصوص گربهها مصرف
میکنند .النا میگوید« :یک لحظاتی واقعا از این شرایط برآشفته میشوم».
دختر  ۱۸سالهاش که هپاتیت دارد داروی حیوانات مصرف میکند« .وضع
ما نباید این باشد».
فرناندو ناویا ،دامپزشک محلی میگوید« :داروهای حیوانات میتوانند
مثل داروهای معمول روی ما عمل کنند اگر استانداردها را رعایت کرده
باشند و خوب تولید شده باشند ».البته در ونزوئالی امروز این اگر بزرگی
است .حتی در بهترین حالت هم تفاوت زیادی بین دوز داروهای انسانی و
حیوانی و مواد تشکیلدهنده آنها وجود دارد .اما نکته اساسی اینجاست که
داروهای حیوانات از طریق کانالهای دولتی وارد نمیشوند و  -اگر بخواهیم
نسبی صحبت کنیم  -در بازار به وفور پیدا میشوند.
پزشکان از این روند هم ترسیدهاند و هم تسلیم آن شدهاند .استوارت
سمبرگمن ،پزشک یک بیمارســتان عمومی در کاراکاس میگوید« :به
مریضها گفتهام که داروی حیوانات باید آخرین گزینهشان باشد .خودم
میدانم توصیهام به درد خاصی نمیخورد .اینکه اصال دارو مصرف نکنیم
بدترین گزینه است .در چنین وضعیت بحرانیای ما باید از همه منابعمان
استفادهکنیم».
دولت تاکنون به کمبود دارو اعتراف نکرده .البته به کمبود غذا ،پول نقد،
لوازم خودرو و تجهیزات ساختمانی هم اعتراف نکرده .همین چند هفته
پیــش در یک کنفرانس مطبوعاتی پرزیدنت مادورو بودم که او وجود هر
گونه بحران انسانی را در کشور را تکذیب کرد.
اما شــبکههای اجتماعی مملوند از تقاضاهای مردمی« .هیچکس به
داروی فشار خون دسترســی دارد؟ برای پدرم میخواهم که تازه سکته
کرده»« ،آیا میتوانید در سایت  GoFundMeکمی به مادرم کمک کنید؟
او سرطان دارد و نیازمند شیمیدرمانی است».
گاهی اوقات اعتراضات مردمی پراکندهای برگزار میشود .همین چند
روز پیش افرادی با بیماری پارکینسون مقابل مقر سازمان ملل جمع شدند.
آنها دنبال کمک برای رسیدن به داروهایشان بودند و بعضیها پالکاردی در

دست داشتند که «من نمیخواهم بمیرم».
خود من دو ســگ سالم و سرحال دارم .اگر مریض شوم ،در رفتن به
دامپزشکی درنگ نخواهم کرد.
نوریس سوتو ۱۱ ،آوریل

4

تخممرغ میگیرم ،موهایت را میزنم

چند روز پیش ،به کســی نان باگت دادم و در عوض از
پارکینگش استفاده کردم .به نفع هردومان شد.
آن روز ،مثل اکثر روزها ،پول نقد در جیب نداشتم .مسئول پارکینگ
مقداری پول نقد داشت اما نمیتوانست پستش را ترک کند و خودش را
به نانوایی محله برساند .نانوایی فقط برای دقایقی نان میفروشد .ماشینم
را پیش او گذاشتم و با کارت بانکیام از نانوایی خرید کردم .او به نان مورد
عالقهاش رسید و کمی هم پول نقد به من داد.
ما این گونه در اقتصاد رو به فروپاشیمان روزگار میگذرانیم .اگر کسی
از یک چیز مقدار زیادی داشــت و از چیز دیگر مقدار کمی ،میشود با او
به توافق رسید .من بلغور ذرتم را با برنج یکی از دوستان دوران دبیرستانم
تاخت زدهام .تخممرغ دادهام و از خواهر شوهرم روغن گرفتهام .فروشنده
دورهگرد هم یک کیلو شکر گرفته و به من آرد فروخته است .صفحههایی
در فیسبوک و کانالهایی در واتساپ هستند که در آنها میتوان بهترین
معاملههــای پایاپای را انجام داد .آنجا خمیردنــدان و غذای کودک پیدا
میشود.
یک سلمانی میشناسم که موز یا تخممرغ میگیرد و مو کوتاه میکند.
موتورسوارها شما را به مقصد میرسانند و کرایهشان را به سیگار میگیرند.
صاحبان یکی از رستورانهای مکزیکی محبوبم ،سینی غذای مخصوصشان
را در ازای چند بسته دســتمال کاغذی ارائه میکنند .چند روز پیش از
فســتفود نزدیک محل کارم مرغ و برنج خریــدم با این قول که از خانه
برایش  ۸۰۰هزار بولیوار پول نقد بیاورم.
چند سال پیش امکان نداشــت که مردم اینچنین به هم اطمینان
کنند .کار خیریه هم در این کشــور ســابقه درازی ندارد .اما حاال والدین
همکالسیهای فرزندانم برای فقرا لباس کنار میگذارند و همسایهها برای
کودکان بیمارســتان اسباببازی جمع میکنند .دوستم لیدیا که وکیل
است برای بیخانمانها سوپ میپزد.
ت دارم اینها را رفتارهای بزرگمنشانه مردم و نشانه همبستگی
من دوس 
در چنین دوره سختی به حساب بیاورم .البته میدانم در اکثر مواقع انگیزه
اصلی آنها نیاز و حتی استیصال اســت .اما اشکالی ندارد .رساندن باگت
تازه به مسئول پارکینگ لبخند به لب هردومان میآورد ،حتی اگر برای
چند ثانیه.

یکسلمانی
میشناسمکه
موز یا تخممرغ
میگیرد و مو
کوتاه میکند.
موتورسوارها
شما را به مقصد
میرسانند و
کرایهشان را به
سیگارمیگیرند

فابیوال زرپا ۴ ،می
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نیروگاههای هستهای شناور ،آینده برقرسانی به بنادر
دورافتاده ،مراکز صنعتی و سکوهای گاز و نفت در
مکانهای غیرقابل دسترسی خواهند بود .

آیندهپژوهی

[ آینده انرژی هستهای ]

نیروگاهی روی آب
رآکتور شناور روسیه شاید آینده تامین برق در دنیا باشد

منبعنیویورکتایم ز

چرا باید خواند:
رآکتورهای روی دریا
شاید گزینه ارزانتر و
امنتری برای آینده
انرژی دنیا باشند.
بخوانیدتاببینید
موافقان و مخالفان
چه میگویند.
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در ساحل خلیج کوال در منتهیالیه شمال غربی روسیه ،پایگاههایی
برای اســتقرار زیردریاییهای هستهای روسیه ساخته شده .در کرانه
خلیج ،زیردریاییهایی که دههها در آبهای آبی این منطقه رفت و
آمد کردهاند همچنان بین بندر و اعماق اقیانوس در حرکتاند.
اینجا جایی است که روسیه دارد یک آزمایش هستهای مهم انجام
میدهد؛ آزمایشــی که حامیانش آن را شاهکار مهندسی هستهای
مینامند و منتقدانش معتقدند که تجربه خطرناک و بیآیندهای است.
روسیه دارد اینجا یک نیروگاه هستهای شناور را اداره میکند.
کشــتی آکادمیک لومونوســوف که به یکی از اسکلههای بندر
مورمانســک روسیه وصل اســت در میان امواج آرام گرفته و از دور
کسی نمیفهمد که داخلش چه خبر است .اما این کشتی عمال دارد
تجهیزات فعال هستهای را حمل میکند :دو رآکتور کوچک از نوعی
که قبال در زیردریاییها مورد اســتفاده قرار میگرفتند .این نیروگاه
مستقر روی کشتی درواقع تنها نیروگاه هستهای شناور دنیاست.
البته روسیه تنها بازیگر در این عرصه نیست و کشورهای دیگری
ل نیروگاههای هستهای شناور را دنبال میکنند .مثال دو
دارند پتانسی 
شرکت چینی با پشتیبانی دولت این کشور در حال ساخت تجهیزات
مشابهی هستند و امریکاییها نیز در همین جهت حرکت میکنند.
حامیان نیروگاههای هستهای شناور میگویند این نیروگاهها ارزانتر،
سبزتر و شاید حتی امنتر از نیروگاههای هستهای دیگر هستند.
حامیان این نیروگاهها دنیایی را در آینده تصور میکنند که کشتی-
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نیروگاههای شناور در اسکله شهرهای مختلف دنیا لنگر انداختهاند و به
تامین انرژی مورد نیاز این شهرها کمک میکنند .جاکوپو بونجورنیو
استاد مهندسی هستهای در انستیتو تکنولوژی ماساچوست با اشاره به
برنامه نیروگاههای هستهای شناور روسیه میگوید آنها در این زمینه
از امریکا کامال جلوترند.
روساتم شرکت هستهای دولتی روسیه سالهاست که تکنولوژی
هستهای خود را صادر کرده است و آن را به چین ،هند و تعداد دیگری
از کشورهای در حال توسعه فروخته است .اما رآکتورهای کوچکتر
را که به صورت شــناور قرار گرفته باشند میتوان سریعتر راهاندازی
کرد و آنها را بنا بر نیاز به مکانهای مختلف منتقل کرد .این مسئله
به خصوص از این جهت اهمیت دارد که برخی انرژیهای سبز مثل
انرژی بادی و خورشــیدی در برخی زمانهای ســال قابل اطمینان
نیستند و مثال میتوان نیروگاه هستهای شناور را بیدردسر به بنادری
منتقل کرد که در زمانهای خاصی به برق بیشــتر نیاز دارند و قادر
به تامیــن آن از منابع دیگر نبودهاند .این روش از لحاظ اقتصادی به
صرفه است.
روسها از رآکتورهای مدل رآکتورهای زیردریایی استفاده میکنند
و آنها را روی کشتی در نزدیکی ساحل شهر مورد نظر مستقر میکنند
و با روش مخصوصی آنها را به شــبکه برق شــهر متصل میکنند.
رآکتورها میتوانند در مجموع  ۷۰مگاوات برق تولید کنند؛ برقی که
مثال برای  ۷۰هزار خانه در امریکا کفایت میکند .روساتم برنامهاش
این اســت که این نیروگاههای هستهای شناور را به صورت سریالی
تولید کند و دارد برنامههای بیزینسی مختلف در این خصوص را مرور
میکند .مثال یکی از اهداف روساتم این است که مالکیت رآکتورها
را بــرای خودش حفظ کند و فقط برقی را که آنها تولید میکنند در
اختیار خریداران بگذارد.
تجهیزاتی کــه برای این منظــور به کار میرود ،یک ســاختار
مستطیلی بزرگ است .در داخل آن ،رآکتور شناور شامل راهروهای
باریک ،پلههای شیبدار ،لولهها ،سیمها و نشانههای خطر است.
حامیان ایــن نیروگاههای هســتهای شــناور میگویند چنین
نیروگاههایــی در برابــر زلزله مقاومترند و در صــورت لزوم میتوان
خیلی ســریع آنها را خنک کرد و بنابراین مشکالتی مانند آنچه که
در زمان زلزله فوکوشــیمای ژاپــن رخ داد ،کمتر پیش خواهد آمد.
همچنین ساخت این نیروگاهها روی کشتی هزینه کمتری در بر دارد.
نیروگاههای هستهای برای تولید برق در عین حال میتوانند برخالف
انرژی بادی و خورشیدی ،در تمام طول سال کار خود را انجام بدهند.
روساتم تاکنون فهرست مشتریان فعلیاش را منتشر نکرده و حتی
مشخص نیست که دقیقا برای ساخت این نیروگاههای هستهای شناور
چقدر هزینه دریافت میکند .اما ظاهرا ســاخت هریک از آنها حدود
چهار سال زمان میبرد که در مقایسه با نیروگاه هستهای متعارف (که
یک دهه طول میکشــد) زمان کمتری است .گفته میشود یکی از
مشتریان روساتم کشور سودان است.
به هر حال اینطور به نظر میرسد که آینده انرژی هستهای حاال
به این نوع نیروگاهها وابســته باشد چون چین هم دارد با ساخت ۲۰
نیروگاه هستهای شناور ،خود را به روسیه میرساند و ظرف یک تا دو
ســال آینده یکی از آنها را عملیاتی خواهد کرد .همچنین فرانسه در
حال ساخت رآکتوری هستهای است که در کف اقیانوس کار خواهد
کرد .این نیروگاهها آینده برقرسانی به بنادر دورافتاده ،مراکز صنعتی
و سکوهای گاز و نفت در مکانهای غیرقابل دسترسی خواهند بود.

چین در مواجهه با امریکا حداقل یک استراتژی قدرتمند برای
محدودکردن فشارها دارد :اینکه مردم چین را ترغیب به خرید به
شیوه امریکایی کند.

[ آینده تجارت ]

صادرات چین به خانه بازمیگردد
تعرفههای دولت ترامپ چطور برنامه کسب و کارهای چینی را به هم ریخت؟
بعضی از صاحبان کسب و کار در چین نمیدانستند جنگ تجاری
امریکا قرار اســت چه بالیی سرشان بیاورد .یکی از آنها ژو پیهویی بود
که تازه فهمیده سودی که از بابت صادرات مبلمان به امریکا در سیزده
سال اخیر به دست میآورده ،از این به بعد دود میشود و به هوا میرود.
او کارخانهای با صد کارگر در اســتان گوانگدونگ چین دارد و برخی
محصوالتش مثــل میز توالت و میز ناهارخوری از فهرســت افزایش
تعرفههای دونالد ترامپ سر درآورده است.
ترامپ معتقد است که با تنبیه صنایع چینی میتواند پکن را وادار
به تغییر رفتارش در عرصه تجاری بکند .اما چین در مواجهه با امریکا
حداقل یک استراتژی قدرتمند برای محدودکردن فشارها دارد :اینکه
 1.4میلیارد نفر جمعیت این کشــور -و به خصوص خریداران طبقه
متوسط -را ترغیب به خرید به شیوه امریکایی کند.
صادرکنندگان مبلمان چینی ســال گذشته  ۲۹.۲میلیارد دالر از
محصوالتشان را به امریکا فروختند .بنا بر گزارش دویچهبانک ایجی،
فهرســت افزایش تعرفهها که توســط دولت ترامپ ارائه شده ،به این
صنعت ضربه شدیدی میزند و آنها را با مالیات بین  ۱۰تا  ۲۵درصدی
مواجه میکند .این باعث شده که ژو پیهویی و برخی دیگر در صنف او
به فکر دیگری بیفتند« :ما در بازار داخلی تازهوارد محسوب میشویم
و رقابت هم در این بازار خیلی شدید است .اما حداقل این را میدانیم
که تقاضا در این بازار وجود دارد .بازار خیلی بزرگ است و مشتریان هم
دارند پای محصول خوب ،پول خوب میدهند».
در شرایطی که تنشهای تجاری بین امریکا و چین دارد روز به روز
تشدید میشود ،شرکتهای چینی که فروشنده کاالهای مختلف  -از
کیف دستی گرفته تا المپهای کریسمس و مواد غذایی تازه -هستند
در تالشاند تا تقاضای داخلی را برای محصوالت خود باال ببرند .یکی
از آنها شرکت تولیدات دریایی تایژو تیانهه است که از استان ژجیانگ
در شرق چین و با داشــتن هزار کارگر ،دارد ساالنه ده هزار تن غذای
دریایی را برای فروش به امریکا ،اروپا و اســترالیا میفرستد .بسیاری از
محصوالت دریایی این شــرکت شامل افزایش تعرفه ترامپ شدهاند و
این دردسر بزرگی برای شــرکت است .اما در عین حال ،تایژو تیانهه
یک خوششانسی بزرگ هم پیش رویش میبیند :اینکه نسل جوان در
چین -به خصوص جمعیت شهرنشین بین  ۲۰تا  ۴۰سال -به صنعت
مواد غذایی دریایی توجه زیادی نشان میدهند و مثال آنها سال گذشته
باعث افزایش  ۸۳درصدی ارزش صنعت تولید البستر شدند.
دوریس چن که مســئول فروش در این شــرکت است میگوید:
«مصرفکنندگان چینی حاال بــه کیفیت مواد غذایی اهمیت زیادی
میدهند .آنها همچنین دوست دارند از غذاهایی که در امریکا و اروپا مد
است استفاده کنند و این را نشانه مدرنبودن زندگی خود میدانند ».به
گفته چن ،تقاضای داخلی برای محصوالت دریایی شرکت آنقدر باال
هست که شرکت بتواند در صورت لزوم ،از بازار امریکا صرفنظر کند.
نمونه دیگر تاثیر روندهــای غذایی خارجی روی مصرفکنندگان

چینی را میتوان در افزایش مصرف میگوی قرمز جامبو مشاهده کرد.
فــروش این میگو که در خارج از چین طرفــدار دارد ،در داخل چین
هم ظرف شــش ماه به اندازه بیســت درصد افزایش یافته است .حاال
دیگر حتی واسطههایی که این میگو را وارد کرده بودند تا شاید آن را
بــه بازار امریکا صادر کنند ،این محصول را برای بازار داخلی چین نگه
خواهند داشت.
حتی پیش از آنکه تنشهای تجاری بین امریکا و چین زیاد شود،
قدرت خرید مصرفکنندگان چینی رو به افزایش بود و این مســئله
داشــت روی سیاستهای تولیدکنندگان چینی که به صورت سنتی
مشــغول صادرات بودند ،تاثیر میگذاشــت .مصرف خانوارها در سال
 ۲۰۱۶و  ۲۰۱۷بیــش از  ۳۹درصــد از تولید ناخالص داخلی چین را
تشکیل داد؛ رقمی که از ســال  ۲۰۰۵تاکنون بیسابقه بوده .آیریس
پانگ اقتصاددان بانک آیانجی در هنگکنگ میگوید این تحوالت در
جریان جنگ تجاری امریکا و چین خیلی واضحتر هم دیده خواهد شد.
البته همــه تولیدکنندگان چینی راه آســانی را برای راضیکردن
مصرفکنندگان داخلی پیش روی خود نمیبینند .مثال شرکت آبمیوه
اسدیآیسی ژونگلو سال گذشــته بیش از  ۶۵۰هزار تن آب سیب
صادر کرد و حتی کوکوال و نســتله هم مشتریاش بودند .اما حاال که
افزایش تعرفهها گریبان چین را گرفته ،شرکت اسدیآیسی ژونگلو
هم در تالش اســت که راههایی برای ترغیــب خانوادههای چینی به
مصرف آب ســیب  -که چندان در چین معمول نیســت -پیدا کند.
فیلدینگ چن اقتصاددان امور چین در بلومبرگ معتقد اســت که در
آینده ،شرکتهای چینی که پیشتر محصول خود را به امریکا صادر
میکردهاند در وضعیتی بهتر از سایر تولیدکنندگان چینی قرار خواهند
گرفت چون اطمینان به کیفیت محصوالت آنها باالتر خواهد بود .اما به
هر حال ،نگاه به داخل حتما در برنامه تولیدکنندگان چینی قرار خواهد
داشت چون ممکن است به زودی از بازار امریکا خبری نباشد.

ک
منبع بیزینس وی 

چرا باید خواند:
کسب و کارهای چینی
که روی صادرات
بهامریکامتمرکز
بودند حاال باید دنبال
راههای جدید باشند.
بخوانیدتاببینیدآنها
چطور با تعرفههای
ترامپ کنار میآیند.

مصرفکنندگان چینی دوست
دارند از غذاها و کاالهایی
که در آمریکا و اروپا مد است
استفاده کنند و این را نشانه
مدرنبودن زندگی خود
میدانند.
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آیندهپژوهی
[ آینده عربستان سعودی ]

آرامکو چشمانداز عربستان را خراب کرد

چرا توقف عرضه سهام آرامکو آینده عربستان سعودی را عوض میکند؟
منبع استراتفو ر

چرا باید خواند:
قرار بود عرضه اولیه
سهام آرامکو پول
زیادی در دستان
ولیعهدعربستان
بیندازد اما اینطور
نشد .بخوانید تا
ببینید در این شرایط
چه بالیی سر برنامه
چشمانداز  ۲۰۳۰او
میآید.

تخمین زده شده که تقریبا
 ۱۵۰میلیارد دالر سرمایه در
دو سال اخیر از عربستان
سعودی خارج شده و
احتمالش هست که این
خروج سرمایه بیشتر هم
بشود
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در سال  ۲۰۱۶محمد بن ســلمان ولیعهد عربستان سعودی برنامه
چشمانداز  ۲۰۳۰این کشــور را معرفی کرد و رسانهها هم روی آن مانور
زیادی دادند .این برنامه درواقع نوعی برنامه اصالحات اقتصادی برای اجرا
طی یک دهه و نیم است و قرار بر این بوده که چشمانداز  ۲۰۳۰عربستان به
تنوعبخشی در اقتصاد ،تقویت صنایع خصوصی ،آسانکردن سرمایهگذاری،
کاهش بیکاری ،افزایش نوآوری و مدرنسازی کشور از راههای اجتماعی و
اقتصادی منتهی شود.
یکی از مهمترین اهداف چشمانداز  ۲۰۳۰عربستان درواقع این بود
که وابستگی این کشور به نفت کاهش پیدا کند .اما اخیرا اتفاقی افتاد
که احتماال این نقشــه را نقش بر آب خواهد کرد؛ چون ستون اصلی
این برنامه عمال از آن حذف شــد .این ســتون ،آغاز خصوصیسازی
شرکت نفت دولتی عربستان ســعودی یعنی آرامکو بود .اعالم خبر
عرضه سهام اولیه آرامکو ظاهرا اهمیت زیادی داشت چون عربستان
سعودی در سالهای اخیر با خروج سرمایه از کشور مواجه بوده ولی
عرضه سهام آرامکو میتوانست گامی مهم در جلب نظر سرمایهگذاران
به شــمار بیاید .بر اساس برنامههای اعالمشده قرار بود اول  5درصد
از سهام آرامکو عرضه شود .از آنجا که ارزش آرامکو بالغ بر  ۲تریلیون
دالر است ،عرضه سهام اولیه ( 5درصدی) میتوانست مبلغی بسیار
قابل توجه یعنی  100میلیارد دالر باشد .که درنهایت اینطور نشد.
ایــن برنامه از اول هم ایرادات جدی داشــت .ارزش آرامکو به شــکل
غیرواقعی باالتر از ارزش واقعی آن در نظر گرفته شده بود و همچنین یافتن
بازار بورس برای آن کار ســختی بود .دونالد ترامپ رئیسجمهور امریکا از
عربستان سعودی خواسته بود نیویورک را برای عرضه سهام آرامکو انتخاب
کند اما احتمالش میرفت که دستداشتن عربستان سعودی در حمالت
 ۱۱سپتامبر به توجیهی حقوقی برای جلوگیری از این ارائه و دادگاهیشدن
ماجرا منتهی شود.
یک ایراد مهم که در داخل عربســتان سعودی به عرضه سهام آرامکو
گرفته میشد نیز این بود که چرا کشوری مثل عربستان باید بزرگترین
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دارایی خود را در مقابل جهانیان قرار دهد و نظارتهای مالی روی آن را به
جان بخرد .این مسئله به خصوص باعث میشد که نقش خانواده سلطنتی
عربستان سعودی در سودهای آرامکو فاش شود.
آنچه که در نهایت اتفاق افتاد این بود که ملک سلمان پادشاه عربستان
ســعودی در زمینه عرضه ســهام آرامکو وارد میدان شد و جلوی تصمیم
پسرش محمد بن سلمان را گرفت.
توقف عرضه ســهام آرامکو باعث شــد رویایی که محمد بن سلمان
برای دســتیابی به یک منبع مالی عظیم در سر بافته بود از بین برود .او
پیشتر هم سعی کرده بود برای تامین اهداف بلندپروازانهاش با تحت فشار
قرار دادن صاحبان کســب و کارهای بزرگ در عربستان سعودی ،بخشی
از داراییهای آنها را بگیرد .این وضع به تدریج باعث شــد سرمایهگذاری
خارجی در عربســتان کاهش پیدا کند و حتی خروج سرمایه از کشور رخ
بدهد؛ چون اقدامات محمد بن سلمان نشان میداد که او به حاکمیت قانون
اعتقاد ندارد .تخمین زده شده که تقریبا  ۱۵۰میلیارد دالر سرمایه در دو
سال اخیر از عربستان سعودی خارج شده و احتمالش هست که این خروج
سرمایه بیشتر هم بشود.
به هر حال ،مسئله توقف عرضه سهام آرامکو باعث شد که پول مورد نظر
محمد بن سلمان از دست او خارج شود و چشمانداز  ۲۰۳۰مورد نظر او از
دست برود .البته این برنامه بیش از اندازه بزرگ بود و توقف اجرای آن هم
غیرمنطقی به نظر میرسید .وقتی قرار باشد صنایع مختلف و بخشهای
مختلف اقتصاد و جامعه در جریان چنین برنامهای تحول پیدا کنند ،اصوال
تضمینی برای توسعه واقعی آن وجود نخواهد داشت و این همان اتفاقی بود
که برای چشمانداز  ۲۰۳۰عربستان سعودی نیز افتاد.
مســئله دیگر در مورد عدم موفقیت چنین برنامــهای وجود اهداف
غیرمشخص و مبهم در آن بوده است .مثال این چشمانداز وعده ایجاد جامعه
پویا ،اقتصاد شکوفا و ملت باهدف را مطرح میکرد که آن هم به دلیل عدم
دقیقبودن نمیتوانست تغییر واضح را در آینده عربستان سعودی تضمین
کند .اما بخشی که عربستان سعودی در راستای چشمانداز  ۲۰۳۰در آن
موفق ظاهر شده ،ایجاد تنوع نسبی در اقتصاد برای کاهش وابستگی به نفت
بوده است .مثال از سال  ۲۰۱۶تاکنون ،صادرات غیرنفتی عربستان افزایش
پیدا کرده است .همچنین برنامه مالیاتی جدید برای افزایش تعرفه برق ،آب
و سوخت میتواند موثر واقع شود.
حاال مسئله این است که در غیبت پول بزرگی که قرار بود از عرضه سهام
اولیه آرامکو به دست بیاید ،تمرکز چشمانداز  ۲۰۳۰عربستان سعودی روی
مسائل اجتماعی قرار خواهد گرفت که اتفاقا عربستان در آنها موفق ظاهر
نشده است .از جمله مسائلی که قرار بود در این چشمانداز مورد توجه باشد
ارائه حقوق برابر به زنان و اصالح قوانین مختلف اجتماعی بود که اکثرا هنوز
به نتیجه نرسیدهاند .بنابراین باید منتظر ماند و دید که چشمانداز ۲۰۳۰
عربستان سعودی با مشکالتی که سر راهش پدید آمده ،میتواند اهدافش را
در آینده تامین کند یا در راه پرپیچ و خم چالشهای اقتصادی و اجتماعی
گیر خواهد افتاد.

هزینه انرژی خورشیدی در شیلی از سال  ۲۰۱۴تا امسال حدود
 ۶۰درصد پایین آمده و باعث شده که حتی معادن هم دنبال برق
تولیدی توسط انرژیهای تجدیدپذیر باشند.

[ آینده شیلی ]

بیابانتجدیدپذیر
معادن چطور کارشان را با انرژی پاک پیش میبرند؟
مواد معدنی در بیابان آتاکاما در شمال شیلی آنقدر فراوان است که
بنا بر یک ضربالمثل قدیمی ،اگر به کوه لگد بزنید مس بیرون میریزد.
یــک قرن بعد از اینکه معادن مختلف  -مس ،طال ،لیتیوم یا ســنگ
آهن -در این بیابان برای اولین بار باز شــدند ،رسیدن به مواد معدنی
سختتر از گذشته شده است .هرچه معدنچیان عمیقتر زمین را حفر
کنند ،تمرکز مواد معدنی در زمین کمتر میشود .معنیاش این است
که شرکتها برای استخراج میزان مشابه مواد معدنی مجبورند کارهای
دردسرسازتری را انجام بدهند که میزان آلودهکنندگی بیشتری نیز دارد.
برای مجموعه این کارها به انرژی زیادی نیز نیاز است.
شیلی ســوخت فســیلی زیادی ندارد و به واردات وابسته است و
همین مســئله ،برق را در این کشور بســیار گران کرده است .در ۲۴
سال از  ۳۰سال گذشته ،هزینه انرژی در شیلی باالتر از متوسط قیمت
انرژی در جهان بوده .در گرانترین ســال که سال  ۲۰۱۱بود ،قیمت
برق در هر کیلووات ساعت حدود  ۱۵۱دالر بود ،یعنی دو برابر قیمت
متوسط جهانی .در عین حال ،شیلی برای تامین برق مورد نیاز خود به
همسایگان غیرقابل اعتماد وابسته بود و بارها در طول سال دچار نبود
برق و خاموشیهای طوالنیمدت میشد.
در ســال  ،۲۰۱۳شــیلی قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن،
 ۲۰درصد از انرژی این کشــور تا سال  ۲۰۲۵باید از منابع تجدیدپذیر
تامین شود .این قانون باعث شد پروژههای مختلف در حوزه انرژیهای
تجدیدپذیر در شیلی آغاز شــود .درواقع کمبود سوختهای فسیلی
در شــیلی باعث شد چاره دیگری جز ســرمایهگذاری در انرژیهای
تجدیدپذیر برای آینده باقی نماند.
در سایر نقاط جهان هم محبوبیت انرژی بادی و خورشیدی باال رفته،
اما در شیلی حتی جغرافیا هم به سود این پروژهها عمل میکند .آتاکاما
خشکترین بیابان جهان است و نسبت به هرجای دیگری در دنیا ،اشعه
خورشیدی بیشتری دریافت میکند .همچنین بادهای شدیدی در آن
از سمت ساحل اقیانوس آرام و کوههای آند میوزد که باعث میشود این
بیابان انرژی بادی زیادی نیز تولید کند .این یعنی هزینه تولید انرژی در
شیلی نسبت به گذشته میتواند کاهش زیادی نشاندهد.
ی ارزان در جهان است و در
شیلی حاال یکی از تولیدکنندگان انرژ 
کنار کشورهایی مثل مکزیک و برزیل به عنوان یکی از ده بازار نوظهور
انرژیهای تجدیدپذیر آینده شناخته میشود و حتی پیشرو تحوالت به
سمت انرژی پاک در امریکای التین هم به شمار میرود.
اکثر ظرفیت تولید انرژی تجدیدپذیر در بیابان آتاکامای شیلی صرف
استخراج معادن میشود .معادن درواقع مصرفکننده یکسوم از کل
استفاده انرژی در شیلی هستند و هزینه برق و سوخت حدود  ۱۱درصد
از کل هزینههای معادن در شــیلی را به خود اختصاص داده است .از
آنجا که هزینه انرژی خورشــیدی در شــیلی از سال  ۲۰۱۴تا امسال
حدود  ۶۰درصد پایین آمده ،معادن هم به این نتیجه رســیدهاند که
در انرژیهای تجدیدپذیر ســرمایهگذاری کنند و با برق تولیدی آنها،

کار خودشــان را پیش ببرند .شــرکت دولتی کودلکو که تولیدکننده
مس است ،یکی از همانهاست .مناطق مرکزی شیلی پرجمعیتترین
و مسکونیترین مناطق در این کشور هستند .تا همین پارسال ،برقی
که توسط انرژیهای تجدیدپذیر در مناطق شمالی تولید میشد ،قابل
انتقال به مناطق مسکونیتر نبود اما حاال هم معادن و هم منازل دارند
برقی را که توسط انرژیهای تجدیدپذیر تولید شده استفاده میکنند.
شیلی تا پایان ســال  ۱۴ ،۲۰۱۷درصد از برق موردنیازش را از انرژی
خورشیدی و بادی به دست آورد و هدفش را این قرار داده که تا سال
 ۲۰۵۰این رقم را به  ۷۰درصد برســاند .پنلهای خورشیدی عظیم و
توربینهای بادی عظیم که در بیابان آتاکاما پراکنده شدهاند بسیار قابل
توجهاند و در شــرایطی که تغییرات آب و هوایی نیز شدید است ،این
تجهیزات کامال یک ســرمایهگذاری مفید و موثر برای آینده شیلی به
یآیند.
شمار م 
پنلهای خورشیدی در بیابان آتاکاما توسط شرکت اسیونای اسپانیا و
تحت عنوان ال رومرو اداره میشوند .آنها بزرگترین نیروگاه خورشیدی
در امریکای التین را تشــکیل میدهند و چهره آینده شیلی هستند.
درواقع شیلی از لحاظ منابع قدیمی انرژی وضع خوبی ندارد اما از لحاظ
منابع تجدیدپذیر و سرمایهگذاری در آنها در بهترین موقعیت است.
در عین حال در شــیلی به این نکته توجه شــده که برای کاهش
نابرابریهای اجتماعی باید اصالحاتی را در حوزه تحصیالت و اشتغال
صورت داد ولی هیچیک از اصالحات اجتماعی بدون دسترسی به انرژی
امکانپذیر نخواهد بود .بنا بر این اهداف ،انرژیهای تجدیدپذیر حتی
باعث اصالحات اجتماعی و به تبع آن ،رشد اقتصادی نیز خواهند شد .با
این اوصاف ،آینده شیلی از بیابان آتاکاما میگذرد.

ک
منبع بیزینس وی 

چرا باید خواند:
شیلی دارد از
ویژگیهای
جغرافیاییاش برای
حلمعضلتامین
برق استفاده میکند.
بخوانیدتاببینید
آینده شیلی چطور به
این موضوع وابسته
است.

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هفتادوشش ،مهر 1397

157

آیندهپژوهی
به مناسبت انتشار کتاب آیندهنگرانه « ۲۱درس برای قرن »۲۱

به  ۲۰۵۰خوش آمدید
بیخیال برنامهنویسی شوید! برای موفقیت در جهان آینده مهارت دیگری را باید یاد بگیرید
بخش اول
تغییرهمیشهپابرجاست

نوع بشر در مواجهه با انقالبهایی بیسابقه قرار گرفته است.
تمــام روایتهایی که پیشتر به آنها اعتقاد داشــت درحال
فروپاشــیاند و هیچ روایت تازهای برای جایگزینی آنها پیدا
نشده اســت .چطور میتوانیم خودمان و فرزندانمان را آماده
دنیایی کنیم که دچار تحوالتی بیسابقه است و بیثباتیهای
رادیکالی را تجربه میکند؟ نوزادی که امروز متولد میشــود
در سال  ۲۰۵۰سیوچندساله است .اگر همهچیز خوب پیش
یووال نوح حراری
برود این نوزاد حدود سال  ۲۱۰۰هم حضور خواهد داشت و
حتی میتواند شهروند فعال قرن  ۲۲شود .به کودک کنونی
نویسنده کتابهای آیندهنگرانه
«انسان خردمند» (تاریخ
چه یاد بدهیم که در جهان  ۲۰۵۰یا در قرن  ۲۲دوام بیاورد و
مختصر بشر) و «انسان
فردا)
خداگونه» (تاریخ مختصر
حتی موفق شود؟ او برای پیدا کردن شغل چه مهارتهایی باید
که توسط نشرهای نو و چشمه
بلد باشد؟ او برای فهم دنیای اطرافش چه باید بداند؟
در تهران منتشر شدهاند .آنچه
میخوانید بخشهایی از کتاب
متاســفانه چون هیچکــس نمیداند که دنیــای ۲۰۵۰
تازه حراری « ۲۱درس برای
قرن  »۲۱است که توسط مجله
چهشکلی است  ۲۱۰۰ -پیشکش  -ما پاسخی برای سواالت
وایرد منتشر شده است.
نداریم .درست است که انسانها هیچوقت در پیشبینی دقیق
شجاعی
ترجمه :کاوه
آینده خوب نبودهاند ،اما این کار امروز خیلی سختتر از قبل
دبیر بخش آیندهپژوهی
است چون از لحظهای که تکنولوژی ما را قادر کند که بدن،
مغز و ذهنمان را برنامهریزی و تقویت کنیم ،دیگر نمیتوانیم
درباره هیچچیز مطمئن باشــیم ،از جمله چیزهایی که قبال
پابرجا و دائمی به نظر میرسیدند .مثال ،هزار سال پیش ،در  ۱۰۱۸میالدی ،مردم خیلی چیزها را
در مورد آینده نمیدانستند ،اما آنها پذیرفت ه بودند که ویژگیهای اساسی جامعه انسانی قرار نیست
تغییر کند .اگر شما در  ۱۰۱۸در چین زندگی میکردید ،میدانستید که تا سال  ۱۰۵۰ممکن است
امپراتوری سونگ سقوط کند ،ممکن است ختایها از شمال بخشهایی از کشور را اشغال کنند و
وبا ممکن است میلیونها نفر را بکشد .با این حال ،برای شما کامال روشن بود که در سال ۱۰۵۰
اکثر مردم هنوز به عنوان کشــاورز و نساج کار خواهند کرد ،حاکمان هنوز برای پرکردن ارتشها
و بوروکراسیهایشــان به آدمها نیاز خواهند داشت ،مردها همچنان بر زنها مسلط خواهند بود،
میانگین عمر  ۴۰سال خواهد بود و بدن انسان همانی خواهد بود که همیشه بوده .به همین خاطر
در سال  ۱۰۱۸والدین فقیر چینی به فرزندانشان یاد میدادند که چطور برنج بکارند و ابریشم ببافند
و پولدارترها به پسرانشان خواندن متون کالسیک کنفوسیوس ،خطاطی و جنگ روی اسب را یاد
میدادند  -و به دخترها یاد میدانند که چطور زنان خانهدار فروتن و فرمانبرداری باشــند .کامال
بدیهی بود که این مهارتها در سال  ۱۰۵۰هم به کار خواهد آمد.
امروز اوضاع کامال فرق میکند .ما ایدهای نداریم که چین یا باقی نقاط جهان در سال  ۲۰۵۰چه
شکلی خواهند بود .ما نمیدانیم که در آن سال مردم برای کسب درآمد چه شغلی خواهند داشت و
نمیدانیم که ارتشها و بوروکراسیها چگونه عمل خواهند کرد .ما حتی نمیدانیم رابطه زن و مرد با
هم چه شکلی خواهد بود .ممکن است بعضی از مردم خیلی طوالنیتر از حاال عمر کنند و به کمک
زیست مهندسی ( )bioengineeringو تعامل مستقیم مغز-کامپیوتر بدن انسان احتماال دچار
انقالبی بیسابقه خواهد شد .اکثر چیزهایی که بچهها امروز یاد میگیرند احتماال در سال  ۲۰۵۰به
هیچ دردی نخواهد خورد.
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مامان
برنامهنویس
یعنی چی؟

در حال حاضر تعداد زیادی از مدارس روی پرکردن ذهن بچهها از اطالعات تمرکز دارند .این
در گذشته منطقی به نظر میرسید چون اطالعات کمیاب بود و هر دولت یا موسسهای میتوانست
جلوی حرکت اطالعات را بگیرد و آن را به نفع خود سانسور کند .اگر شما مثال در شهرستانی در
مکزیک  ۱۸۰۰زندگی میکردید برایتان دشوار بود که درباره باقی نقاط دنیا چیز زیادی بدانید.
ی و روزنامهای .حتی اگر باســواد بودید و به
نــه رادیــو و تلویزیونی در کار بود نه کتابخان ه عموم 
کتابخانهای شخصی دسترسی داشــتید باز هم چیز زیادی جز داستان و متون مذهبی گیرتان
نمیآمد .امپراتوری اســپانیا تمام کتب چاپی داخلی را سانسور میکرد و اجازه ورود تعداد بسیار
اندکی کتاب تاییدشــده از خارج از کشور را میداد .اگر آن زمان در دهکده و شهرکی در روسیه،
هند ،ترکیه یا چین زندگی میکردید اوضاعتان مشابه بود .وقتی مدارس مدرن به وجود آمدند و
به هر کودک خواندن ،نوشتن و اطالعات پای ه جغرافیا ،تاریخ و زیستشناسی یاد دادند پیشرفتی
عظیم به حساب میآمد.
در عوض ،در قرن  ۲۱ما زیر سیلی مقادیر عظیمی اطالعات قرار داریم و این باعث شده حتی
سانسورچیها هم بیخیال سانسور شوند .آنها در عوض به پخش اطالعات غلط یا پرت کردن حواس
مردم با دیتای بیربط مشغولاند .اگر شما در شهرستانی در مکزیک زندگی کنید و اسمارتفون
داشته باشید میتوانید کل عمرتان را به خواندن ویکیپدیا ،دیدن سخنرانیهای  TEDو گذراندن
دورههای مجانی آنالین بگذرانيد .هیچ دولتی دیگر نمیتواند همه اطالعاتی را که باب میلش نیست
مخفی کند .از طرف دیگر به راحتی میتوان جامعه را زیر سیل گزارشهای متناقض و گمراهکننده
غرق کرد .مردم در سراسر دنیا فقط یک کلیک با آخرین اخبار بمباران حلب یا آب شدن یخهای
قطبی فاصله دارند اما تعداد روایتهای متناقض آنقدر باالست که آنها نمیدانند چه را باور کنند.
به عالوه هر کاربر فقط یک کلیک با تعداد بیشماری چیز دیگر در اینترنت فاصله دارد و این تمرکز
را دشــوار میکند .وقتی علم و سیاست پیچیده به نظر میرسند خیلی راحت میشود فیلمهای
خندهدار گربهها ،شایعات سلبریتیها و پورنوگرافی دید .در چنین دنیایی آخرین چیزی که بچهها
نیاز دارند بمباران اطالعاتی بیشتر از طرف معلمشان است .بچهها و بزرگساالن به جای اطالعات
بیشتر نیازمند توانایی درک بهتر دارند ،اینکه بتوانند بین چیزهای مهم و بیارزش فرق قايل شوند
و بتوانند با ترکیب تکههای کوچک اطالعات به تصویری بزرگتر از دنیا برسند .مدارس باید بتوانند
بچهها را با روایتهای عمیقتر و بزرگتر از تاریخ دنیا آشنا کنند نه اینکه اطالعات را به آنها بدهند
و منتظر باشند که خودشان به نتیجهای برسند.

این بهترین توصیهای است که میتوانم به یک نوجوان  ۱۵سال ه بکنم :خیلی متکی به بزرگترها نباش .ممکن است هدف اکثرشان
خیر باشد ،اما دنیای امروز را نمیفهمند .در گذشته کمریسکترین کار دنبالهروی از بزرگساالن بود چون دنیا را بهتر میشناختند و
دنیا خیلی کند تغییر میکرد.

بخش دوم
برنامهنویسی مهم است یا زبان چینی؟

به جز بمباران اطالعاتی ،اکثر مدارس روی آموزش مهارتهای مشخص به دانشآموزان
متمرکز هستند .مهارتهایی مثل کدنویسی به زبان  C++یا تشخیص مواد شیمیایی
درون لولــه آزمایش یا مکالمه به زبان چینی .اما از آنجا که هیچ ایدهای درباره جهان و
بازار کار در سال  ۲۰۵۰نداریم ،ما واقعا نمیدانیم که بچهها به چه مهارتهایی نیاز دارند.
ممکن اســت کلی تالش کنیم و به بچهها برنامهنویســی و زبان چینی یاد بدهیم و در
سال  ۲۰۵۰ببینیم که هوش مصنوعی بهتر از انسانها برنامه مینویسد و نسخه جدید
 Google Translateبه شما اجازه میدهد مکالمه به زبان چینی را بینقص و فصیح
پیش ببرید حتی اگر تنها عبارتی كه از چینی بلدید  Ni haoاست.
پــس به بچهها چه آمــوزش بدهیم؟ گروهی از متخصصــان آموزش میگویند که
مدارس باید چهار مهارت تفکر انتقادی ،ارتباط ،همکاری و باالخره خالقیت را به بچهها
آموزش بدهنــد .یعنی مدارس تمرکز روی مهارتهای تکنیکی را پایین بیاورند و روی
مهارتهای عمومی زندگی متمرکز شوند .مهمترین این مهارتها توانایی کنار آمدن با
تغییر ،توانایی یادگیری چیزهای تازه در مواجهه با تغییر و توانایی حفظ توازن روحی در
شرایط غیرآشناست .برای آنکه در دنیای  ۲۰۵۰عقب نمانید ،نهفقط نیاز است که ایدهها
و محصوالت جدید ابداع کنید ،بلکه مهمتر از همه باید بتوانید خودتان را بارها و بارها از
نو بسازید.

اکثریت انسانها را به بردگی واداشت .اکثر انسانها مجبور شدند از طلوع تا غروب آفتاب
در مزارع کار سنگین انجام بدهند .این میتواند برای شما هم اتفاق بیفتد.
تکنولوژی چیز بدی نیست .اگر بدانید که در زندگی چه میخواهید تکنولوژی میتواند
در به دست آوردنش کمکتان کند .اما اگر ندانید که چه میخواهید تکنولوژی میتواند
خیلی راحت هدفهایتان را شکل بدهد و کنترل زندگیتان را در دست بگیرد .به خصوص
حاال که تکنولوژی روز به روز در فهم انســانها بهتر عمل میکند ممکن است بیشتر و
بیشــتر در موقعیتی قرار بگیرید که شما در خدمت تکنولوژی هستید نه تکنولوژی در
خدمت شــما .آیا آن زامبیها را دیدهاید که بیتوجه در خیابانها راه میروند و سرشان
توی گوشیهایشان است؟ فکر میکنید آنها تکنولوژی را کنترل میکنند یا تکنولوژی در
حال کنترل آنهاست؟
پس باید چه کار کنیم؟ به خودمان متکی باشــیم؟ این هم زیادی هالیوودی به نظر
میرسد .اکثر مردم خودشان را درست نمیشناسند و وقتی هم تالش میکنند «به صدای
قلبشان گوش دهند» خیلی راحت طعمه دستکاری بیرونی میشوند .صدایی که ما درون
سرمان میشنویم هیچوقت قابل اطمینان نبوده چرا که همیشه بازتابی از پروپاگاندای
دولتی ،مغزشــویی ایدئولوژیک و تبلیغات تجاری است .هرچه بیوتکنولوژی و یادگیری
ماشینی پیشرفتهتر شود راحتتر میتوان کنترل عمیقترین احساسات و امیال افراد را در
دست گرفت .این یعنی «هرچه را قلبت گفت دنبال کن» توصیه خطرناکی است .در دنیای
آینده کوکاکوال ،آمازون و دولت بهتر از خود شما دسترسی به قلبتان دارند.
به همین خاطر برای هک نشــدن در چنین دنیایي هیچچیز مهمتر از شناخت خود
نیست .شما باید  -بدون آرمانگرایی و احساساتیشدن  -بفهمید چه حیوانی هستید و
چه از زندگی میخواهید .شما باید سیستم عامل طبیعی بدنتان را بشناسید .زمانی که
الگوریتمهای گوگل و آمازون و اپل شما را بهتر از خودتان بشناسند به راحتی از آنها بازی

بخش سوم
هککردن انسانها دور نیست

این بهترین توصیهای اســت که میتوانم به نوجوان  ۱۵ســالهای که در مدرسهای
غیرمــدرن در مکزیک ،هند یــا آالباما گیر افتاده بکنم :خیلــی متکی به بزرگترها
نباش .ممکن است هدف اکثرشــان خیر باشد ،اما آنها دنیا را نمیفهمند .در گذشته
کمریسکترین کار دنبالهروی از بزرگساالن بود چونآنها دنیا را بهتر میشناختند و
دنیا خیلی کند تغییر میکرد .اما قرن  ۲۱قرار است فرق کند .با خطر سرعت فزاینده
تغییرات ،شما نمیتوانید مطمئن باشید که آنچه بزرگساالن میگویند خردی ابدی
است یا خطایی کهنه.
پس به چه میتوانید تکیه کنید؟ تکنولوژی؟ اینیکی قمار پرریســکتری اســت.
تکنولوژی میتواند خیلی کمک کند ،اما اگر قدرت زیادی روی زندگیتان پیدا کند ممکن
است شما را در چنگ خودش بگیرد .هزاران سال پیش ،انسانها کشاورزی را ابداع کردند،
اما این تکنولوژی فقط گروهی کوچک را ثروتمند و زندگیشان را غنیتر کرد و همزمان
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آیندهپژوهی
خواهید خورد و آنها همین حاال با داشتن همه اطالعات زندگی دیجیتال شما در حال
شناخت شما هستند.
الگوریتمها همین حاال در حال نگاه کردن به شــما هستند .آنها میدانند شما کجا
میروید ،چه میخرید و با چه کســی قرار میگذارید .آنها به زودی تکتک قدمهایتان
را زیرنظر خواهند گرفت  -کاری که ســاعت اپل میکند  -تمام نفسهایتان و ضربان
قلبتان زیر نظر آنهاست .آنها به کمک کالنداده و یادگیری ماشینی شما را بهتر و بهتر
میشناسند و روزی که شما را بهتر از خودتان بشناسند روزی است که کنترل از دست
شما خارج میشود .آنها از آن روز به بعد میتوانند شما را بازی دهند و کنترل احساساتتان
را در دســت بگیرند و کاری از دســتتان برنخواهد آمد .شــما بدون اینکه بدانید درون

«ماتریکس» یا «نمایش ترومن» زندگی خواهید کرد .در چنین روزی اتوریته از انسان به
ماشین منتقل میشود.
البته میتوانید با دلی خوش قدرت را به الگوریتمها تقدیم کنید و به آنها اعتماد کنید
که برایتان و برای باقی دنیا تصمیم بگیرند .اگر چنین اســت ریلکس شوید و حالش را
ببرید .شما نیاز ندارید کاری دربارهاش بکنید .الگوریتمها باقی کارها را خواهند کرد .اما اگر
میخواهد بخشی از کنترل موجودیت فردی و آینده زندگی را در دست داشته باشید ،باید
سریعتر از الگوریتمها بدوید ،سریعتر از آمازون و دولتها ،و خودتان را درست بشناسید
قبل از آنکه آنها بشناسند .برای سریع دویدن بار و بنه زیادی نمیتوانید همراه ببرید .همه
توهماتتان را همینجا ،جا بگذارید .آنها زیادی سنگیناند.

نگاهی به کتاب « ۲۱درس برای قرن »۲۱

چطور نگران آینده باشیم؟
ذهن انســان میخواهد نگران باشد .این لزوما چیز
بدی نیســت :باالخره اگر یک خرس دنبالتان افتاده
باشد نگرانی میتواند جانتان را نجات دهد .اگرچه این
روزها نیاز نیست به خاطر خرس بیخوابی بکشیم،
زندگی مدرن دالیل دیگری برای نگرانی به ما عرضه
میکند :تروریسم ،تغییرات آب و هوایی ،ظهور هوش
مصنوعی ،تجاوز به حریم خصوصیمان و حتی افول
بیل گیتس
نالمللی.
یهایبی 
مبرهنهمکار 
بنیانگذار مایکروسافت
حراری در کتاب جدید خیرهکنندهاش چارچوبی
موثر برای مقابله با این ترسها تدوین کرده است .او
در دو کتاب قبلیاش به گذشته و آینده پرداخته و این کتاب درباره حاالست .او میگوید
راهی برای پایان اضطرابهایمان وجود دارد :اینکه بدانیم باید نگران چهچیزهایی باشیم
و چقدر نگران آنها باشیم .او در بخش معرفی کتاب مینویسد« :بزرگترین چالشهای
امروز و مهمترین تغییراتش کداماند؟ به چهچیزی باید توجه کنیم؟ به بچههایمان باید
چهچیزی یاد بدهیم؟» اینها سواالتی بزرگاند و با کتابی فراگیر طرفیم .فصلهایی درباره
کار ،جنگ ،ملیگرایــی ،مذهب ،مهاجرت ،آموزش و پانزده موضوع دیگر در این کتاب
هســت .اما نام کتاب غلطانداز است .با آنکه میتوانید از کل کتاب چند درس ملموس
بگیرید ،حراری در برابر نسخهپیچی مقاومت میکند .هدف اصلی او تعریف روش بحث و
دادن چشمانداز تاریخی و فلسفی به خواننده است.
او برای مثال با یک تجربه فکری ساده به شما نشان میدهد انسانها چه راه طوالنیای
را در بــه وجود آوردن تمدن کنونی جهانی طی کردهاند :تصور کنید که ســال ۱۰۱۶
میالدی اســت و شما قصد دارید مسابقات المپیک را ســازمان بدهید .این به روشنی
غیرممکن اســت .آســیاییها ،افریقایی و اروپاییها نمیدانند امریکاییها وجود دارند.
امپراتوری چین هیچ نهاد سیاسی در دنیا را در اندازه خود نمیداند .هیچکس نه پرچمی
دارد و نه سرود ملی که آن را در مراسم اهدای جایزه پخش کنند.
نکته اینجاست که رقابت کنونی میان ملتها  -چه در زمین ورزش باشد چه در حوزه
تجارت « -در واقع نشاندهنده یک توافق جهانی شگفتآور است ».این تفاوت جهانی هم
رقابت را آسانتر میکند هم همکاری را .دفعه بعد که درباره احتمال رسیدن به راهحلی
جهانی برای مقابله با گرمایش زمین به تردید افتادید این نکته را مد نظر داشته باشید.
ممکن است همکاریهای جهانی ما در طول دو سال گذشته چند قدمی عقبگرد کرده
باشد ،اما پیش از آن ما هزار قدم رو به جلو آمده بودهایم.
پس چرا اینطور به نظر میرسد که جهان رو به تباهی است؟ دلیل اصلیاش این است
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که ما این روزها تمایل کمتری برای تحمل بدبختی و فالکت داریم .با وجود اینکه میزان
خشونت در جهان به طرز قابل توجهی کاهش یافته ،ما روی تعداد کشتهشدگان جنگها
در هر ســال تمرکز میکنیم چون خشــم ما از بیعدالتی بیشتر شده .باید هم همین
باشد .حراری چه راهحلی برای مقابله با نگرانیهای مختلف ارائه میکند؟ از استراتژیای
سهشــاخه برای مقابله با تروریسم تا چند توصیه برای ســر و کله زدن با اخبار جعلی
( )fake newsدر کتاب دیده میشود .اما راهحل حراری در یک کلمه خالصه میشود:
مدیتیشن .البته او نمیگوید که با آرامنشستن روی زمین و زمزمهکردن مانترا و مدیتیشن
مشــکالت جهان حل میشود .حراری میگوید زندگی در قرن  ۲۱به mindfulness
(حضور در لحظه یا ذهنآگاهی) نیاز دارد :اینکه خودمان را بهتر بشناسیم و ببینیم که
چطور خودمان هم به درد و رنجمان کمک میکنیم .ممکن است اینها جدی به نظرتان
نرسد اما به عنوان کسی که در حال گذراندن دوره در این حوزههاست ،قانعکننده است.
البته با بخشهایی از کتاب حراری موافق نیستم .مثال در فصل مربوط به بیعدالتی،
او پیشبینی میکند که قرن « ۲۱دیتا از اهمیت زمین و ماشینآالت به عنوان مهمترین
سرمایههای ثروتمندان خواهد کاست ».من به این مشکوکم .زمین همیشه بسیار مهم
باقی خواهد ماند به خصوص که جمعیت جهان به  ۱۰میلیارد نفر نزدیک میشود .در این
میان دیتا در حوزههای مهم دیگر  -مثل چگونگی تولید غذای بیشتر و تولید انرژی  -در
اختیار همه قرار خواهد گرفت و فقط در اختیار داشتن اطالعات باعث بهبود اوضاع شما در
رقابت نمیشود .اینکه بدانید چه باید بکنید مهمتر از خود اطالعات خواهد بود.
حراری شاید پاسخی برای سواالت مهم قرن  ۲۱نداشته باشد اما به کمک سه کتاب
مهمش توانسته سوالها و گفتوگو را در سطح جهانی ایجاد کند و این کار کمی نیست.

 ..........................اکونومیست ..........................
فرجام انقالب بولیواری
ونزوئال یکی از عجیبترین سرنوشتهای اقتصادی -سیاسی قرن  21را در سرتاسر جهان دارد.
کشــوری که زمانی با رهبری هوگو چاوز یک انقالب از مسیر صندوقهای رأی را تجربه میکرد،
امروزه بدل به جهنمی برای مردمش شده ،آن هم به دست جانشین چاوز .اکنون پرسش این است:
نیکالس مادورو با اقتصاد ونزوئال چه خواهد کرد؟ اقتصادی که بسیاری از کشورها هراس تبدیل
شدن به آن را دارند.

جهان به روایت نمودارها
شاخصها از آیند ه چه میگویند؟

عبور از قارهها

واکسن بزنیم یا نزنیم ،مسئله این است!

مهاجرت سالهاست که به یکی از مهمترین دغدغهها در میان مردم جوامع مختلف تبدیل
شده و به همین خاطر است که رسانهها به ابعاد مختلف آن میپردازند .مهاجرت عموماً به
چشم پدیدهای منفور دیده میشود در حالیکه برای اقتصاد خیلی از کشورها ،مهاجر میتواند
با سودآوریِ باال همراه باشد .البته سودآوریِ مهاجر بستگی به برنامهریزیهای دولتها دارد.
دولتی که بتواند این پدیده را مدیریت و افراد مهاجر را قانع کند در شرایط خاص مشغول به
کار شوند ،قطعاً از پدیده مهاجرت سود خواهد برد.

نرخ واکسیناســیون در کشورهای اروپایی پایینتر از کشورهای افریقایی است .هر سال
تابســتان و یا اواخر بهار که میشــود ،مردم در اروپا به این فکر میافتند که مث ًال واکســن
سرخک بزنند یا نزنند .این گزاره که تعداد افرادی که در اروپا واکسن میزنند از افریقا کمتر
است ،نباید چندان شما را شگفتزده کند .در واقع میتوان گفت با توسعه یک کشور ،نیاز
به واکسیناســیون نیز در آن کشور کاهش پیدا میکند .کشورهایی مانند فرانسه ،ایتالیا و
واکسیناسیون اطفال را دارند .این در حالی است که بوروندی ،روآندا
صربستان پایینترین نر ِخ
ِ
نیافتگی این کشورها مربوط
و سنگال بیشتری نرخ را در این زمینه دارند .دلیل آن به توسعه
ِ
میشود که باعث شده افراد به واکسیناسیون برای ایمنسازیِ بدن خود روی بیاورند.

بیش از یک قطره
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افزایش سهم مهاجران بینالمللی
ِ
درصد امتیاز
،2000-17
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امارات متحده عربی

12.8

اسپانیا

40

درصد پاسخگویانی که با این گزاره مخالف هستند:
رویهمرفته به نظر واکسن زدن کار درستی است.
30

20

2016 0
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19.0

اتریش

فرانسه

17.6

سوئد

یونان

10.0

ایتالیا

اوکراین

28.8

استرالیا

ایتالیا

13.4

بریتانیا

رومانی

14.8

آلمان

21.5

کانادا

صربستان

15.3
5.2
12.2

ِ
مختلــف خوراکی در
قیمــت روغنهای
یک سال گذشته روند نزولی داشته و سقوط
کردهاست .این نشانگ ِر افزایش تولید در فاصله
سالهای  2017تا  2018است .بعد از پدیده
النینو و مشــکالتی که به بــار آورد ،تولید
محصوالت افزایش پیدا کرد .این امر نیز ناشی
از ترس کشاورزان بود .میزان عرضه روغن پالم
در اندونزی و مالــزی افزایش بیش از حدی
داشتهاســت .روغن نارگیل نیز در فیلیپین
بیش از اندازه نیاز تولید شدهاست .همه اینها
باعث شده قیمتها کاهش پیدا کند .در واقع
افزایش عرضه این محصوالت منجر به کاهش
قیمت آنها در بازارهای جهانی شدهاست.

امریکا

امریکا

درصد مهاجران
نسبت به
جمعیت2017 ،

وضعیت محصوالت
کشاورزی چگونه است؟
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سویا

روغن نارگیل
آگوست

جوالی

ژوئن

2018

می

آوریل

مارس

فوریه

ژانویه

دسامبر

نوامبر

2017

اکتبر

سپتامبر

آگوست

بازندهها و بازندهترینهای برگزیت

آیا چین میبازد؟

همین چند وقت پیش بود که بریتانیاییها با اتحادیه اروپا ســاز مخالف زدند و
بررسی
زمان
تصمیم گرفتند از این جمع جدا شوند .اکنون بعد از گذشت چند مدتِ ،
ِ
تأثیرات اقتصادی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) رسیدهاست .آنها قرار بود با
اعضای این اتحادیه مذاکره کنند تا بعد از این جدایی دچار آسیب اقتصادی نشوند.
اما واقعیت این است :چرا باید با سازمان یا نهاد یا جایی مذاکره کرد که هیچ عالقهای
به آن وجود ندارد؟ این منطق اروپاییهاســت و با همین منطق تصمیم گرفتهاند
مذاکرات را لغو کنند .اکنون باید دید چهکسی بازنده و چهکسی بازندهتر است ،چون
به هر حال چنین امری برنده نداشتهاست.

جنگ تجاری چین و امریکا مدتهاست که بر سر زبانها افتاده ،اما چهکسی
برنده و چهکسی بازنده این ماجراست؟ بررسیها نشان میدهد امریکا موفق شده
با تعرفههای خود بازار چینیها را به هم بریزد.
حتی اگر این تأثیر جدی نباشد ،دستکم میتوان گفت اعتماد به نفس اهالی
بازار را در چیــن از بین برده و به همین خاطر میتوان گفت تأثیر منفی روی
چین داشتهاســت .دونالد ترامپ رئیسجمهوری امریکا توئیت میکند و بازار
چشمبادامیها را جابهجا میکند .به نظر میرسد سهام چینی در معرض خطر
قرار گرفتهاست.

بازندهها و بازندهها
0

چینی ترکخورده
ِ

تأثیر پنجساله برگزیت بر تولید ناخالص داخلی ،درصد
-
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2

شاخصهای بازار سهام ،تریلیون دالر
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سوئد
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CSI 300
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فرانسه
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اسپانیا
ایتالیا

آخرین شاخصهای خرید مدیران
تصویر پیچیــده و جالب توجهی را به
نمایش گذاشتهاست .حوزه یورو روزهای
متفاوتی را پشــت ســر میگذارد که
نسبت به گذشته به نظر ضعیف میآید.
مهمترین دلیــل آن نیــز تعرفههای
جدیدی است که وضع شده و وضعیت
را دگرگــون کردهاســت .بخش تولید
روسیه کوچکتر شــده اما حوزه یورو
بهرغم ضعفی که در چند ماه گذشــته
داشــته ،اکنون به نظر میرسد دوباره
جان گرفتــه و در مســیر بهبود قدم
برمیدارد.

S&P500

105

دانمارک

فعالیتهایتولیدی
چگونه است؟

اعالم نخستین تعرفه اصلی علیه چین

آگوست

ژوئیه

ژوئن

می

آوریل

مارس

فوریه ژانویه

2018

شاخص خرید مدیران؛ مقایسه با ماه پیش
62

حوزه یورو

60
58

امریکا

56
54
52
50

چین

بریتانیا

روسیه

کرهجنوبی

48
46

2018

2017

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هفتادوشش ،مهر 1397

163

شرایط پیشآمده در اقتصاد چین باعث شده است که اقتصاد
این کشور که مبتنی بر کارآفرینی نوظهوری بود ،وارد سطح باالیی
از «دوقطبی بودن» شود که سالیان سال به چشم نیامده بود.

[ غولهای چینی ]

کردن جنون
تغذیه
ِ

علیبابا و تنسنت در حال بلعیدن بازار سرمایهگذاری بر روی استارتآپهای چینی هستند و این موضوع بر آینده
همه تاثیر خواهد گذاشت
چرا باید خواند:
بارها شنیدهایم که
شرکتهای بزرگ
امریکایینظیرفیسبوک
و آمازون در حال خریدن
رقبای کوچکتر خود
هستند و اجازه تنفس
به رقبا نمیدهند .از
طرف دیگر هم میدانیم
که کشور چین یک
پلتفرممنحصربهفرد
تکنولوژیک برای خود
دارد .وضعیت انحصار در
چین چطور است؟

500

میلیارد دالر
ارزش تقریبی
کمپانیهای
علیباباوتنسنت

شــرکت  SENSETIMEکه ارزشمندترین استارتآپ جهان در
زمینه هوش مصنوعی اســت ،قصد تعظیم کردن در برابر غولهای
تکنولوژیک جهان را نداشــت و این را تانگ شیائو ،موسس آن ،هم
عنوان کرد .با این حال دو ماه از این اظهارنظر او نگذشته بود که این
استارتآپ که اکنون  4،5میلیارد دالر ارزش دارد ،از شرکت علیبابا
سرمایه قبول کرد .علیبابا یکی از غولهای تجارت الکترونیک در چین
است .تانگ شرایط شرکت خود و بسیاری از همسطحانش را چنین
توصیف کرد« :گوگل و فیسبوک در پشــت سر شما قرار دارند و در
باالی ســرتان هم ســه غول بزرگ چینی .در این میان شرکتهای
کوچکتری هم حضور دارند که میخواهند کارتان را کپی کنند».
آن سه غول چینی ،بایدو ،یک شرکت جستوجوی آنالین ،علیبابا
و ت ِنسنت ،غولهای عرصه شبکه اجتماعی و بازیسازی ،هستند که به
طور مخفف «بَت» ( )BATنامیده میشوند .این سه شرکت روی بیش
از نصف  124استارتآپ «تکشاخ» (که هرکدام بیش از یکمیلیارد
دالر ارزش دارند) به صورت مســتقیم یا غیرمستقیم سرمایهگذاری
کردهاند .این ســه غول قطعا در بیش از 80درصد اســتارتآپهایی
که به 5میلیارد دالر ارزش میرســند ،سرمایهگذاری میکنند و این
نشاندهنده دسترسی عظیم آنها به تمام مسائل است.
در این تیم 3تایی ،تنست و علیبابا قدرت بیشتری دارند و با ارزش
بیش از نیم تریلیون دالر ،از حیطه فعالیتهای اولیه خود خارج و وارد
عرصههای دیگر شدهاند .در این مسیر از بلوکه کردن و منزوی کردن
دشمنان و همپیمانان آنها هم فروگذار نکردهاند.
این شرایطِ پیشآمده در اقتصاد چین باعث شده است که اقتصاد
این کشور که مبتنی بر کارآفرینی نوظهوری بود ،وارد سطح باالیی از
«دوقطبی بودن» شود که سالیان سال به چشم نیامده بود.

زمانی که چندصد شرکت در نهایت به دو یا سه شرکت متصل شوند که روابط بسیار خوبی با دولت این کشور
دارند ،کنترل و مدیریت کل بازار ،مخصوصا در زمینههایی مانند سانسور ،هم عملی سادهتر میشود.
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این داستان برای شرکتهای سرمایهگذاری امریکایی آشنا است.
آنجا هم به منطقه اطراف شــرکتهای بزرگ ،که شــامل آمازون،
فیسبوک و گوگل میشــوند« ،منطقه مرگ» میگویند .با اینحال
سهم سرمایهگذاری این شرکتهای امریکایی 5درصد است اما این
عدد در مورد غولهای چینی و در کشــور چین به بیش از 50درصد
میرسد .تنسنت و علیبابا هم سهم بیشتری نسبت به بایدو در این
میان دارند.
JJسالطین صاحبقران
این سرمایهگذاری تنسنت و علیبابا صرفا بازار را در انحصار آنها قرار
نداده بلکه باقی شرکتها را  -مخصوصا آنهایی که در حیطه خدمات
اینترنتی فعالیت میکنند -به رقابتی برای رسیدن به سرمایهگذاری
واداشته است .به عبارت بهتر نهتنها تنست و علیبابا بازار را میبلعند
بلکه دریافت سرمایه از آنها نوعی موفقیت برای شرکتهای کوچک
به حساب میآید.
رقابت علیبابا و تنسنت کار را برای باقی شرکتها سادهتر نکرده
است .برای مثال موردی هم وجود داشته که یک شرکت مستقل با
موفقیت به کار خود ادامه داده ،اما علیبابا و تنسنت با اتحادی قدرتمند
کمپانی مستقل مانع
کردن یک شرکت دیگر در مقابل آن
و بزرگتر
ِ
ِ
از ادامه رشد آن شدهاند.
این شکل از انحصار گرچه در بلندمدت ممکن است سطح خالقیت
و نوآوری را پایین آورد و انگیزه شرکتهای جوان را خاموش کند ،اما
دولت چین خیلی هم بابت آن ناراحت نیســت .زمانی که چندصد
شــرکت در نهایت به دو یه سه شرکت متصل شوند که روابط بسیار
خوبی با دولت این کشور دارند ،کنترل و مدیریت کل بازار ،مخصوصا
در زمینههایی مانند سانسور ،هم عملی سادهتر میشود.
البته هنوز هم بسیاری از اســتارتآپها در مقابل پیشنهادهای
علیبابــا و تنســنت مقاومت میکننــد .از آنجایی که بســیاری از
سرمایهگذاریهای جدید این دو قطب ،در حیطههایی انجام میشود
که آنها تاکنون به ُکندی مسیرشان را طی میکردهاند ،استارتآپها
هم توان چانهزنی باال و هم توان مقاومت خوبی در آن حیطهها دارند.
البته در حــال حاضر یک نیروی ســهقطبی جدید هم در حال
شکلگیری است و نظر بسیاری از ســرمایهگذاران را به خود جلب
کرده است که متشــکل از توتیائو ،مِیتوان و دیدیچوشینگ است.
رشد و ظهور این سه شرکت برای بسیاری از تحلیلگران شگفتانگیز
به حساب میآید .شرکت مِیتوان سال گذشته بازوی سرمایهگذاری
مخصوص به خود را راه انداخت .این تغییر جدید قطعا مورد مراقبت دو
غول اصلی هم قرار گرفته است و جدای از آن ،هردوی این شرکتها
باید مراقب مســئلهای دیگر هم باشند :حاال که برای مدت زیادی بر
روی نوآوری سایه انداخته و ممکن است آن را با توقف روبهرو کنند،
اولین شرکتهایی هم خواهند بود که از این توقف زیان میبینند.

کمپانی نتفلیکس در اواسط ماه اعالم کرد که مشترکان کمتری نسبت به پیشبینی به خود اضافه کرده است .سپس این صحبت
توسط فیسبوک و توئیتر هم انجام شد و هردو اعالم کردند که رشدشان متوقف شده یا کمتر از حد پیشبینی صورت گرفته.
ارزش سهام هرسه این شرکتها حدود 20درصد سقوط کرد.

[ صنعت تکنولوژی ]

َفتوین در مقابل ماگا

مادام که جنگ تجاری امریکا
با چین ادامه دارد و تشدید
شود ،نمیتوان پیشبینی
دقیقی از آینده آنها کرد.
اپل در این میان از بقیه
آسیبپذیرتر است

دوران طالیی گروه فانگ به پایان رسیده است

کمپانی اپل در 31ژوئیه نتایج خود برای چهارماهه سوم را اعالم کرد که
به راحتی پیشبینی تحلیلگران را شکست میدادند .درآمدهای این کمپانی
به نسبت دوره یکســان در سال 17 ،2017درصد رشد کرده بود و سود هم
32درصد بیشــتر شده بود .سهام این شرکت هم 4درصد رشد از خود نشان
میداد .اما اپل به تنهایی مســیر رسیدن به حجم سرمایه یکتریلیون دالر
را طــی نکرد (به نمودار توجه کنید) .شــدت حرکت صعودی هنوز حفظ
شــده و فروش و ســود رو به رشد است اما قانون گرانش اقتصادی نیز هنوز
قوت خود را از دســت نداده .در واقع دوران فانگ  -یعنی فیسبوک ،آمازون،
اپل ،نتفلیکس و گوگل (که کمپانی اصلیاش آلفابت است) -شاید در حال
نزدیک شدن به پایان خود باشــد و جا را برای دورانی باز میکند که در آن
دو گروه از شــرکتهای تکنولوژیک مسیری گوناگون را طی میکنند .گروه
فانگ و تعداد اندکی از شــرکتهای در حال رشد ،بیش از نیمی از عایدات
را در  500ایندکس ســهام  S&Pبه خود اختصاص دادند .برای مثال قیمت
ســهام نتفلیکس ،بین ژانویه و ژوئیه بیش از دو برابر شده است .توئیتر هم
تقریبا همین وضعیت را دارد .ارزش فیسبوک نیز که در ماه مارس پایین بود
به خوبی بازیابی شده است .با اینکه وضعیت سهام این شرکتها خوب بود،
اما نسبت به اخبار بد بسیار آسیبپذیر بودند .این مسئله برای اولین بار نظر
نتفلیکس را به خود جلب کرد .کمپانی نتفلیکس در اواسط ماه اعالم کرد
که مشترکان کمتری نسبت به پیشبینی به خود اضافه کرده است .سپس
این صحبت توسط فیسبوک و توئیتر هم انجام شد و هردو اعالم کردند که
رشدشان متوقف شده یا کمتر از حد پیشبینی صورت گرفته .ارزش سهام
هرسه این شرکتها حدود 20درصد سقوط کرد.
این اخبار در حالی به گوش میرسید که دیگر غولهای عرصه تکنولوژی
به پیشرفت خود ادامه میدادند .مایکروسافت که بزرگترین کمپانی نرمافزاری
جهان است ،برای اولین بار به درآمد ساالنه 100میلیارد دالری رسید .آلفابت
و آمازون هم رشد بسیار باال و رکوردهایی جدید از خود به ثبت رساندند.
JJیک مرزبندی جدید
این نتایج متفاوت نشاندهنده مسیر توسعهای گستردهتر است .اینکه تمام
گروه فانگ و چند شــرکت دیگر را در یک دایــره قرار دهیم عملی نادقیق
است .احتماال مجبور باشیم در آینده به سمت یک تقسیمبندی جدید برویم:
گروهی که مصرفکنندهمحور هستند و آنها را « َفتوئین» (یعنی فیسبوک،
توئیتر و نتفلیکس) مینامیم و گروهی که در سطوح پیوندی کسبوکاری
قرار میگیرند که به آنها هم «ماگا» (مایکروسافت ،آمازون ،گوگل و آلفابت)
میگوییم .گروه اول عالیم بلوغ را از خود نشان میدهد و این به معنی توقف
رشدشان نیســت .درآمد فیسبوک 42درصد و توئیتر 24درصد رشد کرده
است .اما نشــانهها حاکی از پایان دوران طالیی شبکههای اجتماعی است.
درآمدهای تبلیغاتی بیپایان نیستند .کاربران مدام از شبکههای اجتماعی ابراز
خستگی میکنند .گروه دوم اما امتیازهای زیادی دارد .هنوز هم بسیاری از
کمپانیها از «رایانش ابری» بهــره میبرند ،مخصوصا در حالتی که به درد
خدمات هوش مصنوعی بخورد .ســود آمازون که رکورد به حساب میآمد
توســط بازوی «رایانش ابری» این شرکت تولید شد و همین داستان هم در

مورد رشد درآمدهای مایکروسافت صادق است .گوگل با اینکه هنوز بر تبلیغات
استوار است اما با استفاده از رایانش ابری خود درآمدهای بسیار زیادی جذب
کرده است .البته اپل که عمدتا یک تولیدکننده صرف سختافزار است ،اندکی
متفاوت است .با اینکه تعداد آیفون فروخته شده توسط این کمپانی کاهش
پیدا کرده اما میانگین قیمت آنها افزایش یافته .خدمات اپل مانند iTunes
و  iCloudبهترین درآمد ســهماهه خود را ســپری کرده و به چیزی حدود
10میلیارد دالر رســیدهاند .به طور کل ،کمپانیهای تکنولوژیک بنابر گفته
برایان وایزر ،که یک محقق است ،به رشد خود ادامه میدهند .با اینحال مادام
که جنگ تجاری امریکا با چین ادامه دارد و تشدید شود ،نمیتوان پیشبینی
دقیقی از آینده آنها کرد .اپل در این میان از بقیه آسیبپذیرتر است .نهتنها
عمده قطعات این کمپانی در چین ساخته میشود ،بلکه این کشور دومین بازار
محصوالت اپل است .اگر اپل با تعرفه مواجه شود ،ممکن است که یک کمپانی
دیگر برای اولین بار به حجم سرمایه یکتریلیون دالری برسد .البته در حال
حاضر و وضعیت کنونی ،رسیدن به آن عدد هنوز از دسترس اپل خارج نشده
و این کمپانی نامزد اصلی رسیدن به آن رکورد است.
گروه تریلیون دالریها
ارزش بازار ،تریلیون دالر
1،0

اپل

آمازون
آلفابت
0،8
مایکروسافت
0،6

0،4
0،2
0

چرا باید خواند:
شرکتهای
تکنولوژیکطی
چند سال اخیر تمام
اخباری را که مربوط
به «ثروت» میشود
به خود اختصاص
دادهاند .تا امروز تمام
خبرها حاکی از رشد
سرسامآور ثروت
شرکتهایی بود که در
توسعه«شبکههای
اجتماعی»فعالیت
دارند ،اما گویا آینده از
آ ِن آنها نخواهد بود.
«شبکهاجتماعی»
که زمانی همهچیز
بود ،شاید به زودی
سرنوشت جدیدی را
برابر خود ببیند.
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کنگره امریکا به دنبال تصویب قانونی بود که بنابر آن خریداران خارجی مجبور بودند بین امریکا و روسیه یک
کدام را انتخاب کنند ،اما پنتاگون اشارهای محو به آنها کرد که قدرت دیپلماتیک ایاالت متحده آنقدرها هم
زیاد نیست.

[ تجارت جهانی اسلحه ]

اربابان جنگ

بازار اسلحه رو به رشد و متمایل به خریداران شده است
چرا باید خواند:
قدیمترهامیگفتند
که افراد یا قومها با
اسلحهمیجنگند.
صنایعنظامیجهان
که پیشرفت کرد ،نوع
جدیدی از جنگ پدید
آمد :جنگ به خاطر
اسلحه .اما در یک قرن
اخیر با موضوعی یکسره
نو روبهروییم :جنگیدن
بر سر فروش اسلحه.
همانطور که حدس
میزنید نقش اول این
داستان امریکاست.

چین تاکنون یک
خریدار عمده
تسلیحات-عمدتا
از روسیه -بود
اما اخیرا وارد
فاز فروش جدی
اسلحه شده و
برای خود حتی
سالحهایسنگینی
مانند زیردریایی
هم تولید میکند.
امریکا از سوی
دیگر در مورد
مسائلتکنولوژیک
با فرانسه در رقابت
است و بسیاری از
قراردادها را به این
کشورباخته
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همین چند ماه پیش بود که کاناداییها درباره این بحث میکردند که
آیا قرارداد 12میلیارد دالری برای تحویل ماشینهای نظامی به عربستان
سعودی را اجرا کنند یا خیر .حکومت این کشور موافقت خود را با این کار
اعالم کرد اما نگرانیهای منتقدان را هم با اعالم این مسئله رفع کرد که از
یک معاهده بینالمللی پیروی خواهد کرد که فروش اسلحه به گروههای
بدسابقه را محدود میکند.
با تمام این تفاصیل ،مســائل به جهتی دیگر رفتند .این سعودیها
بودند که قرارداد را به ســمت عدم قطعیت بردند .پس از اینکه وزیر امور
خارجه کانادا درخواست آزادی برخی زندانیان سیاسی را از طریق توئیتر
اعالم کرد ،حکومت سعودی اعالم کرد که تمام مبادالت جدید با کانادا
را به صورت معلق درخواهد آورد .کاناداییها دیگر مطمئن نبودند که این
پادشــاهی هنوز هم سالحها را میخواهد و اگر سعودیها از این معامله
کنار بکشند ،کشورهای بسیاری هستند که با کمال میل به آنها خواهند
فروخت مثال ترکیه ،کره جنوبی یا برزیل.
در همین حال بود که کنگره امریکا به دنبال تصویب قانونی بود که
بنابر آن خریداران خارجی مجبور بودند بین امریکا و روسیه یک کدام را
انتخاب کنند ،اما پنتاگون اشارهای محو به آنها کرد که قدرت دیپلماتیک
ایاالت متحده آنقدرها هم زیاد نیست .مسئوالن وزارت دفاع امریکا به این
رضایت دادند که برخی مشتریان به خرید خود از روسیه ادامه دهند اما به
مرور زمان این مسئله را کنار بگذارند.
این مسائل نشاندهنده یک بازار سالح غیرقابل کنترل است .تقاضای
اسلحه به طور کلی رو ب ه رشد است و عرضهکنندگان هم تعداد بیشتری
پیدا کرده و سلطه قدرتهای غربی را به چالش کشیدهاند .از سوی دیگر
هم خریدارانی مانند هند ،عربستان سعودی ،مصر و امارات متحده عربی
این حق را بیش از پیش به خود میدهند که در بازار چرخی بزنند.

نسبتامریکایی
صادرات اسلحه هر کشور ،درصد از مجموع
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باالی امریکا ،این کشور با ورود کشورهای جدیدی مانند چین و از ترس
پیشــرفتهای تکنولوژیک این کشور ،تالش خود را برای حضور در بازار
بسیار بیشتر کرده.
چین تاکنون یک خریدار عمده تســلیحات  -عمدتا از روسیه -بود
اما اخیرا وارد فاز فروش جدی اسلحه شده و برای خود حتی سالحهای
سنگینی مانند زیردریایی هم تولید میکند .امریکا از سوی دیگر در مورد
مسائل تکنولوژیک با فرانسه در رقابت است و بسیاری از قراردادها را به این
کشور باخته .از سوی دیگر مسائل حقوقی پیچیدهای در این میان وجود
دارند که خرید و فروش سالح را پیچیده میکنند .برای مثال اگر یک رادار
هواپیمای فرانسوی از یک تکنولوژی سختافزاری امریکایی استفاده کند،
کشور فرانســه حق فروش آن رادار به طرف سومی را ندارد .این مسئله
دقیقا بر سر فروش جنگندههای رافال فرانسوی به مصر ،پیش آمد.
JJکورس جنونآمیز
در حالی که کشورهای بزرگی مانند فرانسه و انگلستان تا حد زیادی
با اینکه اعداد و ارقام نشــان میدهد که امریکا بزرگترین فروشنده
برای حفظ صنایع دفاعی خود نیازمند فروش جهانی هستند ،کشورهای
اسلحه در جهان است ،اما دولت این کشور اقداماتی
نوظهوری نظیر ژاپن و ُکره و ترکیه هم ســهمهایی
را در دست طراحی دارد تا فروشش را بسیار بیشتر
کوچک از بازار جهانی را به خود اختصاص میدهند
از پیش هم بکند .اگر ســالهای  2007تا  2017را
و شاید در آینده نزدیک برای آن غولها دردسرساز
به دو وقفه 5ســاله تقســیم کنیم ،متوجه خواهیم
شوند.
شد که ســهم امریکا در بازار اسلحه از 30درصد به
البته نباید فراموش کنیم که معاهدات بینالمللی
34درصد رسیده و این در حالی است که اندازه این
اجازه ساخت موشکهای دوربُرد و بالستیک به هر
بازار هم رشــد 10درصدی داشــته .طی این دوران
کشوری را نداده و مثال هند مجبور خواهد بود که این
امریکا به همراه نزدیکترین رقیبانش که  5کشــو ِر
نوع از تسلیحاتش را از امریکا یا روسیه بخرد .امریکا
روسیه ،فرانسه ،آلمان ،چین و بریتانیا هستند ،حدود
و روسیه دو غول فروش تسلیحات در جهان هستند
درصد
80درصد از کل بازار را به خود اختصاص دادهاند.
که حتی اگر در تمامی مسائل دنیا با یکدیگر اختالف
سهم امریکا از بازار
ســال گذشــته بریتانیا با رســیدن به ســهم
نظر داشته باشند و دائما کارشان به مناقشه بگذرد،
اسلحه در سال
12درصدی به رتبه ســوم رســید و امریکا با سهم
متفقالقول و متحدانه از این نیا ِز هند به موشــک
گذشته
53درصدی رکورد شکست .روسیه نیز با 16درصد
دوربُرد حمایت خواهند کرد تا بتوانند فروش بیشتری
در رتبه دوم قرار گرفت .علیرغم این پیشرفت و سهم
هم داشته باشند.
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کمپانی جنرال موتورز اعالم کرده در سهماهه اخیر ،بابت تعرفههایی که در این میان اعمال شده 300 ،میلیون دالر هزینههایش نسبت
به مدت مشابه در سال  2017افزایش پیدا کرده است و فورد هم برای این مقدار عدد 145میلیون دالر را اعالم کرده است و پیشبینی
میکند که این منازعات تجاری تا پایان سال میالدی به طور کلی هزینهای در حدود  500تا  600میلیون دالر به بار آورد.

[ صنعت خودروی امریکا ]

جاده ناهموار است

صنعت خودروسازی چگونه با جنگ تجاری ترامپ کنار میآید؟

خودروی فورد  f-150چندین سال است که در صدر پرفروشترین
ماشینهای امریکایی قرار دارد .زمانی بود که این کمپانی ماشینهای
ظریفی را با طراحی و نظارت خود هنری فورد تولید میکرد ،اما امروزه
یک کوه عضالنی آلومینیومی را به بازار تحویل میدهد .این ماشین که
یک پیکآپ تنومند است ،بیش از هر ماشین دیگری قطعات امریکایی
در خود دارد .با اینحال جنگ تجاری بین امریکا و جهان بر سر تعرفه
واردات آلومینیوم باعث شده این خودرو که 15درصد از قطعات خود
را از کانــادا و مکزیک وارد میکنــد و 15درصد دیگر را هم از خارج
امریکای شمالی ،به مشکالتی جدی بربخورد .کل صنعت خودروی
امریکا ســاالنه  522میلیارد دالر واردات و صادرات دارد و این یعنی
بیش از 10درصد تجارت امریکا.
این نزاع بین امریکا و چین بسیار باال گرفته و چین حتی به مکزیک
و کانادا هم فشار وارد کرده است که امریکا را مجبور به تجدید نظر در
رفتارش کنند .کل جنگی که ترامپ قصد دارد بر سر تجارت خودرو
با چین راه بیندازد ممکن اســت تجارتی به ارزش  208میلیارد دالر
در ســال را تحت تاثیر قرار دهد کــه این برای خود امریکاییها هم
بسیار مضر است زیرا به طور مثال 80درصد از خودروهای کمپانیهای
کرایسلر و دوج خارج از کشور امریکا ساخته میشوند (نگاهی به نمودار
بیندازید).
صنعت خودروسازی امریکا در جبهه اصلی این جنگ تجاری قرار
دارد .البته بیشتر از این مسئله سود میبرد اما تا حدی هم قربانی این
جنگ است .عموم مدیران و کارشناسان صنعت خودروی این کشور
از تصمیمات و اهــداف ترامپ رضایت دارند و از او حمایت میکنند
امــا در عین حالی که اهداف او را قبول دارند ،با تاکتیکهای او برای
رسیدن به اهداف مخالف هستند .تعرفهها منجر به باال رفتن قیمت
آلومینیوم شده و این باال رفتن قیمت هم به نوبه خود ،هزینه تولید
بخشهای قطعهســا ِز زنجیره تامین کمپانیهای خودروسازی را باال
برده است .تمامی مدیران و کارکنان این بخشها نگران این هستند
که با قیمتهای باال دیگر نتوانند در بازار به خوبی رقابت کنند و این
مسئله کل فرایند تولید را مختل کند.
JJامکان یک فاجعه اقتصادی
مشــکالتِ پیشآمده از دید برخی مدیران بههیچوجه کوچک و
ساده نیستند .چندین سال قبل و زمانی که بانک لمان برادرز سقوط
کرد ،صنعت خودروسازی تا آســتانه فروپاشی رفت و اکنون از نظر
بسیاری کارشناسان و کارآفرینان اوضاع تقریبا شبیه به همان دوران
اســت .قیمت همه قطعات باال رفته و در بســیاری از مسائلی که به
ســوخت نیاز است ،به علت باال رفتن قیمت نفت ،سوخت هم گران
شده است .حتی مدیران زیادی میگویند دوران شبیه توصیفاتی است
که از «بحران بزرگ» در کتابها خواندهاند.
فشار اصلی این مســائل بر دوش کارخانههای خودروسازی وارد
شده است .کمپانی جنرال موتورز اعالم کرده در سهماهه اخیر ،بابت

امریکایی غیر اصل
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تعرفههایی که در این میان اعمال شده 300 ،میلیون دالر هزینههایش
نسبت به مدت مشابه در سال  2017افزایش پیدا کرده است و فورد
هــم برای این مقدار عــدد 145میلیون دالر را اعالم کرده اســت و
پیشبینی میکند که این منازعات تجاری تا پایان سال میالدی به
طور کلی هزینهای در حــدود  500تا  600میلیون دالر به بار آورد.
ایــن باال رفتن هزینهها قطعا محدود به تولیدکننده نخواهند ماند و
شــرکتهای تحلیلگر اعالم کردهاند بابت یــک خودروی معمولی
احتماال خریدار مجبور شــود چیزی بین  1408تا  2057دالر پول
بیشتر پرداخت کند.
مشکل اصلی امریکا این است که تقریبا نیمی از خودروهای مصرفی
کشورش را وارد میکند و از بین آن نیمی که در داخل تولید میکند
هم مالک نیمی از شــرکتهای تولیدکننــده کمپانیهای خارجی
هستند .حجم و ابعاد بازار خودروی امریکا و میزان گستردگیاش در
سطح بینالمللی در حدی است که تنها چین میتواند برای این کشور
به لحاظ اقتصادی مزاحمت ایجاد کند و جالب اینجاســت که آقای
ترامپ مستقیما سر نزاع را با همین کشور گشوده .تعامالت کانادا و
مکزیک هم با امریکا اندکی دچار مشکل شده بود که فعال رو به بهبود
میرود ،اما بســیاری از مدیران زنجیره تامین در ذهن این اندیشه را
دارنــد که در صورت بر هم خوردن پیمان  NAFTAشــبکه زنجیره
تامین بینالمللی خود را راهاندازی کنند .البته در حال حاضر هنوز بازار
خودروهای پیکآپ و  SUVامریکایی رونق دارد و هر لحظه ممکن
است تا یکی از طرفین این جنگ تجاری کوتاه بیاید یا راهحلی بینابینی
پیدا شود .به هرحال ،در صورت حل نشدن این مشکل ممکن است
امریکا در صنعتی دچار مشکل شود که معموال به مشکل برخوردنش
به معنای یک فاجعه اقتصادی برای کل این کشور بوده است.

چرا باید خواند:
داستانعجیبیپیش
آمده که نباید از دستش
بدهید .ترامپ از یک
سو میگوید که برای
واردات آلومینیوم تعرفه
باید گذاشته شود و همه
باید با امریکا عادالنه
برخورد کنند .از سوی
دیگر خود کشور امریکا
برای تولیداتش نیازمند
چیزیشبیهآلومینیوم
است .مثال صنعت
خودروسازی امریکا
را در نظر بگیرید که با
باالرفتنقیمتآلومینیوم
دچار مشکل تولید شده
است .تصمیم ترامپ به
نفع اقتصاد این کشور
است یا به ضرر؟

522
میلیارد دالر
ارزش تجارت ساالنه
خودروی امریکا
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در انگلستان 58درصد از مردم دسترسی به تلویزیون کابلی دارند ،در صورتی که این عدد در مورد
اسپانیا 32درصد است .زمان بعدازظهری بازیهای فوتبال انگلستان برای مخاطبان آسیایی بسیار
مناسبتر از بازیهای غروب در اسپانیا است.

[ ورزش و اقتصاد ]

فوتبال خانه را ترک میکند
جدال اللیگا با لیگ برتر بر سر جذابترین بودن

چرا باید خواند:
شایدخیلیهاشنیده
باشند ،اما برای آن
دستهای که هنوز
نمیدانند :لیگ
فوتبالیکهلیونل
مسیوکریستیانو
رونالدو در آن بازی
میکردند و رئال
مادرید و بارسلونا
هم در آن حضور
دارند ،پردرآمدترین
لیگفوتبالیجهان
نیست.پرسش
اصلی این است :لیگ
اسپانیا برای رقابت
با لیگ انگلستان چه
میکند و تاکنون به
چهچیزهایی دست
یافته؟

اللیگا و آقای تباس تمرکز
بیشتری بر روی قراردادهای
بینالمللی کردهاند و
برای مثال میخواهند از
طریق کشور امریکا ،و زبان
اسپانیایی خودشان به
امریکای التین نفوذ کنند

بزرگترین قراردادهای فوتبالی این تابســتان در اسپانیا نه توسط
باشگاههای این کشور ،بلکه از طرف سازمان لیگ آنها بسته شد .شانزدهم
آگوست همین امسال اللیگا اعالم کرد که قراردادی 15ساله با شرکت
بزرگ ورزشی  Releventبسته و قصد دارد هر سال دو تیم اسپانیایی
را در خــاک امریکا در مقابل یکدیگر قرار دهد .چند روز پیشتر از آن
هم حق پخش بازیهای اللیگا در آسیای جنوبی به شرکت فیسبوک
واگذار شــد .خاویر تباس ،رئیس سازمان اللیگا بسیار دوست دارد که
به موفقیت لیگ جزیره دست بیابد .با اینکه باشگاههای اسپانیایی در
زمین فوتبال قویترند و قهرمان پنج دوره اخیر چمپیونز لیگ شدهاند،
اما باشــگاههای انگلیسی درآمد بیشتری دارند .این مسئله که فوتبال
انگلستان رقابتیتر است هم بیشتر شبیه یک افسانه است زیرا بسیاری
از مجالت و وبســایتهای تخصصی فوتبال ،تعداد تیمهای اسپانیایی
موجود در  40باشگاه برتر جهان را بیشتر از انگلیسیها میدانند.
فوتبال انگلســتان از یک سری مزیت این کشور نسبت به اسپانیا
بهره میبرد .در انگلستان 58درصد از مردم دسترسی به تلویزیون کابلی
دارند ،در صورتی که این عدد در مورد اســپانیا 32درصد است .زمان
بعدازظهری بازیهای فوتبال انگلستان برای مخاطبان آسیایی بسیار
مناسبتر از بازیهای غروب در اسپانیا است .زبان انگلیسی هم کمک
بســیار زیادی به گسترش فوتبال انگلستان در جهان کرده و از سوی
دیگر هم باشگاهها در جذب اسپانسر بسیار موفق عمل میکنند .شاید
برایتان جالب باشد که باشگاههای انگلیسی به صورتی بسیار متحد در
مقابل شبکههای پخش تلویزیونی عمل میکنند و همین اتحاد باعث
افزایش درآمد آنها و داشــتن قراردادهای
بهتر میشــود .البته این مرز و فاصله بین
فوتبال انگلستان و اســپانیا اندکی رو به
محو شدن میرود .باشگاههای اسپانیایی
در حال حاضر از  50کشور جهان بازیکن
دارند که این خیلی کمتر از عدد  66فوتبال
انگلستان نیست .از ســال  2015به این
سو هم باشــگاههای اسپانیایی به صورت
متحد و جمعی با شبکههای پخش وارد چانهزنی شدهاند .پخش آنالین
بازیهای انگلستان توســط آمازون اندکی در مقابل پخش بازیهای
اسپانیا توسط فیسبوک کم میآورد .اللیگا در حال برداشتن گامهایی
بلند برای گسترش بازار خود در سرتاسر جهان است و البته اگر نگاهی
به نمودار بیندازید ،متوجه خواهید شد که از لیگهای دیگر نظیر لیگ
فوتبال ایتالیا و آلمان بسیار موفقتر هم عمل کرده.
JJقدرتنمایی در بازار جهانی
همانطور که مالحظه کردید فوتبال انگلستان دارای قدرتی در خاک
خود و اســپانیا در حال رشد در فضای بینالمللی است .هنوز صحبت
خاصی از رشــد اسپانیا در خاک خود نشــده و این دقیقا جایی است
که اختالف فاحش لیگ جزیره با باقی نقاط جهان مشخص میشود.
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بازی خارج از خانه
فوتبال ،درآمد ساالنه از پخش
لیگهای اصلی ،آخرین قرارداد ،میلیارد دالر
داخلی
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اساسا به همین خاطر است که اللیگا و آقای تباس تمرکز بیشتری بر
روی قراردادهای بینالمللی کردهاند و برای مثال میخواهند از طریق
کشور امریکا ،و زبان اسپانیایی خودشان به امریکای التین نفوذ کنند.
کافی اســت نگاهی هم از سوی دیگر به بازیکنهای این فصل باشگاه
بارســلونا بیندازید .تعداد بازیکنانی که از کشورهای مختلف امریکای
جنوبی در بارسلونا حضور دارند بسیار افزایش یافته و همین امر منجر به
پرطرفدار شدن این باشگاه در امریکای جنوبی خواهد شد .خط حمله
بارسلونا متشکل از یک بازیکن برزیلی ،یک آرژانتینی و یک اروگوئهای
است .بازیکنی نظیر یری مینا در این تیم حضور دارد که از کلمبیا آمده
و همین تابســتان هم آرتورو ویدال شیلیایی به بارسلونا پیوست .این
فهرست را میتوان ادامه داد ،اما در همین حد هم رویکرد این باشگاه
که احتماال از رویکرد کالن فوتبال اسپانیا تبعیت میکند ،روشن است.
این معامله بین فوتبال اســپانیا و کشور امریکا البته هنوز نیازمند
توافقات نهایی بین فدراسیونهای فوتبال این دو کشور است که روندی
رو به رشــد دارد .این مســئله از این حیث مهم است که فیفا با اینکه
از مســابقات دوستانه که بیشتر جنبه اقتصادی دارند در سطح جهان
اســتقبال میکند ،اما اجازه نداد که انگلستان در سال  2008خارج از
کشــور خود میزبانی مسابقاتی را بر عهده بگیرد و استداللش هم این
بود که این مســئله به ضرر طرفداران انگلیسی است .اللیگا قصد دارد
تا درخواســتی برای این معامله برای فیفا ارسال کند و گرچه اتحادیه
بازیکنان اســپانیایی بابت اینکه مورد مشورت قرار نگرفتهاند ناراحت
هســتند ،اما آقای تباس میتواند به همه نشان دهد که این قرارداد به
نفع همه خواهد بود .با چنین قراردادهایی و تغییراتی که طی سالهای
اخیر رخ داده اســت ،شاید اللیگا روزی بتواند جای لیگ جزیره را در
درآمدهای جهانی بگیرد و خــود را پردرآمدترین لیگ فوتبال جهان
معرفی کند.

هوگو چاوز ،بنیانگذار انقالب بولیواری کشور ونزوئال ،نرخ مبادله ارز را از طریق دولت کنترل میکرد .این نرخ مبادله در
آخرین وضعیت کنترلشده خود ،نسبت 250هزار بولیوار (واحد پول ونزوئال) به دالر را داشت .مادورو که در ذهنش تصویر یک
معجزه اقتصادی را داشت ،این کنترل دولتی را از بین برد و بهیکباره ،ارزش پول ونزوئال شروع به افت کرد.

[ بحران ونزوئال ]

تجدیدنظر در باب انقالب

برنامه نیکالس مادورو برای نجات اقتصاد کشورش شاید از دید رژیم ونزوئال برجسته باشد ،اما این کافی نیست
مردادماه گذشته که نیکالس مادورو ،رئیسجمهور ونزوئال در
چرا باید خواند:
میان مردم به سخنرانی پرداخت ،تمام شبکههای تلویزیونی
ونزوئال یکی از
و رادیویی مانند همیشــه ســخنرانی او را بــه طور کامل
عجیبترین
پوشــش دادند .مطالعات ما نشان میدهد که مردم ونزوئال
سرنوشتهای
عمدتا در این هنگام تلویزیون خود را خاموش میکنند و به
اقتصادی -سیاسی
قرن  21را در سرتاسر
شعارهای او حتی نگاهی نمیاندازند .حجم اقتصاد ونزوئال از
جهان دارد .کشوری که
ســال  2013به اینسو بیش از یکسوم کاهش یافته است
زمانی با رهبری هوگو
و هرگونــه کمبودی ،از مواد غذایی گرفته تا دارو ،دامن این
چاوز یک انقالب از مسیر
کشــور را گرفت ه است .پیشبینی میشــود که امسال نرخ
صندوقهای رأی را
تورم این کشــور یکمیلیون درصد را رد کند .مردم ونزوئال
امروزه
تجربه میکرد،
در دستههای بسیار بزرگ از این کشور میگریزند و بسیاری
برای
بدل به جهنمی
به باقی کشــورهای امریکای جنوبی یــا امریکای مرکزی
هم
آن
مردمش شده،
پناه میبرند (نقشــه را ببینید) .اینها همه نشان از شکست
جانشین
به دستهای
سیاستهای چپگرانه پوپولیستی مادورو دارد .هوگو چاوز،
چه
شان
چاوز .آینده
بنیانگذار انقالب بولیواری کشــور ونزوئال ،نرخ مبادله ارز را
بود؟
خواهد
از طریق دولت کنترل میکــرد .این نرخ مبادله در آخرین
وضعیت کنترلشده خود ،نسبت 250هزار بولیوار (واحد پول
ونزوئال) به دالر را داشــت .مادورو که در ذهنش تصویر یک
معجزه اقتصادی را داشت ،این کنترل دولتی را از بین برد و
بهیکباره ،ارزش پول ونزوئال شروع به افت کرد .پس از مدتی این نسبت به یکمیلیون بولیوار به
یک دالر در بازار سیاه ارز رسید .دولت ونزوئال از یک سو تمام این نرخهای بازار سیاه را جعلی و
غیرواقعی مینامید ،اما از سوی دیگر با حذف پنج صفر از پول خود ،یک ارز جدید را معرفی کرد.
در این میان مادورو عادت همیشگی را کنار گذاشت و اینبار پذیرفت که دولتش با چاپ بیرویه
پول برای جبران کســری بودجه ،باعث ایجاد یک تورم لجامگسیخته شده است .او قول داد که
کســری را به صفر برساند (از 30درصدی که پیشبینی میشود در این سال داشته باشیم) ،آن
هم از طریق افزایش مالیات ارزش افزوده و قیمت نفت ،که در حال حاضر تقریبا هیچ هزینهای
ندارد ،و رساندن این قیمت به سطح جهانی .او قصد دارد تا سرعت دریافت مالیات را به حدی باال
ببرد که ارزش درآمدهای مالیاتی تا زمانی که به خزانه واریز شوند ،به خاطر وجود تورم نجومی
به هیچوپوچ تبدیل نشود.
JJبولیوا ِر نو و امیدوار
دوران جدید ونزوئال از آخرین روزهای همین مرداد آغاز شد ،یعنی زمانی که مادورو اعالم کرد
با حذف پنج صفر ،واحد پولی جدیدی را برای کشور ایجاد کرده است و از مردم خواست تا از فردا
به بانکهایی که مجددا شروع به کار خواهند کرد ،بروند و پول خود را به واحد جدید تبدیل کنند.
مردم هم در همان ابتدای کار دم در بانکها صف کشیدند و البته با محدودیتهایی روبهرو شدند.
پرســش اصلی اما این بود که مادورو چطور بهیکباره تصمیم گرفته سیاستهای اقتصادی
کشــورش را اصالح کند .گزارشهای زیادی از کاراکاس ،پایتخت ونزوئال رســیده که گروههای
مختلفی هم از کشــورهای همسایه نظیر اکوادور ،و هم بانکهای بینالمللی در کاراکاس دیده
شدهاند و گویا مادورو برای اولینبار از متخصصان اقتصاد بینالملل درخواست کمک و مشورت
کرده است.
مادورو جدای از مشــکالت اقتصادی ،با مشکالت سیاسی بسیار زیادی هم روبهرو است .بر
ِ
سوسیالیست این کشورند،
خالف تصور عمومی ،جدیترین منتقدان مادورو اعضای حزب متحد

که همحزبیهای او به حساب میآیند .در تیرماه همین امسال کنگرهای که این حزب هر چهار
ک بار برگزار میکند ،بدل به جهنمی برای مادورو شد .اعضای عالیرتبه این حزب او را
ســال ی 
متهم به ایجاد نزا ِع بیخود و بیجهت با کشورهای جهان کردند و گفتند که باید مسئولیت بد و
خوبی را که بر مردم گذشته به گردن بگیرد .یک بار هم که در سخنرانی او برای نیروهای نظامی،
دو پهپاد در نزدیکی او منفجر شدند و گویا سوءقصدی به جان او داشتند .تمام این وقایع مادورو
را بر آن داشتند که برنامه جدیدی برای اقتصاد این کشور ارائه دهد و او هم این کار را کرد .البته
بســیاری از افراد این برنامه را غیرممکن میدانند و نیمیاش را مربوط به جهان مارکسیستی و
نیمه دیگرش را از جهان پولی قلمداد میکنند ،اما مادورو امیدوار است که بتواند وضعیت اقتصاد
کشور را بهبود بخشد .نکته جالب برای تمام دنیا این است که مادورو فعال صحبتی از بدهیهای
بینالمللی کشورش نکرده و معلوم نیست برای آن چه برنامهای دارد .مادورو با نشانهای شومی
روبهرو است و اگر میخواهد در ادامه ریاستجمهوریاش موفق باشد ،تمام امیدش را باید به پیاده
شدن برنامه جدید اقتصادیاش ببندد .برخی از اعضای حزب متحد سوسیالیست اعالم کردهاند که
اگر مادورو شکست بخورد ،باید عواقب آن را هم بپذیرد .شاید اگر رئیسجمهوری جدید بر سر کار
بیاید ،ونزوئالییهای کمتری تلویزیون خود را خاموش کنند.
مهاجرت دیوانهوار
جمعیت ونزوئالیی ،هزار نفر2017 ،
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از سال  2006تا  ،2016مصرف زغالسنگ در آسیا به طور متوسط سالی 3،1درصد
افزایش یافته و 75درصد از تقاضای زغالسنگ ،آالیندهترین سوخت فسیلی،
از همین منطقه ایجاد میشود

[ هند و اقتصاد ]

سیا هچاله زغالسنگ

از وضعیت هند میفهمیم که عبور از سوخت فسیلی و رسیدن به آیندهای با انرژیهای تجدیدپذیر چقدر دشوار است
چرا باید خواند:
خالصه یک سوی
بحث این است که
زغالسنگ هنوز
همتوانمندترین
سوخت و منبع
جهان است برای
تولید برق؛ خالصه
سوی دیگر هم این
است که زغالسنگ
آالیندهترین سوخت
فسیلی جهان است.
جمعبندی این
دو مسئله هم این
است که علیرغم
تمامنشستهای
زیستمحیطی،
زغالسنگ فعال کارش
با ما تمام نشده ،تازه
شایدبیشترهم
بشود.

زغالســنگ در هند سفر عجیبی را طی میکند .یک جوان را میبینیم
که بدون اجازه یک گاری کوچک را پر از زغالسنگ کرده و در نهایت بار را
سوار دوچرخهاش میکند و میبرد به مصرفکنندگان خُ رد میفروشد .این
یک نمونه دزد خردهپا اســت و امثال او هم کم نیستند .گروه دیگر باندهای
دزدی بزرگیانــد که با تجهیزات عظیم اقدام بــه این کار میکنند و عمده
دستاوردشــان را به لوکوموتیوها یا نیروگاهها میفروشند .بحث اینجا خیلی
بر سر بازار سیاه یا سرقت زغالسنگ نیست .بحث بر سر پرمصرفبودن آن
در هند است .البته عمده آسیا هم به همین صورت است و از سال  2006تا
 ،2016مصرف زغالســنگ در این منطقه به طور متوسط سالی 3،1درصد
افزایش یافته و 75درصد از تقاضای زغالسنگ ،آالیندهترین سوخت فسیلی،
از همین منطقه ایجاد میشود .سال گذشته که بسیاری از بانکهای غربی و
آژانسهای بینالمللی مصرف زغالسنگ را به دلیل آالیندگی آن طرد کردند،
هند که پس از چین ،بزرگترین مصرفکننده زغالســنگ در جهان است،
27میلیون تن زغال بیشــتر مصرف کرد که حکایت از رشدی 4،8درصدی
داشت .این موضوع باعث شد که پس از چهار سال مصرف جهانی زغالسنگ
افزایش پیدا کند .چین هم اندکی مصرفش را باالتر برد و در پیاش بنگالدش
و پاکســتان و کره جنوبی .این تقاضای زیاد باعث شد که قیمت زغالسنگ
زغالسنگ هنوز هم پادشاه است
تولید جهانی برق ،به ازای نوع سوخت ،درصد
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زمانی بانکداران و مدیران
عامل بانکهای امریکایی
میگفتند که ما ُ
«گندهتر
از آن هستیم که شکست
بخوریم» و این دقیقا چیزی
است که امروز برای صنایع
زغالسنگی هند و بسیاری از
نقاط جهان صادق شده
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حرارتی ،یعنی همان نوعی که برای تولید برق استفاده میشود ،به باالترین
میزانش از ســال  2012برسد و طی دو ســال اخیر بیش از دوبرابر شود9 .
میلیون نفر در ســال  2015به دلیل مشکالت زیستمحیطی و آلودگیها
جان خود را در سرتاسر جهان از دست دادند و از این میان سهم آسیا بیش
از 50درصد این افراد است و هند با 2،5میلیون مرگ رکورددار .کمپانی نفتی
بریتیش پترولیوم اعالم کرده اســت که زغالسنگ با داشتن سهمی معادل
38درصد از تولید برق جهان ،با اختالف منبع شــماره یک تولید برق است،
و این سهم طی 20سال اخیر کاهش نیافته ،در حالیکه منابعی جدید مانند
گاز و انرژیهای تجدیدپذیر بیشتر شدهاند (نمودار را ببینید) .از آنجایی که
پیشبینی میشــود تقاضای انرژی بین ســالهای  2012و  2030بیش از
سهبرابر شود و زغالسنگ کماکان به عنوان یک منبع توانا در این زمینه عمل
کند ،پیشبینی میشود که مصرف زغالسنگ کشورهایی مانند هند ،کماکان
روبهافزایش هم باشد.
JJچه خواهد شد؟
البته تمام اینها را که گفتیم در پس ذهن خود نگه دارید و این را هم به
آن اضافه کنید که کشور هند ،حتی پیش از توافق پاریس ،به دنبال منابع و
روشهای دیگری برای تولید برق بوده و گزینههای بسیاری نظیر انرژیهای
تجدیدپذیر را هم امتحان کرده و حجم سرمایهگذاریاش بر روی زغالسنگ
را کاهش داده و بیشــتر بر دیگر زمینهها تمرکز کرده است .با اینحال هنوز
زغالســنگ از انواع و اقســام مزیتها برای این کار برخوردار است .در میان
این مزیتها میتوان به کمهزینه بودن تولید برق به این روش اشــاره کرد
و توان تولیدی باال ،که البته مورد اول را نمیتوان ابدی دانســت .مهمترین
حامی زغالسنگ اما اقتصاد است .اینجا منظور ما از اقتصاد دیگر «به صرفه
بودن» نیست ،بلکه عظمت و حجم گردش مالی شرکتهایی است که در این
صنعت فعالیت میکنند .زمانی بانکداران و مدیران عامل بانکهای امریکایی
میگفتند که ما « ُگندهتر از آن هســتیم که شکست بخوریم» و این دقیقا
چیزی است که امروز برای صنایع زغالسنگی هند و بسیاری از نقاط جهان
صادق شده .طی دهه اخیر بخش خصوصی هند نیروگاههای زغالی در هند به
را ه انداختند که ظرفیت تولیدی بیش از یکسوم برق این کشور را دارد و تمام
امیدشان به افزایش تقاضا برای برق بود .این حجم از سرمایهگذاری و تمرکز
بخش خصوصی چیزی نیست که اگر به سادگی نادیده گرفته شود ،اقتصاد
یک کشور را دچار بحران و آشوبی بزرگ نکند .با این تفاصیل ،در بلندمدت
راهکار این خواهد بود که نیروگاههای زغالسنگی کشورهایی با مصرف باال،
مانند هند ،را نزدیک به معادن و منابع زغالسنگ احداث کنند و از شهرهای
بزرگ دورش کنند .در صورت انجام این کار هم باز مردم بومی ناراضی خواهند
بود و جدا از آلودگیهای مختلف ممکن اســت کار به درگیریهایی بر سر
زمین هم بینجامد .بومیها میگویند پولی که در پشت زغالسنگ قرار دارد،
بیانتهاست اما هیچچیز آن به خود مردم بومی نمیرسد و همهچیز به سیاست
ربط پیدا میکند .تا حدی هم حق دارند و این مسائل به سیاست ربط پیدا
میکنند .مشکالت سیاسی هم به این زودیها حل نخواهند شد.

ِ
برداشت چندین سال اخیر را از زمینهای سویا داشته باشند .همهچیز جالب
امریکاییها بسیار خوشبیناند که در این سال بیشترین
و خوب به نظر میرسد تا اینکه بفهمیم خریدار اصلیِ سویای امریکا کشور چین بوده که در حال حاضر به دلیل اعمال تعرفه
واردات از امریکا ،خریدن آن دیگر برای چینیها مقرون به صرفه نیست.

[ کاالها ]

مواد خام

تنشهای جهانی از تجارت گرفته تا ارز ،تن محصوالت کشاورزی و فلزات و نفت را میلرزانند
مزارع ســویا و ذرت امریکا خیلی زیبا هستند .در مرکز این کشور هر از
گاهی چشم انسان به گروهی افراد میخورد که با شلوار جین و چکمههای
گِلی از یک ماشــین پیاده میشــوند و به میانه یک زمین زراعی میپرند.
تمام حرفشــان خالصه میشود به تعریف و تمجید از محصوالت زراعی این
کشــور .این افراد تنها یک سری کشاورز نیستند ،بلکه مدیران شرکتهای
بزرگ کشاورزی و تامینکنندگان مالی این صنایع نیز در میانشان به چشم
یخورند.
م 
تمام این صحبتهای زیبا تا جایی ادامه دارند که این افراد به داخل ماشین
بازگردند .به محض ورود مجدد آنها به ماشــین ناگهان فضا به سمت تیرگی
حرکت میکند .تمام حرفها از وضع بد بازار است و زیانبار بودن معامله در
چنین وضعیتی .خودشان اسم این وضعیت را «جنگ سرد تجاری» گذاشتهاند
و اشاره اصلیشان به وضعیت تجاری خاصی است که بین چین و امریکا برقرار
شده .طی چند ماه اخیر ،باال رفتن ارزش دالر و نرخ بهره امریکا ،از بین رفتن
ارزهای بازارهای نوظهور و ترس از صدماتِ ناشــی از تعرفههای جدید باعث
ن برسد (نمودار
شده است که قیمت این کاالها طی ماههای اخیر به حدی پایی 
را مالحظه بفرمایید).
به تمــام این درگیریهای تجاری ،بحثهای آبوهوایی و اقلیمی را هم
اضافه کنید .ترسهایی که در این زمینه وجود داشــتند با افزایش حرارت و
پایین رفتن سطح آب تشدید شدند و این مسئله خود را در گندم اروپا نشان
داد .قیمت غالت اروپا افزایش پیدا کرده اســت ،اما قیمت بسیاری از کاالها
کاهش یافته .در ابتدای شهریور همین سال ،قیمت یک پوند از قهوه عربیکا
به پایینتر از یک دالر رسید ،و این یعنی حتی کمتر از قیمت یک فنجان از
همان قهوه .این قیمت در 12سال اخیر بیسابقه بوده است .شکر خام هم به
کمترین قیمت خود در  10سال اخیر رسیده است .عامل اصلی هردوی این
مسائل عرضه بیش از حد این دو کاال توسط کشور برزیل است .پایین رفتن
ارزش ارز برزیل ،صادرات را برای این کشور به عملی مطلوب تبدیل کرد و آنها
هم مواد خود را وارد بازار کردند.

JJابعاد بسیار ترسناک این جنگ
همین مســئله در مورد مس و نفت هم صادق اســت و آنها به حدودی
بسیار پایین طی هفتههای انتهایی بهار تا اواسط تابستان رسیده بودند .داستان
زمانی جالب میشــود که در بحث تولید محصوالت کشاورزی ،امریکاییها
بســیار خوشبیناند که در این سال بیشترین برداشتِ چندین سال اخیر را
از زمینهای ســویا داشته باشند .همهچیز جالب و خوب به نظر میرسد تا
اصلی سویای امریکا کشور چین بوده که در حال حاضر
اینکه بفهمیم خریدار ِ
به دلیل اعمال تعرفه واردات از امریکا ،خریدن آن دیگر برای چینیها مقرون
به صرفه نیســت .امریکاییها هم امیدوارند که به علت هزینهبر بودن گندم،
دانههای سویای خود را به اروپاییها بفروشند ،اما باز هم برزیل از راه میرسد و
به دلیل پایین بودن ارزش پولش میتواند بازار را از آن خود کند .البته شرایط
در همه حیطهها پیوسته در حال بدتر شدن نیست ،اما با قاطعیت میتوان
گفت که در حال پیچیدهتر شــدن هست .این وضعیتِ پیشآمده دو منشأ
نسبتا مهم دارد :اولی اینکه اهمیت بازارهای فرعی برای ایجاد تقاضای موثر
بسیار باال رفته ،و در حال حاضر بازارهای فرعی در وضعیت بسیار بدی به سر
میبرند؛ و دومی هم وضعیت روانی بسیار حادی که بر بازارها حاکم است و
باعث میشود که با هر خبری که پخش میشود ،یا با حس ترسی که جنگ
تجــاری امریکا و چین ایجاد کرده ،ثبات و منطق بازار بر هم بخورد .جایگاه
چین بسیار جالب است .این کشور تقریبا نیمی از تقاضای مس جهان را تقبل
میکند و در مورد مصرف فوالد هم تقریبا چنین ســهمی دارد .علیالقاعده
هردوی این کاالها باید سرنوشت مشابهی را از سر میگذراندند اما وضعیت
فوالد به مراتب بهتر اســت ،زیرا بزرگترین قراردادهای چین در این زمینه،
مربوط به تولیدات داخلی خود کشور است و خیلی تحت تاثیر شرایط جهانی
قرار نمیگیرد .باز هم مانند همیشه ،تقاضا از سوی کشور چین مهمترین عامل
تعیینکننده سرنوشت این کاالها به حساب میآید .پیشبینی میشود که
چین با استفاده از سیاستهای مالی و پولی انبساطی مشکالت ناشی از جنگ
تجاری را خنثی و شرایط کاالها را بهتر کند.

چرا باید خواند:
یک مسابقه است که
در آن امریکا از چین
قویتر است و چین از
اروپا .هردوی امریکا
و چین از برزیل هم
قویترند و زور برزیل
به اروپا هم میرسد.
امریکا به چین نیاز
دارد و اروپا هم به
برزیل .سردرآوردن از
نزاعی با چنین صورت
مسئلهای به اندازه
کافیپیچیدههست،
چه برسد به پیشبینی
کردنش.

جایگاه چین بسیار جالب
است .این کشور تقریبا نیمی
از تقاضای مس جهان را تقبل
میکند و در مورد مصرف
فوالد هم تقریبا چنین
سهمی دارد
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ِ
جمعیت کل وارد سوئد شدند .اکثر آنها امکانات رفاهی دریافت میکردند اما اجازه کار کردن
در سال  2015قریب به 163هزار نفر یا  1.6درصد از
نداشتند .این مشکل نیز ناشی از یک گروه ضد مهاجر در سوئد بود .این گروه احتما ًال به زودی در انتخابات نیز پیروز خواهد شد .مشکل سوئد،
مشکل اکثر کشورهای ثروتمند است؛ آنها نمیدانند با مهاجران خارجی چه کنند؛ یعنی مهاجرانی که از کشورهای فقیر به آنجا پناه میبرند.

[ مهاجرت ]

عبور از قارهها

مهاجرت میتواند دنیا را ثروتمندتر کند ،اما دولتها باید راههای مدیریت آن را بیاموزند

چرا باید خواند:
مهاجرت پدیدهای
همهگیر در دنیای
امروز است .تقریب ًا
همه کشورهای دنیا
با این پدیده سروکار
دارند .اغلب افراد تصور
میکنند مهاجران مانع
رشد اقتصادی میشوند
درحالیکه اگر دولتها
سیاستهای درستی را
دنبال کنند میتوانند از
طریق مهاجران مسیر
توسعه اقتصادی را
هموارکنند.

14

درصد
از افراد بزرگسال
در جهان مایلاند
از کشور خود به
کشوریبهتر
مهاجرتکنند
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تصور مهاجری موفقتر از طارق کمی دشــوار است .او مهارتهایی دارد
(مدرک اقتصاد) و تجربههایی (در بانکی در دمشق) .وقتی جنگ سوریه شدت
گرفت او با خودرو به بیروت ،با هواپیما به ترکیه ،با قایق به یونان ،با کامیون به
دانمارک و با قطار به سوئد گریخت .اما وقتی برای پناهندگی در سال 2014
اقدام کرد ،دولت ســوئد تمام تالشــش را برای جلوگیری از مشارکت او در
جامعه کرد .یعنی او نمیتوانست کار کند .طارق آن روزها را به خاطر میآورد:
ک سالو نیم بیکار بودم ».او را به مرکز پناهندگان میفرستند و در آنجا
«ی 
نمیتوانست در کالسهای سوئدیها شرکت کند .به زحمت غذا و سرپناهی
شدن او
یافتهبود .او نمیتوانست کار کند و به همین خاطر فرایند یکپارچه ِ
با جامعه با مشکل مواجه شدهبود .خودش میگوید« :تعامل با مردم سخت
شدهبود ».او به قدری سختی کشیده که حاال حاضر نیست نام خانوادگیاش
را بگوید .زمانی بود که دولت سوئد سخاوت زیادی به خرج میداد ،هرکسی از
سوریه قدم به این کشور میگذاشت بدون شک پذیرفته میشد و پناهگاهی
یکرد.
پیدا م 
در ســال  2015قریب به 163هزار نفر یا  1.6درصد از جمعیتِ کل وارد
ســوئد شدند .اکثر آنها امکانات رفاهی دریافت میکردند اما اجازه کار کردن
نداشتند .این مشکل نیز ناشی از یک گروه ضد مهاجر در سوئد بود .این گروه
احتماالً به زودی در انتخابات نیز پیروز خواهد شد .مشکل سوئد ،مشکل اکثر
کشورهای ثروتمند است؛ آنها نمیدانند با مهاجران خارجی چه کنند؛ یعنی
مهاجرانی که از کشورهای فقیر به آنجا پناه میبرند .در عالم نظری ،دو دسته
مشــخص از مهاجران وجود دارند :آن دسته که از جنگ ،پناه میآورند و آن
دســته که برای کار میآیند .اما در عمل معموالً شرایط کام ًال متفاوت است.
مســئوالن این کشورها اهمیت دارد ،تعداد افرادی است که به
اما آنچه برای
ِ
عنوان مهاجر قدم به خاک آنها میگذارند .بر اساس نظرسنجیهای گالوپ،
700میلیون نفر از مردم جهان یعنی 14درصد از افراد بزرگسال در دنیا تمایل
دارند که برای همیشه از کشور خودشان به کشوری ثروتمندتر بروند .این رقم
یرسد.
در برخی کشورها بیشتر میشود برای مثال در افریقا به  31درصد م 
طبیعی است که کشورهای ثروتمند نتوانند این تعداد از افراد را جذب کنند.
به همین خاطر هم سیاستمدارانی در نبردهای انتخاباتی پیروز میشوند که
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علیه مهاجران حرف میزنند.
JJمهاجرت خوب
یکی از نمایندگان سوئدی به نام آندرس آلین چندی پیش میگفت« :ما
نمیتوانیم مراقب همه باشــیم .این جریان به باری بر دوش مردم ما تبدیل
میشود .مانع رفاه آنها میشود ».اکثر افرادی که شهروند میشوند بعد از چند
ســال خانواده خود را به نیز به آن کشور میبرند و به این ترتیب مشکالتی
را ایجاد میکنند .بســیاری از مواقع خشونتها و حتی تیراندازیها و امثال
این جرایم به مهاجران نسبت داده میشود .اینها مشابه حرفهایی است که
دونالد ترامپ رئیسجمهوری امریکا نیز بر زبان راندهاست .سوئدیها میگفتند
با مهاجران مانند افراد زیر 18ســال آسیبپذی ِر متولد کشور خودشان رفتار
میکنند یعنی مراقب آنها هستند اما اکنون وضعیت تغییر کردهاست.
اما مهاجرت خوب هم وجود دارد .کسانیکه به دنبال جامعهای یکدست
میگردند ،اغلب با مهاجران مخالفت میکنند .اما اقتصاد همیشــه از حضور
مهاجــران نفع بردهاســت .اغلب اوقات ،مهاجران با نفــع مالی برای اقتصاد
یک کشــور همراه هستند .البته این منفعتهایی که به دست میآید اغلب
آشوبهایی نیز به پا میکند .اما به صورت کلی میتوان با سیاستهای درست،
راهی را پیدا کرد که افراد مهاجر با کمترین آشــوب به اقتصاد سود برسانند.
برخی از سیاستهای اقتصادی میتواند به صورت بلندمدت به گونهای طراحی
شود که بیشترین نفع را از راه مهاجرت برای اقتصاد به همراه بیاورد.
بزرگترین نگرانی در مورد افراد مهاجر این است که نتوانند به رویای خود
دست پیدا کنند .افراد عموماً از کشورهای فقیر به کشورهای ثروتمند میروند
تا بتوانند پول به دست بیاورند .این افراد بدون تردید میتوانند برای اقتصاد
منافعی را به همراه داشتهباشند .همانطور که طارق باالخره پذیرفتهشد ،سایر
مهاجران نیز باالخره پذیرفته میشوند .اکنون طارق نهتنها برای خانوادهاش
شــادی به همراه آورده بلکه برای جامعه مقصدش یعنی جامعه ســوئد نیز
منافعی داشته چرا که او در کشور خودش فردی موفق بوده و تنها به خاطر
جنگ نتوانسته به کارش ادامه بدهد .اکنون در سوئد هم میتواند فردی موفق
باشد و در جامعه نیرویی مولد برای اقتصاد کشور مقصدش باشد.

 ................................ژورنال ................................
[ این صفحهها به شرح پژوهشهای بومیاقتصادی و اجتماعی به زبانی ساده میپردازد] .

قاچاق در مقابل رشد
گشودگی اقتصاد میتواند میزان آسیبپذیری از اقتصاد زیرزمینی را کاهش دهد
دستیابی به رشــد اقتصادی باالتر ،یكی از اهداف عمده هر نظام اقتصادی است و
برنامهریزی برای نیل به این مهم ،منوط به شــناخت عملكرد عمومی اقتصاد است .از
سویی كیفیت این شناخت ،به درستی و نادرستی نظام اطالعات اقتصادی و كارآمدی آن
بستگی دارد ،اما عملكرد عمومی اقتصاد به گونهای است كه در همه كشورها كمابیش
برخی از فعالیتهای اقتصادی به دلیل گریز از محدودیتهای وضعشده در قوانین و
مقررات كشور ،بهصورت پنهانی انجام میشود .تولید كاالها و خدمات در این گروه از
فعالیتهای مولد كه اقتصاد زیرزمینی نامیده میشود ،به هر اندازه خارج از چارچوب
مجموعه اطالعات مربوط به عملكرد عمومی اقتصاد باشند ،بهنسبت حجمی كه دارند
میتوانند موجب انحراف از تشــخیص درست وضعیت و بنابراین اتخاذ سیاستهای
نادرست شوند .اقتصاد زیرزمینی را میتوان برحسب قوانین هر كشور به فعالیتهای
مختلفی تقسیمبندی كرد ،اما بهطور كلی ،فعالیتهایی نظیر قاچاق مواد مخدر ،كاال و
ارز ،فعالیتهای بزهكارانه مانند دزدی ،كالهبرداری ،رانتخواری ،رشوه ،تخلف از قوانین
تجاری ،فحشا ،قمار ،فرار مالیاتی ،تروریسم ،قاچاق انسان و غیره ،نمونههایی از اقتصاد
زیرزمینی هستند كه تأثیرات نامطلوبی بر سیاستهای اقتصادی ،تخصیص منابع ،رشد
اقتصادی و غیره خواهند داشت .در این میان ،قاچاق كاال پدیدهای است فراگیر كه همه
كشورها كمابیش با آن مواجه هستند .برای ارزیابی اثرگذاری قاچاق بر رشد اقتصادی
ایران ،مسعود نیکوقدم و مینا جزمی پژوهشی را انجام دادهاند که نتایج آن را در آخرین
شماره فصلنامه علمی -پژوهشی «تحقیقات اقتصادی» دانشگاه تهران منتشر کردهاند.

پژوهش :بررسی اثر قاچاق كاال و درجه باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی در ایران
پژوهشگران :مسعود نیکوقدم ،مینا جزمی

بهطور كلی و براســاس قانون مبــارزه با قاچاق كاال و ارز
ساعد یزدانجو
كشــور ،قاچاق كاال و ارز ،هر فعل یا ترك فعلی است كه
موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج كاال
دبیربخشژورنال
و ارز شــود و براساس این قانون و یا سایر قوانین ،قاچاق
محســوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد و در مبادی ورودی یا هر نقطه از كشور
حتی محل عرضه آن در بازار داخلی ،كشف شود.
عوامل گوناگونی بر پیدایش و گسترش قاچاق تأثیرگذار است .ازجمله مهمترین آنها
میتوان به بار تعرفه و محدودیتهای تجاری ،بیكاری ،حاكمیت قانون ،فساد و وضعیت
كسبوكار اشاره كرد .بهطور كلی رواج قاچاق و روند روبهرشد آن ،در نتیجه نارساییهای
گوناگون بهویژه در حوزه اقتصاد بوده و از سرچشــمههای آن است .در حقیقت ،اقتصاد
و قاچاق بر یكدیگر اثر متقابلی دارند .با این حال ،الزم به یادآوری اســت كه كشورهایی
كه استراتژی توسعه درونگرا را برگزیدهاند ،معموال بیشتر با پدیده قاچاق كاال دست به
گریبان هستند و در مقابل ،كشورهایی كه از استراتژی توسعه برونگرا بهرهمند هستند
كمتر با این پدیده مواجهاند.
با توجه به دشواری مشاهده و اندازهگیری قاچاق كاال ،این امر موجب ارزیابی غیرواقعی

بهطور كلی رواج قاچاق و روند روبهرشد آن ،در نتیجه نارساییهای گوناگون بهویژه در حوزه اقتصاد بوده و از
سرچشمههای آن است .در حقیقت ،اقتصاد و قاچاق بر یكدیگر اثر متقابلی دارند .با این حال ،الزم به یادآوری است كه
كشورهایی كه استراتژی توسعه درونگرا را برگزیدهاند ،معموال بیشتر با پدیده قاچاق كاال دست به گریبان هستند.

ژورنال

شــرایط اقتصادی و اجتماعی افراد و خانوارها میشود
و بهدلیل ماهیت پنهان آن ،در آمارهای رســمی ثبت
نمیشــود و وجود آن موجب پنهان ماندن بخشی از
عملكرد اقتصادی كشــور خواهد شد .این امر میتواند
كارایی سیاســتهای توزیعی و تخصیصی دولت را با
چالش مواجه كند .از سوی دیگر قاچاق میتواند سبب
كاهش درآمدهای عمومی و نیز تغییر ساختار داخلی
یك جامعه از طریق ایجاد نهادهای داخلی قدرتمند و
تغییر الگوی مصرف جامعه شود .همچنین مهمترین
و بارزتریــن اثر منفی قاچاق در اقتصاد ،كاهش رشــد
اقتصادی اســت كه این كاهش از طریق تأثیر مخربی
كه قاچاق بر تولید داخلی كشورها دارد ،اتفاق میافتد.
پدیده قاچاق بهدلیل ســود سرشــاری كه نصیب
قاچاقچیان میكند انگیزه سرمایهگذاری مولد را كاهش
میدهــد ،درنتیجه ســرمایهگذاری در امور تولیدی و
اشتغالزا پایین میآید و منجر به كاهش تولیدات داخلی
و درنتیجه كاهش رشــد اقتصادی میشود .از سویی
كمشــدن عوارض گمركی منجر به كاهش درآمدهای
دولت میشــود كه این مســئله نیز میتواند كاهش
حمایت مالــی دولت از تولیــدات داخلی و همچنین
كاهش سرمایهگذاری در فعالیتهای عمرانی و زیربنایی
را در پی داشته باشد .همچنین كاهش درآمدهای دولت
میتوانــد منجر به نابرابری درآمدی شــود .از آنجا كه
یكی از اهداف و وظایف دولت برداشتن فاصله طبقاتی
است ،بنابراین با توجه به كاهش منابع تأمین درآمدهای
دولت (عوارض گمركی و مالیات) ،توانایی دولت در جهت بهبود وضعیت درآمدی اقشار
آسیبپذیر (به عنوان مثال پرداخت یارانه و كمكهای بالعوض) و توزیع دوباره درآمدها

مسئله

قاچــاق كاال بــه عنــوان
تهدیــدی در حوزههای
مختلف سیاسی ،فرهنگی،
نظامی ،اجتماعی و بهویژه
اقتصــادی ،بــه یكــی از
موضوعات بحثبرانگیز
سالهای اخیر در سرتاسر
جهان تبدیل شده است .در
حالی كه بیشتر مطالعات
اقتصادی بــه جنبههای
نظری قاچــاق و تجزیه
و تحلیــل اثــرات رفاهی
آن پرداختهانــد ،تنهــا
تعداد بســیار محدودی
از مطالعــات بــه صورت
تجربــی با ایــن موضوع
پیچیده برخورد كردهاند.
مطالعه حاضر به بررسی
اثر قاچاق كاال و اثر درجه
بازبودن تجاری بر رشــد
اقتصــادی در ایــران طی
د و ر ه 1 3 5 3 -1 3 9 3
میپردازد.

كم میشــود كه این مســئله میتواند منجر به فشار به اقشار آسیبپذیر جامعه شود و
درنتیجه نابرابری درآمدی را گسترش دهد.
در نتیجه میتوان گفت كه قاچاق ،پدیدهای بســیار مخرب بهویژه در بخش اقتصاد
است و بهصورت دور باطل بر شاخصهای اقتصادی بیشماری ازجمله اشتغال ،درآمدهای
دولت ،منابع ارزی ،سرمایهگذاری ،فقر و نابرابری درآمد و تولیدات داخلی تأثیر میگذارد
و از این طریق رشد اقتصادی كشور را تهدید میكند .با این وصف ،قاچاق بهعنوان یك
پدیده شوم اقتصادی ،میتواند تأثیرات مخربی بر جریان اقتصاد ملی و رشد اقتصادی به
جا گذارد و مسیر اصالحی اقتصاد را منحرف كند.
هرچند تمامی كشورهای دنیا با پدیده قاچاق مواجه هستند ،ولی وسعت و عمق آن در
كشورهای درحالتوسعه بیشتر از كشورهای توسعه یافته است ،بهطوریكه در كشورهای
درحالتوســعه ،قاچاق بخش مهمی از فعالیتهای اقتصادی جامعه را در بر میگیرد .با
توجه به اینكه كشــور ایران نیز در زمره كشــورهای درحالتوسعه است ،این مشكل در
ایران نیز بهطور قابلتوجهی قابل مشاهده است .از سویی ،ایران دارای مرزهای جغرافیایی
گسترده اســت و نیز با توجه به این مسئله كه یكی از مناطق مرزی و مهم خاورمیانه،
مناطق مرزی ایران با كشورهای همسایهاش است و همچنین بهدلیل اینكه همسایگان
ایران اكثرا دارای نظامهای تقریبا بیثبات اقتصادی ،سیاسی و امنیتی هستند ،بنابراین
كشور ایران بهشدت مستعد بروز پدیده قاچاق است.
براســاس آنچه بیان شد و با توجه به اینكه هدف اصلی مطالعه حاضر ،بررسی رابطه
بین قاچاق كاال و رشــد اقتصادی است ،با اســتفاده از یك مدل علمی رشد اقتصادی
میتوان ارتباط بین این دو متغیر را بررســی كرد .نتایج بهدستآمده در این پژوهش در
مورد اثر قاچاق كاال بر رشد اقتصادی ،نتایج پژوهشگرانی را كه به رابطه منفی بین اقتصاد
غیررســمی و رشد اقتصادی اشاره داشتهاند تأیید میكند ،به این معنا كه قاچاق كاال با
تأثیر منفی بر تولید ناخالص داخلی ،موجب كاهش رشــد اقتصادی میشود .همچنین
نتایج نشاندهنده كشش مثبت تولید سرانه نسبت به متغیر درجه بازبودن تجاری است.
افزون بر این نتایج حاكی از واكنش تكانهای مثبت قاچاق كاال به بروز یك انحراف معیار
شوك مثبت در شاخص درجه بازبودن تجاری است که تا حدودی با انتظارات تئوریک
اقتصادی متفاوت است.

دستاورد تحقیق :آزادسازی بدون شفافیت دردسرسازتر است
نتایج تحقیق مشــخص کرد همانطور كه در قسمت مبانی نظری رابطه بین
درجه بازبودن تجاری و قاچاق كاال بیان شد ،انتظار بر این است كه شاخص درجه باز
بودن تجارت ،رابطه منفی با میزان قاچاق داشته باشد ،به این معنی كه با آزادسازی
تجارت خارجی و افزایش فضای باز تجارت بینالمللی ،قاچاق كاال از طریق حذف
موانع تعرفهای و ...كاهش یابد .اما توجه به این نكته نیز ضروری است كه آزادسازیها
نیز چنانچه بدون توجه به وضعیت عمومی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و نیز سطح
توانمندی دولت در ســازماندهی مناسب برای اجرای قوانین و مقررات و نظارت بر
اجرای آنها صورت پذیرد ،ممكن است منجر به افزایش حجم فعالیتهای اقتصادی
غیرقانونی شــود .براســاس این دیدگاه ،تا زمانی كه توانمندی دولت در طراحی،
تصویب و اجرای قوانین و مقررات منطقی و متناسب با بسترهای اجتماعی ،سیاسی،
اقتصادی و فرهنگی محدود است و تا زمانی كه نیازهای زندگی اجتماعی بشر ،وضع
محدودیتها از ســوی دولتها را الزامی میكند و لغو كامل محدودیتها و موانع،
ازجمله در زمینه تجارت خارجی امكانپذیر نباشد ،نمیتوان انتظار داشت كه رفع
بخشی از محدودیتهای رسمی موجب كاهش كلی تخلف از قوانین در زمینههای
مرتبط شود ،به این معنی كه آزادسازی سریع تجارت بدون وجود شفافیت و اجرای
كارآمد قوانین ،حتی ممكن است سطح فساد را افزایشدهد و فرصتهای بیشتری
برای پدیده قاچاق به وجود آورد.
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از آنجایی كه برخی از افراد بهمنظور ورود كاال به داخل كشــور ،بهدلیل وجود
قوانین سختگیرانه ،دستوپاگیر و زمانبر گمركی در حوزه واردات كاال به استفاده
از روشهای پنهانی و غیرقانونی روی میآورند ،حذف قوانین دستوپاگیر در زمینه
واردات كاال ،تســهیل واردات از مبادی رسمی و استفاده از تجهیزات و تكنولوژی
پیشرفته بهمنظور تسریع در انجام امور گمركی ،راههایی برای حل مشكل واردات
قاچاق كاال در كشور است .از سوی دیگر ،باال بودن قیمتها و وجود برخی انحصارات
و عدم نظارت درست و كافی در سیستم قیمتگذاری زمینه را برای ورود برخی افراد
به فعالیتهای غیرقانونی فراهم میكند كه در این راستا میتوان از اجرای درست
و كارآمد نظام قیمتگذاری و رقابتیشدن قیمتها بهعنوان راهحلهایی در جهت
كاهش قاچاق كاال نام برد .در این میان ،صادرات قاچاق نیز بهدلیل نامتعادل بودن
نظام قیمتی و همچنین بهدلیل ریسك و هزینه پایین ،شیوع و عمومیت یافته است
كه باالبردن هزینه و ریسك قاچاق و همچنین تدوین مجازاتهای بیشتر و سنگینتر
در زمینه ورود و خروج غیرقانونی محصوالت از كشور به عنوان عواملی بازدارنده تلقی
میشــود .بنابراین ایجاد نظام آزاد ورود و خروج كاال ،با رعایت استانداردها در كنار
اقدامات كنترلی و انضباطی بهمنظور حمایت از تولید داخل و همچنین مدیریت
نظامهای تعرفهای و سیستم قیمتگذاری ازجمله راهكارهای مقابله با پدیده قاچاق
كاال هستند.

عدم مدیریت ریسک در سیستم بانکی کشور و بهکارگیری درآمدهای نفتی در
پروژههای پرریسک و بعضا با بازدهی پایین ،از جمله عواملی است که منجر به
اثرگذاری منفی رانت منابع طبیعی بر انباشت سرمایه فیزیکی در ایران شده است.

پررنگشدن نقش سرمایههای ناملموس در اقتصاد ایران

بررسی تاثیر رانت منابع طبیعی بر شکلهای مختلف ثروت

پژوهش :مطالعه نقش توسعه مالی بر نحوه اثرگذاری رانت
منابع طبیعی بر اَشکال مختلف سرمایه در ایران
پژوهشگران:
فرزانه احمدیان یزدی ،مسعود همایونیفر ،محمدحسین
مهدوی عادلی ،محمدعلی فالحی ،سید محمد حسینی

توسعه مالی به خصوص در کشورهایی که صاحب منابع طبیعی
فراوان هســتند ،دارای اهمیت بسزایی است زیرا رانت منابع طبیعی
یکی از مهمترین منابع درآمد دولتها در کشورهای غنی از منابع است
و چنانچه بتوانند از این منابع طبیعی خدادادی و رانت حاصل از آنها در
راستای دستیابی به توسعه پایدار استفاده کنند میتوانند به رشد و
توسعه اقتصادی دست یابند .بر اساس تحلیلهای بانک جهانی ،توسعه
پایدار بســیار مرتبط با ثروت کل در هر کشور و شامل سرمایههای
ملموس و ســرمایههای ناملموس است .سرمایههای ملموس شامل
سرمایه خارجی ،فیزیکی و طبیعی (مانند نفت و گاز) و سرمایههای
ناملموس شــامل سرمایه انســانی و اجتماعی است که مجموع آنها
میتواند پشتوانهای برای همه کشورها باشد.
بــر اســاس شــواهد تجربــی موجــود ،در دهههای گذشــته
بســیاری از کشورها عمدتا با تکیه بر ســرمایههای طبیعی خود به
سیاستگذاریهای مبتنی بر رشد و توسعه پایدار میپرداختند ،اما
طی سالهای اخیر استراتژی توسعهای بسیاری از کشورها به سمت
کاهش سهم منابع طبیعی در اقتصادشان تغییر کرده است .آمارهای
موجود نشان میدهند سهم سرمایه طبیعی طی سالهای اخیر در
بسیاری از کشورهای جهان کاهش یافته است و این در حالی است که
سهم سایر اشکال سرمایه و بهخصوص سرمایههای ناملموس افزایش
چشمگیری داشته است.
اشکال سرمایه که اجزای تشکیلدهنده ثروت در اقتصاد هستند
عبارتاند از سرمایه خارجی ،سرمایه فیزیکی ،سرمایه انسانی و سرمایه
اجتماعی.
علت اثرگذاری منابع طبیعی بر ســرمایه خارجی آن اســت که
بســیاری از کشورهای غنی عمدتا از طریق سرمایهگذاریهای مالی
متنوع ســعی در استفاده از درآمدهای حاصل از فروش این منابع در
راستای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی دارند و همین موضوع
سبب مؤثر واقع شدن درآمد حاصل از این منابع بر شکلگیری سرمایه
خارجی میشود .دو دیدگاه متضاد در ارتباط با نحوه اثرگذاری رانت
منابع بر انباشت سرمایه فیزیکی مطرح شده است؛ نخست اینكه فراوانی
منابع طبیعی منجر به کاهش انگیزه عوامل اقتصادی برای پسانداز و
سرمایهگذاری شده و منجربه کاهش سرمایه فیزیکی میشود .دومین
دیدگاه مطرحشده در ارتباط با اثرگذاری رانت منابع بر سرمایه فیزیکی

توسعه مالی از موضوعات بســیار مهم در ارتباط با رشد و توسعه کشورهای غنی از منابع است.
چنانچه این کشورها با بهرهگیری از کارکردهای اصلی توسعه بخش مالی ،موجب هدایت رانت منابع
به ســرمایهگذاریهای مولد و در نهایت تبدیل آنها به سایر اشکال سرمایه شوند ،میتوانند رشد
و توســعه پایدار در اقتصاد کشورشان ایجاد کنند .از آنجا که رانت منابع طبیعی دارای اثرگذاری
متفاوتی بر انباشت اشکال مختلف سرمایه است ،ارائه راهکاری در جهت بهبود نحوه این اثرگذاری
میتواند برای کشورهای دارنده این منابع مفید باشد .فرزانه احمدیان یزدی ،مسعود همایونیفر،
محمدحسین مهدوی عادلی ،محمدعلی فالحی و سید محمد حسینی ،در پژوهشی دست به تحقیق
در زمینه نقش توسعه مالی بر اثرگذاری رانت منابع طبیعی زدهاند که با همین عنوان ،نتایج آن در
آخرین شماره فصلنامه علمی  -پژوهشی «پژوهشهای اقتصاد پولی ،مالی» در دانشگاه فردوسی
مشهد منتشر شده است.

آن است که فراوانی منابع طبیعی فرصتهای مناسبی را برای تأمین
مالی سرمایهگذاریهای قابلتوجه در سرمایههای حیاتی برای رشد
اقتصادی فراهم میکند .بر اساس این دیدگاه ،استخراج منابع طبیعی
تجدیدناپذیر منجر به ایجاد رانت (سود بیش از حد معمول) میشود
و اگر بهخوبی مهار و مدیریت شــود ،میتواند منجر به ایجاد سرمایه
فیزیکی ،انسانی و اجتماعی شود.
همچنین بســیاری از مطالعات نشــان میدهند که رانت منابع
میتواند منجربه اثرگذاری مثبت بر سرمایه انسانی شود .در حقیقت،
این دسته از مطالعات نشــان میدهند که کشورهای درحالتوسعه
غنــی از منابع طبیعی ،در بخشهــای اجتماعی عملکرد بهتری از
کشورهای فقیر از منابع طبیعی دارند .آموزش ،به خصوص برای زنان
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نتایج تحقیق نشان داد که رانت منابع طبیعی دارای اثرگذاری مثبت بر انباشت سرمایه
خارجی است .بر اساس شواهد موجود با وجود نوسانات قابل مالحظهای که در روند مقدار
عددی سرمایه خارجی طی دورههای مورد مطالعه وجود دارد.

ژورنال

بر اساس شواهد
تجربی موجود ،در
دهههای گذشته
بسیاری از کشورها
عمدتاباتکیه
بر سرمایههای
طبیعیخودبه
سیاستگذاریهای
مبتنی بررشد
و توسعه پایدار
میپرداختند،
اما طی سالهای
اخیر استراتژی
توسعهای بسیاری
از کشورها به
سمتکاهش سهم
منابعطبیعیدر
اقتصادشانتغییر
کرده است

در کشورهای درحالتوسعه بیان میکند فراوانی منابع در کشورهای
غنی با انباشت سرمایه انسانی باالتر همراه خواهد بود .از سوی دیگر،
منابع طبیعی از طریق ایجاد رقابت میان گروههای خاص که دسترسی
به این منابع دارند ،میتواند رفتارهای رانتجویانهای ایجاد کند که بر
سرمایه اجتماعی اثرگذار باشد.
موضوعی که اخیرا مورد توجه قــرار گرفته ارائه راهکاری جهت
مدیریت منابع طبیعــی از طریق بهبود رابطه رانت منابع طبیعی و
انباشت اشکال مختلف سرمایه از طریق کمکردن اثر منفی یا تقویت
اثر مثبت حاصل از رانت بر آنها در کشورهای غنی از منابع است .بر
اساس مطالعات انجامشده ،یکی از مشکالت کشورهای درحالتوسعه
غنی از منابع طبیعی ،نوسانی بودن درآمد حاصل از این منابع است که
به اقتصاد این کشورها لطمات جدی وارد میسازد .از این رو ،بهطور
خاص یکی از توصیههایی که به این دســته از کشــورها شده است،
توســعه بازارهای مالی داخلی است .به عبارت دیگر ،با داشتن بخش
مالی توسعهیافته امکان دستیابی به اهداف توسعهای کشورهای غنی
از منابع طبیعی از طریق منابع طبیعیشان وجود خواهد داشت.
در مورد مفهوم توســعه مالی نیز باید گفت که از سال  2008که
برای نخستین بار گزارش توسعه مالی جهانی توسط مجمع جهانی
اقتصاد منتشر شد ،تعریف جدیدی از توسعه مالی ارائه شد .بر اساس
تعریفی که در پنجمین گزارش این مجمع در سال  2012ارائه شده،
توســعه مالی ،عوامل ،سیاستها و نهادهایی است که به واسطهها و
بازارهای مالی کارآمد و دسترسی عمیق و وسیع به سرمایه و خدمات
مالی منجر میشود .براساس مطالعات انجامشده در این حوزه ،از هر
کشوری که از سیستم مالی کاراتری برخوردار است ،میتوان انتظار نرخ
رشد باالتری را داشت و رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی مطلوب،
بدون وجود نهادهای مالی کارا و تجهیز مناسب منابع مالی ،غیرممکن
است .سیستمهای مالی کارآمد میتوانند از طریق کارکردهای خود در
اقتصاد موجب تخصیص بهتر منابع و در نهایت افزایش رشد اقتصادی
شوند.
در این پژوهش ،بهمنظور طراحی یک الگوی کامل برای به تصویر
کشیدن مکانیســم اثرگذاری رانت منابع بر انباشت اشکال مختلف
ســرمایه و همچنین نحوه ارتباط میان اشکال مختلف سرمایه ،یک
سیستم معادالت همزمان طراحی شد که تاثیر رانت منابع طبیعی بر
عوامل مختلف چهار نوع شکل ثروت را دربر داشت و برای بررسی این
تاثیر ،از برآوردکننده علمی اسیوآر استفاده شد.
نتایج تحقیق نشــان داد که رانت منابع طبیعی دارای اثرگذاری
مثبت بر انباشت سرمایه خارجی است .بر اساس شواهد موجود با وجود
نوسانات قابل مالحظهای که در روند مقدار عددی سرمایه خارجی طی

دورههای مــورد مطالعه وجود دارد
مسئله
در ایــن مطالعــه ،نقش انباشت این نوع از سرمایه طی دهه
توسعه مالی به عنوان یک  60و طی زمان جنگ ایران و عراق،
زیرساختار مؤثر بر نحوه به دلیل سیاستهای انقباضی دولت
اثرگذاری رانت منابع بر وقت برای تأمیــن حداقل نیازهای
انباشــت ســرمایههای مردم ،روند کاهشــی چشمگیری
خارجی ،فیزیکی ،انسانی داشته ولی از ابتدای دهه  70شروع
و اجتماعــی در قالب یک به افزایش کرده و با وجود کاهشی
سیستممعادالتهمزمان ،که از سال  1374تا  1377داشته ،از
طی دوره  1970-2014سال  1377تا  1388روند افزایشی
برای کشــور ایران مورد قابل مالحظهای داشــته اســت .از
ســال  1388به بعد نیــز به دلیل
بررسی قرار گرفته است.
سیاســتهای انقباضی دولت برای
برطرف کردن تورم بهوجودآمده در
اقتصاد و همچنین به دلیل اثرگذاری
تحریمهای نفتی و تحریمهای بانکی ،روند کاهشی به خود گرفته است.
در حقیقت ،یکی از دالیل مهم اثرگذاری معکوس توسعهبخش مالی
بانکی بر انباشت این نوع از سرمایه ،سیاستهای دروننگر بوده که تنها
توســعه ابعاد داخلی سیستم مالی ایران را هدف گرفته و توجهی به
توسعه ابعاد خارجی آن نداشته است .بهعالوه ،وجود تحریمهای بانکی
نیز خود یکی از موانع اساسی بر آزادسازی مالی است که میتواند مانع
بزرگی بر توسعه سیستم مالی در ابعاد خارجی آن در کشور باشد.
بر اساس برآوردهای انجامشده برای پانزده بازه زمانی مورد مطالعه،
رانت منابع طبیعی دارای اثرگذاری منفی بر انباشت سرمایه فیزیکی
است .روند تغییرات سرمایه فیزیکی در ایران طی دوره مورد مطالعه
نشــان میدهد که طی دهه  60دارای روند کاهشی محسوسی بوده
است ،اما از ســال  1368افزایش چشمگیری پیدا کرده است و این
روند افزایشی تا سال  1371ادامه یافته اما از این سال تا  1373روند
کاهشــی شدیدی به خود گرفته است .از سال  1373تا سال 1383
روند افزایشی مالیمی داشته است اما از این سال تا سال  1392روند
کاهشی مالیمی داشته است .در حقیقت با وجود آنکه طی سالهای
 1384تا  1388درآمدهای نفتی قابلمالحظهای نصیب کشور شده
بود اما شواهد تجربی گویای این واقعیت هستند که تأثیر مثبتی بر
انباشت سرمایه فیزیکی در ایران طی این سالها نداشته است .عدم
مدیریت ریسک در سیستم بانکی کشور و بهکارگیری درآمدهای نفتی
در پروژههای پرریسک و بعضا با بازدهی پایین ،از جمله عواملی است
که منجر به اثرگذاری منفی رانت منابع طبیعی بر انباشــت سرمایه
فیزیکی در ایران شده است.

دستاورد تحقیق :توسعه مالی برای کاهش اثرگذاری منفی رانت
نتایج تحقیق نشــان میدهد که رانت منابع طبیعی دارای اثرگذاری منفی بر
سرمایه فیزیکی و اثرگذاری مثبت بر سرمایههای خارجی و اجتماعی است .نحوه
اثرگذاری رانت منابع بر انباشت سرمایه انسانی مختلف است ،بهطوریکه در برخی
دورهها مثبت و برخی دورهها منفی است .نتایج حاصل از آزمونهای علمی آماری
برای هرکدام از معادالت تحقیق نشــان میدهد که توســعه مالی موجب کاهش
اثرگذاری منفی رانت منابع بر ســرمایه فیزیکــی و افزایش اثرگذاری مثبت آن بر

176

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هفتادوشش ،مهر 1397

سرمایه اجتماعی است؛ اما در مورد انباشت سرمایه خارجی و انسانی ،توسعه مالی
نتوانســته در راستای بهبود اثرگذاری رانت منابع بر انباشت این دو شکل سرمایه
در ایران عمل کند .در مجموع ،بر اساس نتایج بهدستآمده از این مطالعه میتوان
گفت که توســعه مالی بخش بانکی در ایران میتواند بهعنوان راهکاری در جهت
بهرهگیری از مواهب حاصل از رانت منابع طبیعی در اقتصاد کشور مورد توجه ویژه
سیاستگذاران و محققان قرار گیرد.

نتایج آزمونهای علمی تحقیق حاضر نشان میدهد که مخارج مستحب برگزاری مراسم جمعی و سفرهای مذهبی شهری و مخارج مستحب نوعدوستانه،
برگزاری مراسم جمعی و هزینههای مذهبی شخصی و سفرهای مذهبی روستایی اگر در قالب اصطالحات اقتصادی درآیند ،کاالیی لوکس به شمار میروند،
یعنی با افزایش (کاهش) یک درصد از درآمد (هزینه) ،این مخارج بیش از یک درصد کاهش (افزایش) مییابند.

رابطه معکوس مخارج مذهبی خانوارها با تورم و بیکاری

هزینههای مستحب با فشارهای اقتصادی کاهش مییابند

نام پژوهش :بررسی اقتصادی حساسیت خانوارهای
ایرانی به مخارج مذهبی
پژوهشگران :سید محسن سجادی ،فهیمه حمایتی

مطالعه ســبد مصرفی خانوارها و تغییرات ســهم هر یک از
کاالها و خدمات آن طی شــرایط مختلف ،میتواند به شناسایی
عوامل تعیینکننده و تاثیرگذار تخصیص کاالها و خدمات سبد
مصرفی منجر شــود .این امر در نهایت ،امکان کنترل یا اصالح
سبد مصرفی خانوارها را برای سیاستگذار به همراه خواهد داشت.
در این مقاله ،هدف مطالعه و بررســی رفتار جامعه در خصوص
هزینههای مذهبی و میزان تطابق آن با دیدگاه دین مبین اسالم
بوده است تا حاکمیت با استفاده از اطالعات استخراجشده ،محیط
و شرایط را برای بهبود رفتار مذهبی افراد جامعه مهیا سازد .این
پژوهش میکوشد روشن کند که شاخصهای اقتصادی چقدر در
رفتارهای مذهبی مردم اثرگذار است و چطور میتوان با بهبود این
شاخصها ،رفتار مذهبی را در جامعه ارتقا داد.
برای اینکار ،کشش درآمدی (هزینهای) مخارج مذهبی واجب،
مخارج مذهبی اجباری ،مخارج مســتحب نوعدوستانه ،مخارج
مستحب برگزاری مراسم جمعی ،مخارج مذهبی شخصی ،مخارج
سفرهای مذهبی خانوارهای شهری و روستایی ایران از یکدیگر
تفکیک شده است تا فرضیههای تحقیق مورد آزمون علمی قرار
گیرد.
پیــش از این پژوهش نیز تحقیقاتی دربــاره مخارج مذهبی
خانوارها صورت گرفته است؛ برای مثال ،در سال  1379مقال های
بهوســیله کیاالحسینی نوشته شــد درباره اینكه طی سالهای
 1361-1375نسبت هزینههای مذهبی به متوسط هزینه کل
ساالنه یک خانوار شهری کوچک است .همچنین مخارج مذهبی
با تورم رابطه منفی و با متغیر جنگ رابطه مثبت داشــته است.
همچنین عزتی در سال  1384در تحقیقی دریافته است که سن
سرپرست خانوار ،درجه ایمان سرپرست خانوار و درآمد خانوار سه
عامل تعیینکننده مناسب برای مقدار مخارج مذهبی خانوارها
است .اما تمایز تحقیق پیش رو با تحقیقات قبلی این است که این
مقاله بر کشــش درآمدی (هزینهای) مخارج مذهبی تاکید دارد.
همچنین سهم هریک از گروههای مخارج مذهبی و تغییرات آن
در طول دوره زمان مورد مطالعه بررسی شده است ،عالوه بر اینكه
بازه زمانی دادههای مورد مطالعه افزوده شــده و اطالعات و آمار
خانوارهای روستایی نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است .همچنین
از آن جهت که دولت بهمثابه یک نهاد نقشــی موثر بر رفتارهای
اقتصادی -اجتماعی جامعــه دارد ،بهعنوان متغیر مجاز در این
پژوهش لحاظ شده است.

رفتار اقتصادی جامعه از دیدگاه اسالم میتواند نمادی از میزان نهادینهشدن پایههای دین در فکر
و اندیشه مردم باشــد .مطالعه روند تغییرات رفتارهای اقتصادی نیز برای بررسی تاثیر سیاستها
بر دینمداری مردم کمک میکند .برای این منظور ،بررسی شاخصهای اقتصادی جامعه از اهمیت
ویژهای برخوردار اســت .یکی از شــاخصهای مهم اقتصادی برای تقسیمبندی کاالها و خدمات،
محاسبه کشش درآمدی است .بر اساس آموزههای اسالم ،انتظار میرود مخارج واجب و مستحب
نوعدوستانه ،دارای کشش درآمدی کمتر از یک و از ضروریات زندگی مسلمانان باشد و سایر مخارج
مذهبی در شمار اقالم بهاصطالح اقتصادی لوکس قرار گیرند .سید محسن سجادی و فهیمه حمایتی
در تحقیقی که نتایجش را در مقالهای تحت عنوان «بررسی اقتصادی حساسیت خانوارهای ایرانی به
مخارج مذهبی» در آخرین شماره فصنامه علمی  -پژوهشی «اقتصاد اسالمی» منتشر کردهاند ،در
یک بررســی تجربی ،کشش درآمدی مخارج مذهبی خانوارهای شهری و روستایی مربوط به دوره
زمانی  1383-1393را با استفاده از روش علمی رگرسیونهای بهظاهر نامرتبط تخمین زدهاند .آنها
در تحقیق خود مشــاهده کردهاند که مخارج سفرهای مذهبی و مخارج مستحب برگزاری مراسم
جمعی شهری و روستایی و مخارج مذهبی شخصی روستایی مطابق با انتظارات محققان جزو کاالهای
بهاصطالح اقتصادی لوکس به شمار میآیند و برخالف انتظار ،مخارج مستحب نوعدوستانه روستایی
نیز در شمار این کاالها قرار میگیرد.

JJپیوند عالیق مذهبی و اقتصاد
بهطور کلی هزینههای مذهبی به دو دسته واجب و مستحب تقسیم
میشوند .بیشتر هزینههای مذهبی واجب ،مشروط به میزان درآمد ،نوع
دارایی و غیره هستند .هرچند بهطور معمول اینگونه هزینهها با افزایش
درآمــد رابطه مســتقیمی دارند اما همواره اینگونه نیســت ،بهخصوص
هزینههای مربوط به خسارات ،دیات ،کفارات ،رد مظالم و غیره که از شروط
وجوب آن انجام یا عدم انجام ســایر دستورات دینی است .از سوی دیگر،
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توابع سیستمی مخارج مذهبی خانوارهای روستایی نشان میدهد که مخارج مذهبی واجب با متغیر دولت
رابطه مثبت دارد .مخارج مستحب نوعدوستانه با درآمد (هزینه) و بیکاری رابطه مثبت دارد .مخارج مستحب
برگزاری مراسم جمعی نیز با درآمد (هزینه) و بیکاری رابطه مثبت دارد.

ژورنال

درآمد اصلیترین
عامل اثرگذار
بر مخارج
خانوار ازجمله
پرداختهای
خیرخواهانه
است .پرداختهای
مذهبی واجب
مانند خمس و
زکات وابسته به
درآمد فرد است.
به عبارت دیگر،
تغییرات درآمد
بر میزان و نسبت
مخارج مذهبی و
حتی وجوب و عدم
وجوب آن موثر
است

در خصوص هزینههای مستحب میزان تاکید و تشویق دین مبین اسالم
متفاوت اســت .اسالم به دنبال تقویت روحیه نوعدوستی در جامعه است.
افراد سرپرست بر توسعه نسبت به خانواده و فقیران تشویق شدهاند و این
موضوع ،باعث تقویت و تحکیم روابط خانوادگی و اجتماعی میشود .هرچه
ایمان مســلمانان قویتر شود ،حساسیت فرد درباره متوسط مصرف افراد
دیگر جامعه بیشتر میشــود .بنابراین توزیع مصرف جامعه نیز به برابری
یشود.
نزدیک م 
همانطور که انســان بخشــی از درآمد خود را در زمان حال به امید
افزایش مطلوبیت در آینده پسانداز میکند ،بخش دیگری از درآمد را نیز
با توجه به اعتقاد به زندگی پس از مرگ ،به امید کسب مطلوبیت بیشتر
در آن دوران هزینه میکند .همچنین جامعهای اســامی است که غالب
افراد آن به مبانی بینشــی و ارزشی اسالم اعتقاد دارند ،حقوق اسالمی در
آن اجرا میشود ،غالب افراد از جهت رفتاری عقالیی عمل میکنند .رفتار
عقالیی رفتاری سازگار در جهت هدف است و برای فرد مسلمان که هدفش
دســتیابی به حداکثر سرجمع سعادتهای دنیایی و آخرتی است ،رفتار
ســازگار رفتاری است که مطابق دستورهای شریعت باشد .بر این اساس،
افزون بر حقوق اسالمی ،آن دسته از احکامی که تحت عنوان اخالق اسالمی
دستهبندی میشوند (احکامی که دارای ضمانت اجرای دولتی نیستند و
احکام غیرالزامی) بهوسیله اکثر افراد در این جامعه رعایت میشوند.
یکی از فرضهای مهم علم اقتصاد عقالیی عملکردن انسانها در رفتار
اقتصادی است .آدام اسمیت در کتاب «ثروت ملل» بر نفع شخصی تاکید
دارد .بر این اساس ،مصرفکننده مسلمان نیز مانند هر مصرفکننده دیگر،
بهدنبال حداکثرسازی مطلوبیت خویش است .اما از آنجا که هدف غایی هر
فرد مســلمان کسب رضایت خداوند است ،خود را ملزم به رعایت فرامین
دین اسالم میداند .به این منظور ،بخشی از درآمد خود را در راه مذهب و
دین خود هزینه میکند.
درآمد اصلیترین عامل اثرگذار بر مخارج خانوار ازجمله پرداختهای
خیرخواهانه است .پرداختهای مذهبی واجب مانند خمس و زکات وابسته
به درآمد فرد است .به عبارت دیگر ،تغییرات درآمد بر میزان و نسبت مخارج
مذهبی و حتی وجوب و عدم وجوب آن موثر است .بنابراین مخارج مذهبی
واجب و نوعدوستانه بهعنوان پرداختهای مالی تاکیدشده در دین مبین
اســام ،در قالب مخارج ضروری و هزینههــای مربوط به مخارج مذهبی
شخصی ،سفرهای مذهبی و مراســم جمعی در قالب مخارج بهاصطالح
اقتصــادی لوکس قرار گرفتهاند .از طرفی ،با توجه به این نکته که افراد در
مواردی توان پرداخت هزینههای اجباری مذهبی (دیه ،خســارات و )...را

مسئله
ایــن تحقیــق ارزیابی
میکند که کاهش کشش
درآمــدی (هزینــهای)
خانوارها چقــدر روی
مخارجمذهبیآنهاتاثیر
میگذارد .در این تحقیق
مشخص میشــود که
فشــارهای اقتصادی
میتواند میــزان هزینه
در زمینههــای مذهبی
را نیز تحتالشعاع قرار
دهد.

ندارند ،متحمل ســایر ابعاد مجازات
در دین و قانــون (قصاص ،حبس و)...
میشوند .این نوع مخارج نیز بهعنوان
مخارج مذهبــی بهاصطالح اقتصادی
لوکس تعیین شدهاند.
متغیرهای مســتقل این تحقیق
شــامل هزینه کل خانوار ،نرخ تورم و
نرخ بیکاری بوده اســت .این پژوهش
در نهایت ،میخواهد با روشهای علمی
معین کند که این متغیرهای مستقل
چقدر در انواع مخارج مذهبی خانوارها
تاثیر داشته است .بنابراین از روی توابع
سیستمی مخارج مذهبی خانوارهای
شــهری که در تحقیق ساخته شدند،
میتوان به نتایجی رسیده که مهمترین

آنها در ادامه میآید.
مخارج مذهبی واجب با معکوس بیکاری و متغیر مجازی دولت رابطه
آمار معنیدار مثبت و با تورم رابطه منفی دارد .مخارج مذهبی اجباری با
متغیر دولت و معکوس بیــکاری رابطه مثبت و با تورم رابطه منفی دارد.
مخارج مستحب برگزاری مراســم جمعی با درآمد (هزینه) رابطه مثبت
دارد .مخارج مذهبی شخصی با متغیرهای تورم و بیکاری رابطه منفی دارد.
مخارج سفرهای مذهبی نیز با درآمد رابطه مثبت و با تورم رابطه منفی دارد.
از طرف دیگر ،توابع سیستمی مخارج مذهبی خانوارهای روستایی نشان
میدهد که مخارج مذهبی واجب با متغیر دولت رابطه مثبت دارد .مخارج
مستحب نوعدوستانه با درآمد (هزینه) و بیکاری رابطه مثبت دارد .مخارج
مستحب برگزاری مراسم جمعی نیز با درآمد (هزینه) و بیکاری رابطه مثبت
دارد .مخارج مذهبی شخصی با درآمد (هزینه) رابطه مثبت و با تورم رابطه
منفی دارد.
یکی از نکات قابلتامل تفاوت رفتاری ساکنان شهر و روستا در مواجهه
با تغییرات متغیرهای مســتقل این معادالت سیستمی است .برای مثال،
شهرنشــینان با افزایش تورم اقدام به کاهش هزینه ســفرهای مذهبی
خود میکنند اما در چنین شــرایطی ،هزینههای سفرهای مذهبی میان
روستاییان افزایش مییابد .شاید بتوان این اختالف را اینگونه توضیح داد
که بهدلیل تفاوت در سبد داراییها یا منابع درآمدی ،ما شاهد واکنشهای
متفاوت در شهر و روستا به تورم هستیم.

دستاورد تحقیق :کاهش مخارج مذهبی با فشارهای اقتصادی
نتایج آزمونهای علمی تحقیق حاضر نشان میدهد که مخارج مستحب برگزاری
مراسم جمعی و سفرهای مذهبی شــهری و مخارج مستحب نوعدوستانه ،برگزاری
مراسم جمعی و هزینههای مذهبی شخصی و سفرهای مذهبی روستایی اگر در قالب
اصطالحات اقتصادی درآیند ،کاالیی لوکس به شمار میروند ،یعنی با افزایش (کاهش)
یک درصد از درآمد (هزینه) ،این مخارج بیش از یک درصد کاهش (افزایش) مییابند.
البته باید گفت که بخشی از هزینههای مذهبی مستقل از درآمد (هزینه) ،تورم و بیکاری
است .بنابراین خانوارهای ایرانی اعم از شهری و روستایی ،بدون توجه به عوامل اقتصادی،
حداقلی از انواع هزینههای مذهبی را انجام میدهند .دورههای زمانی نشــان میدهد
که ســبد مخارج مذهبی خانوارهای شهری طی ســالهای  88تا  92روند کاهشی
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محسوسی داشته و از ســال  92شروع به افزایش کرده است .همچنین سبد مخارج
مذهبی خانوارهای روستایی از سال  88روند کاهشی داشته است .از سوی دیگر ،نسبت
مخارج مذهبی در گروههای مختلف به مخارج مذهبی کل ،هرچند با نوســان روبهرو
است اما در هر دو بخش شهری و روستایی نوسانات شدید نداشته است .بیشترین سهم
مخارج مذهبی در هردو بخش شهری و روستایی ،مربوط به مخارج مذهبی نوعدوستانه
و کمترین آن مربوط به مخارج مذهبی شــخصی است .طی سالهای تحقیق ،میزان
اصطالحا لوکس بودن مخارج مذهبی در میان مردم رو به کاهش داشته است و میتوان
تصور کرد که هزینههای مذهبی در میان خانوارهای شهری و روستایی بهتدرج از کاالی
اصطالحا لوکس به سمت کاالی نرمال در حال تغییر است.

 .......................کـتاب ضـمیـمه .......................
کارخان هسوپرمیلیاردرها

هندیها با سریعترین روشها بیشترین پولهای تاریخ را روی هم جمع میکنند

فرمانروایی میلیاردرها

فرمانروایی میلیاردرها:
سفری به دوران طالیی
جدید هند
جیمز کربتری
ناشر :وان ورلد
2018

دربارهنویسنده
جیمز کربتری استادیار دانشگاه لی کوان یو در سنگاپور
است و در دانشکده سیاستگذاری عمومی این دانشگاه
تدریس و پژوهش میکند .او بهطور مرتب برای روزنامه
گاردین مطلب مینویســد و از تحلیلگــران حوزه
سیاستگذاری آسیا است.

در قرن جاری هند برنامه دارد که به یک غول اقتصادی تبدیل شود ،مثل امريكا
که در قرن نوزدهم اینطور شد .از یک نظر ،این کشور همین حاال هم چین را از نظر
جمعیت پشت سر گذاشته است

اوجگیری حیرتآور
ابرپولدارهای هند
هندیها با سریعترین روشها بیشترین پولهای تاریخ را روی هم جمع میکنند
ترجمه :سعید ارکانزاده یزدی

در ســوم ماه مي ،حوالی ســاعت  4:45بعدازظهر ،یک مرد هندی کوتاهقد و
آراسته سریع در خیابان کامپتون در منطقه قدیمی لندن قدم برمیداشت و سرش را
چنان به زیر انداخته بود که انگار تالش میکند دیده نشود .آنوواب پال از روی
صندلی کنار پنجرهاش در یک نودلفروشی او را فورا شناخت .پال به یاد میآورد:
«او کوچکاندام اســت و چهرهاش در تمام روزنامههای هند بوده است .میدانم
که خود اوست».
تعداد کمی در بریتانیا ممکن بود برای دیدن این شخصیت در حال عبور برگردند
و نگاه دومی به او بیندازند .و از لحاظی ،همین مسئله نکتهای در خود داشت؛ آن
مرد که در محله ســوهو در آن چهارشنبهشب قدم برمیداشت نیراو مودی بود:
جواهرفروش و میلیاردر هندی و یک فراری بینالمللی.
در ماه فوریه ،بعد از اينكه گفته شد در یک پرونده تقلب  1.8میلیارد دالری،
مودی متهم شده از سیستمی سوءاستفاده کرده كه به شرکتش اجازه میداده پولهای
نقد را غیرقانونی از یکی از بزرگترین بانکهای هندی بردارد ،او از کشور موطن
خود فرار کرد .تا آن موقع که او در خیابان دیده شــد ،اينكه کجاست به شکل
یک راز درآمده بود .روزنامههای هندی حدس میزدند که او در هنگکنگ یا
نیویورک قایم شده باشد .دادگاههای هندی هم درخواست دستگیری او را صادر
کرده بودند و پلیس بهشکلی بینتیجه تالش میکرد رد او را دنبال کند.
فقط بهیاری بخت و اقبال بود که پال او را دید .او یک کمدین استندآپ کمدی
180

آیندهنگر |  | tccim.irشماره هفتادوشش ،مهر 1397

بود که معموال در بمبئی اجرا میکرد اما به لندن آمده بود تا یک اجرا هم در آنجا
داشــته باشد .او میگفت« :عادت من این بود که به همان نودلفروشی بروم و غذا
بخورم و بعد بروم به تئاتر .من معموال آنجا کنار پنجره مینشینم .و بعد ،ناگهان
مودی از جلویم رد شــد .صورتش را نتراشیده بود و هدفونهای اپل توی گوشش
بود ،از آن بیسیمها .انگار که عجله داشت».
آن لحظه ،یک ماه پیش از این بود که رسانهها سرانجام مودی را گیر انداختند
چراکه گزارشها درباره اينكه او کجاست در ماه ژوئن منتشر شد ،بهعالوه این
گمان که او برنامه دارد از بریتانیا درخواست پناهندگی سیاسی کند( .مودی انکار
میکرد که کار بدی مرتکب شده و به درخواست ما برای توضیح در اینباره پاسخ
نداد ).طی این روند ،مودی وارد یکی از بدنامترین انجمنهای لندن هم شد :باشگاه
کوچک میلیاردرهای هندی که گویا در نهایت همه بعد از رسواییهایی که در
وطن به بار آورده بودند ،به پایتخت بریتانیا رسیده بودند.
مشهورترین فرد در میان این پناهندههای پولدار سیاسی «پادشاه روزهای خوب»
یا ویجی مالیا است که زمانی غول صنعت هوانوردی و ماءالشعیرساز هندی بود و
توانسته بود ماءالشعیر «کینگ فیشر» را به یک برند جهانی تبدیل کند .چند سال
قبــل از این ،مالیا یکی از معروفترین صاحبان صنایع هندی بود و بهخاطر مدل
موی شاهماهیاش و ســبک زندگی پرزرقوبرقش مشهور بود .اما در اوایل سال
 ،2016مقامات هندی در ارتباط با سقوط خطوط هوایی «کینگ فیشر» او برایش

کتاب ضمیمه

پروندهای درست کردند ،شرکتی که در سال  2012با سروصدای زیاد تاسیس شده
بود اما کوهی از بدهی و کارکنان عصبانی و حقوقنگرفته پشــت سر خود باقی
گذاشت .و بنابراین مالیا نیز که با اتهام تخلفات مالی و فرار از بازپرداخت وامهای
سرسامآور مواجه شده بود ،بهسرعت سوار یک هواپیما شد و در لندن فرود آمد.
مالیا نیز مانند مودی انکار میکند که خالفی مرتکب شده است .ماه گذشته
او یک بیانیه بلندباال منتشر کرد که دولت هند را به اذیت و آزار علیه خود متهم
کرده بود .و از جهانی این ادعای او خالی از حقیقت هم نبود چون نخســتوزیر
هند ،نارندرا مودی (که هیچ خویشاوندیای با نیراو مودی ندارد) اخیرا تحت فشار
زیادی قرار گرفته است تا غولهای ثروتمند خطاکار مثل مالیا را به حساب پس
دادن وادارد.
مردانی مثل مالیا و مودی اعضای طبقه در حال گســترش میلیاردرهای هندی
J Jسه دوره فرمانروایی
بودند که طبق اعالم مجله «فوربز» ،اکنون  119عضو دارد .ســال گذشته مجموع
ثروت آنها به  440میلیارد دالر بالغ میشد که بیش از مجموع ثروت میلیاردرها
هندوســتان مدتهای طوالنی یک جامعه الیهالیه بود که با دســتههایی از
در هر کشور دیگری غیر از امريكا و چین است .برعکس ،میانگین درآمد هر فرد
کاســتها ،نژادها و ادیان مشخص میشد .قبل از اینکه کشــور در سال 1947
در هند بهزحمت به سالی  1700دالر میرسد .با در نظر گرفتن اينكه هند مراحل
به اســتقالل دست یابد ،مردم آن مطیع افراد بریتانیایی و مهاراجهها ی بیشمار و
ابتدایی توسعه اقتصادی را پشت سر میگذارد ،ثروتمندان جدید این کشور نسبت
سلطنتهای منطقهای فئودال بودند که در سرتاسر کشور ریاست مناطق را به عهده
به تقریبا ثروتمندان هر کشــور دیگری در طول تاریخ ،مجموع پولهای بیشتری
داشتند .حتی بعد از آن نیز هند یک کشور شدیدا فقیر باقی ماند چراکه رهبری
دارند که آن را در مدتزمان سریعتری به دست آوردهاند.
سوسیالیست آن یک مدل اقتصاد برنامهریزیشده دولتی را دنبال کرد و تقریبا تمام
نارندرا مودی که در انتخابات سال  2014پیروزی قاطعی به دست آورد ،قول
راههای تجارت خارجی را بست .با گذشت زمان ،هند رشد کرد و عدالت در آن
داده بود که موج رسواییهای مربوط به فساد را که در بیشتر اوقات دهه گذشته
بیشتر شد اما عرصه محدود ماند تا جایی که نخبگانش در مقایسه با استانداردهای
دست از سر هند برنداشته بود متوقف میکند .بسیاری از این رسواییها ربط پیدا
جهان صنعتی غرب فقیر باقی ماندند.
میکرد به صنعتگران صاحبنامی که برخی از آنها مستقیما متهم به فساد شده
اما دیگر این وضعیت ادامه نیافت :ســه دهم گذشته شاهد فوران خارقالعاده
بودند ،درصورتیکه بقیه فقط امور مالی خود را درست مدیریت نکرده بودند و
ثروت در رأس جامعه هند بوده است .در میانه دهه  ،1990فقط نام دو میلیاردر
تالش میکردند بهطور معجزهآســایی از عواقب آن فرار کنند .رأیدهندهها به
در فهرست ساالنه میلیاردرها در مجله «فوربز» بود که ثروتشان فقط به  3میلیارد
نارندرا مودی متمایل شدند ،کسی که خودش را پسر یک چایفروش فقیر توصیف
دالر میرســید .اما با شرایط گشوده شــدن دوباره و تدریجی اقتصاد که در سال
میکرد و امیدوار بود دورانی جدید از حکمرانی ســالم و رشــد سریع را با خود
 1991شــروع شد ،این وضعیت بهسرعت تغییر کرد .تا سال  ،2016هند  84نفر
بیاورد و هند را از شهرت پیدا کردن روزافزون به سرمایهداری رفاقتی دور کند.
را در فهرست میلیاردرهای «فوربز» داشت .بنا به اعالم بانک جهانی ،اقتصاد این
نارندرا مودی قول داد به وضعیتی پایان دهد که در آن ،ابرثروتمندهای کشور
کشور در آن زمان حدود  2.3تریلیون دالر بود .سطح تولید ناخالص داخلی چین
 که گاهی آن را «بالیگارش»ها مینامنددر ســال  2006به این حد رسیده بود اما
(ترکیبی از کلمه «بالیوود» مرکز سینمایی
در آن هنگام ،چین تنها  10میلیاردر در
هند و «اولیــگارش» به معنی حکمرانی
فهرست «فوربز» داشت .در همین مرحله
گروهــی از افراد )  -بــا یک مجموعه
از توســعه ،هند توانسته بود هشت برابر
قواعد زندگی میکنند ،در شــرایطی که
چین میلیاردر تولید کند.
 1.3میلیــارد نفر مردم هنــد با قواعدی
از این ثروت تا حدودی اســتقبال شده
است .امسال هند سریعترین رشد اقتصادی
دیگر .با این حال ،تــا وقتی که این افراد
ابرپولدار به قایمشــدن در شهرهایی مثل
را در میــان کشــورهای بزرگ خواهد
لندن ادامه میدهند ،دیده شــدن کسانی
داشــت .طی دو دهه گذشته ،این کشور
مالیا با شکوه و جاللی که دارد ،به نظر میرسد یک هند جدید را به نمایش
همچون مالیا و نیراو مودی نشــانهای از
سریعتر از هر زمان دیگری در تاریخش
میگذارد .در کشوری که اغلب نخبگان تجاری قدیمیاش را صنعتگران محتاط و
شکست این قول و تعهد است .همانطور
رشــد کرده است ،رکوردی در شکوفایی
تودار تشکیل میدهند ،مالیا متفاوت بود :پولدار ،قدرتمند و بدون تمایل به مخفی
کردن آن .همه پیشروهای کسبوکار در هند  ،مثال میلیاردرهای فعال در حوزه
که یکی از تیترهای روزنامه «هندوستان
اقتصادی که کمک میکند صدها میلیون
نرمافزار و آیتی ،اینطور رفتار نمیکردند و معموال کمتر چهرههایی متظاهر بودند
تایمز» در سال گذشته میگفت ،مقامات
نفر از فقر بیرون بیایند.
هندی «راه طوالنیای را پیــش روی خود دارند» .این مطلب به آینده «طوالنی و
طاقتفرسا»ی روند استرداد مالیا از بریتانیا به هند اشاره داشت.
سال آینده که نارندرا مودی درگیر مبارزات دشوار انتخاباتی شود ،باید با این
باور عمومی مبارزه کند که هند در به بند کشیدن مردانی مثل مالیا ناتوان است و
اينكه هند قدرتی ندارد که به ظهور این نخبگان پولدار جدید و رسواییهایی که با
آنها به بار میآید ،واکنشی نشان بدهد .ریوبین آبراهام ،مدیرعامل مرکز تحقیقات
«آیدیافسی» در بمبئی ،میگوید« :این مبارزه در دست اقدام که بتواند ثروتمندان
بزرگ هندی را وادار کند طبق مقررات عمل کنند ،بزرگترین چالشی است که
با آن روبهرو میشــویم .هدایت درست مســیر این مبارزه برای آینده اقتصادی و
سیاسی هند حیاتی و سرنوشتساز است».
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رقــص بزرگ و پر از چلچراغ پذیرایی میکند که چند طبقه
با وجود این ،هند هنوز یک کشور فقیر باقی مانده است :در
از ســاختمان را اشغال کرده اســت .این ساختمان شش طبقه
سال  ،2016طبق تحقیقاتی که موسسه «کردیت سوئیس» انجام
نارندرا مودی
پارکینگ دارد که مخصوص کلکســیون خودروهای خانواده
داده ،سرانه ثروت پولدارترین صدک این کشور فقط  32هزار
انتخابات
در
که
اســت و در باالترین طبقه برج آپارتمانهای مجللی هست و
و  892دالر بوده اســت .در این میان ،دهک باالی هند اکنون
سال 2014
همچنین باغچههای روی سقف .پایین ،در طبقه دوم زیرزمین،
در حدود  55درصد از کل درآمد ملی را به دست میآورد که
پیروزی قاطعی
آمبانی یک طبقه مخصوص تفریحات دارد که شامل یک زمین
باالترین نرخ سهم این دهکها از هر کشور بزرگ دیگری در
به دست آورد،
قول داده بود که
جهان است.
فوتبال هم هست« .آنتیلیا» بالفاصله بعد از تکمیل شدن در سال
های
ی
رسوای
موج
به عبارت دیگر ،هند مدلی از توسعه را ایجاد کرده است که
 2010به یکی از نمادهای شــهر تبدیل شد .در شهر بمبئی که
مربوط به فساد را
در آن ،جریان رشد بهطور غیرمعمولی سریع در حال حرکت
جای جدایی واضح طبقات اســت ،هنوز خانه آمبانی به نظر
که در بیشتر اوقات
نوعی از اغراق در تفکیک طبقات به نظر میرســد( .یکی از
امر
به ســمت طبقات بسیار باالی جامعه است .شاید دلیل این
دهه گذشته دست از
سر هند برنداشته
سخنگویان شرکت «ریالینس» به درخواست ما برای مصاحبه
این اســت که جامعه هند مدتهــای طوالنی عمیقا الیهالیه
متوقف
بود
بوده و افزایش شدید در نابرابری آنطور که باید و شاید توجه
پاسخ نداد).
میکند.بسیاری
جهانی را به خود جلب نکرده اســت .هند ب ه مدت یک قرن
ظهور طبقه ابرثروتمند هند به یک حکایت جهانی نیز ربط
از این رسواییها
پیدا میکند .اوایــل دهه  2000دوران طالیی عصر بهاصطالح
قبل از رسیدن به استقالل ،با فرمانروایی بریتانیایی (بریتیش راج)
ربط پیدا میکرد
به صنعتگران
«اعتدال بزرگ» بود ،دورانی کــه نرخهای بهره جهانی پایین
حکمرانی میشد .این اصطالحی اســت که از کلمه «راجیا»
که
نامی
ب
صاح
مانده بود و کشورهای صنعتی با دستودلبازی رشد میکردند.
در زبان سانســکریت به معنی «فرمانروایی» گرفته شده است.
برخی از آنها
همچنین دورانی بود که ثروت پولدارهای جدید هندی شروع
طی نیم قرن بعد از اســتقالل در سال  ،1947سیستمی در هند
مستقیمامتهمبه
به تغییر کرد .صنعتگران بهلطف ســرازیر شــدن پولهای
حاکم شد که یک سیستم دشوار صنعتی بود و به «فرمانروایی
فساد شده بودند،
درصورتیکه بقیه
خارجی ،وامهای بانکهای داخلی و افزایش احســاس اعتماد
مجوز» معروف بود .حاال سیســتمی رشد پیدا کرده است که
مالی
امور
فقط
به خود ،دست به ولخرجی و زیادهروی زدند .آمبانی میلیونها
یک بار دیگر میخواهد جای سیستم قبلی بنشیند :فرمانروایی
خود را درست
دالر خرج پاالیشگاههای نفت و کارخانههای پتروشیمی کرد.
میلیاردرها.
مدیریت نکرده
ویجی مالیا بهشدت پول صرف خرید ناوگان جدید جتهای
نمودهای
آشکارترین
در
و
بار
اولین
هندی
ابرثروتمندان
ظهور
بودند و تالش
میکردند بهطور
ایرباس کرد .نیراو مودی شــروع کرد به ساختن یک زنجیره
فرمانروایی میلیاردرها ،تحت اصالحات اقتصادی داخلی اتفاق
از
آسایی
ه
معجز
جهانی از مغازههای جواهرفروشی .بازار سهام رونق گرفت .از
افتاد .این اصالحات ابتدا خیلی آهســته در دهه  1980شروع
عواقب آن فرار کنند
سال  2004تا  ،2010هند از سریعترین رشد تاریخ خود بهرهمند
شد و در مقابله با بحران مالی ســال  1991حالتی شدیدتر به
خود گرفت و قواعد و تعرفههای خاکخورده و کهنه دوران
بود که بهطور میانگین ساالنه بیش از  8درصد بود.
سالهای رونق با خود ســودهایی را به ارمغان آورد که در
فرمانروایی مجوزها را از کار انداخت .شرکتهایی که تحت
واضحترین حالت ،حاصل ادغام دوباره هند در اقتصاد جهانی بود .با این حال ،ثابت
رژیم قدیمی عمل میکردند ،با ترکیبی از آزادســازی ،سرمایهگذاری خارجی و
شــد که این رشد بادآورده از نظر اقتصادی مخل و از نظر اجتماعی نامطبوع و از
افزایش رقابت پاکســازی شدند .بخش به بخش عرصه اقتصاد هند ،از خطوط
نظر زیستمحیطی مخرب است و پشت سرش چیزی را به جا میگذارد که رعنا
هواپیمایــی تا بانکها تا فوالد و مخابرات ،ترقی کردند و رتبه غولهای مالی و
داسگوپتا آن را صحنهای از تروما(جای زخم)ي ملی توصیف کرده است .ثروت
میلیاردرها شروع به باال رفتن کرد.
جدید هند بهطور چشمگیری غیرمنصفانه نیز تقسیم شده است .در سال ،1980
هیچ چیزی بیشتر از «آنتیلیا» بهطور عریانی نماد قدرت این طبقه میلیاردر در
ثروتمندترین صدک هند حدود  7درصد درآمد ملی را به دست میآورد .مطابق
هند نیست« .آنتیلیا» یک آسمانخراش مسکونی است که به وسیله موکش آمبانی،
ثروتمندترین مرد هند ،ساخته شده است .این ساختمان  173متر از سطح پایتخت
گزارش نابرابری جهانی ،این عدد تا سال  2014به  22درصد صعود کرد .طی دوره
مالی هند باالتر اســت و شایع است که ساخت این برج با فوالد و شیشه بیش از
مشابه ،سهم ثروت  50درصد فقیرتر جامعه از درآمد از  23درصد به  15درصد
یک میلیارد دالر هزینه داشته است ،در شهری است که نیمی از جمعیت آن هنوز
کاهش پیدا کرد.
تعجبی ندارد که برخی احساس نارضایتی میکنند .میرا سانیال ،یک بانکدار
در زاغهها زندگی میکنند.
بینالمللی سابق که حاال تبدیل شده است به یک مدیر کمپین ضدفساد داخلی ،در
آمبانی صاحب شرکت «ریالینس اینداستریز» است که یک امپراتوری اقتصادی
سال  2014به من گفت« :شما در خیابانهای این شهر راه میروید و خشم و غضبی
است و از حوزه پتروشیمی تا مخابرات گسترده است( .پدر آمبانی ،دهیروبهای،
را که درباره آنتیلیا وجود دارد باید بشنوید و باور کنید ».شش سال پیش از آن ،در
کسی است که پسرش ثروتش را از او به ارث برده و بیشترین نفع را از اصالحات
سال  ،2008وقتی که مقیاس ثروت میلیاردرهای هندی روشن میشد ،راجهورام
اقتصادی دهه  1980برده است ).آمبانی در «آنتیلیا» از مهمانان خود در یک سالن
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راجــان  -اقتصاددانی که بعدتر رئیس بانک مرکزی هند شــد  -ســؤالی حتی
معنیدارتر درباره طبقه پولدارهای کشورش پرسید« :اگر روسیه یک اولیگارشی
است ،ما تا چه مدت میتوانیم در برابر اينطور نامیده شدن هند مقاومت کنیم؟»
J Jپیوند سیاستمداران و تاجرها
به لندن برگردیم؛ ویجی مالیا احساس میکند که بهطور غیرمنصفانهای اخیرا
در هند هدف قرار گرفته است و تالش میشود که شهرتش با سرمایهداری رفاقتی
تحت تاثیر قرار بگیرد؛ ســرمایهداری رفاقتی خصوصیت فرمانروایی میلیاردرها
را تعریف میکند .او در نامه سرگشــادهاش در ماه قبل نوشــت« :من از ســوی
سیاستمداران و رسانهها متهم شــدهام ،طوریکه انگار  9هزار کرور روپیه (90
میلیارد روپیه یا  1.3میلیارد دالر) را که به خطوط هوایی کینگ فیشر وام داده
شده بوده ،دزدیده و فرار کردهام ».او حدس میزند که پروندهاش سوپاپ اطمینان
اســت برای خشم عمومی از سوءرفتاری که به همکاران ثروتمندش نسبت داده
میشود.
در بهار سال  2017من مالیا را در خانهاش در لندن دیدم ،خانهای که یکی از
خانههای ثبتشده ویالیی بود و چند قدم تا ایستگاه متروی «بیکر استریت» فاصله
داشت .ماشــینهای رولز رویس و بنتلی گوناگونی در حیاطخلوت پشت خانه
پارک شــده بود و در کنار آنها ،یک مرسدس میباخ نقرهای بزرگ بود که روی
پالکش نام اختصاری «ویجیام  »1حک شده بود ،همان حروفی که روی پالک
در عقبی خانه هم بود .در داخل ،او پشت یک میز بزرگ چوبی پناه گرفته بود
که یک فندک طالیی و دو گوشی تلفن همراه کنار هم جلویش بود .یک لحظه،

من اجازه خواستم که به دستشویی بروم .یک پیشخدمت مرا راهنمایی کرد به
یک دستشویی طالیی با نشیمن طالیی براق که با شیرها و جای دستمال توالت
هماهنگ شــده بود .حولههای دست گرم و نرم و سفید بودند و روی هریک با
نخهای طالیی حروف «ویجیام» دوخته شده بود.
با یک نگاه سطحی ،مالیا هنوز یک غول ثروتمند پرشور و شوق مربوط به ایام
قدیم بود :یک مرد هیکلی با تیشرت سهدکمه قرمز و دستبند طالیی به هردو
مچش و الماسهای تپل به گوشش .اما تا آن موقع ،او بیش از یک سال در بریتانیا
گیر افتاده بود و وقتی که بعدازظهر شد و صحبتمان به مصیبتهای کسبوکارش
و دولت وطنش کشید ،ناامیدتر شد .او با آه گفت« :فساد مثل خون در رگهای
هند جریان دارد .و این چیزی نیست که کسی بتواند یکشبه تغییرش بدهد».
مالیا با موهای بلندی که به شــانههایش میرســید و با ظاهر پر از تجملش،
مدتها بود که قیافهای شبیه به تصویر دزدان دریایی پیدا کرده بود ،شبیه به بیشتر
نســل کارآفرینان هندی .هواپیمای بویینگ  727او که بهطور اختصاصی مجهز
شده بود ،یک بار داشــت که با محصوالت شرکت کینگ فیشر پر شده بود و
میزبان او بین مهمانیها و جلســات تجــاریاش بود .این رفتار یک رفتار متمایز
بود که در تمام موارد او را اغلب مردد و دودل میســاخت .یکی از اعضای سابق
هیئتمدیره شرکت مالیا به من گفت« :این کارها همه کمی احمقانه بود».
حاال که مالیا یکه و تنها در لندن رها شده ،کلی وقت دارد تا گامهایی را که
اشتباه برداشته ارزیابی کند :گذرنامه دیپلماتیک او که زمانی عضو راجیا سابها،
مجلس طبقه اعیان هند ،بود لغو شده است .او در مقام یک مقیم بلندمدت بریتانیا
اجازه دارد که در این کشــور بماند اما بدون مدارک مسافرتی نمیتواند به سفر

ساختمان آنتیلیا یکی از مدرنترین و پرخرجترین برجهای بمبئی است که کامال واضح نشاندهنده شکاف درآمدی بین فقیر و غنی در هندوستان است .خیلی از مردم از این برج دل خوشی
ندارند .بسیاری از صحنههای لوکس را میتوان در این برج دید ،در شهری که نیمی از مردم هنوز در زاغهها زندگی میکنند.
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داشته است .کارشناسان انتخابات معتقدند که بیشتر این پولها بهطور غیرقانونی
از طرف غولهای ثروتمند حامی نامزدها میآید و در عوض این کمکها ،آنها
میخواهند کارهای دلخواهشان بدون ذکر نامشان عملی شود.
سیاســتمداران این پول را برای تامین بودجه مبارزات انتخاباتیشــان خرج
میکنند اما برنامههای دلخواه موسســات حامی خود را نیز عملی میســازند و
مشاغل و پول نقد را به نفع حامیان به جریان میاندازند .همانطور که راگهورام
راجان ،وقتی که رئیس بانک مرکزی هند بود به من میگفت« ،آیا این نوع پیوند
و شبکه ارتباطی نامقدس باعث میشود که خدمات عمومی در هند ضعیف شود؟
سیاستمدار این شکاف را احساس میکند .سیاستمدار منابع را از تاجر میگیرد.
سیاستمدار با رأی کسانی دوباره انتخاب میشود که آن سیاستمدار متوجه شکافش
با آنها است».

برود و همین امر ،سبک زندگی بدنام و اشرافی او را تقریبا بهطور کامل محدود
کرده اســت .اوایل ماه جاری ،یک دادگاه بریتانیایی از یک قانون قدیمی استفاده
کرد تا او را برای انواع و اقسام داراییهایی که در بریتانیا دارد بدهکار کند.
مالیا با شکوه و جاللی که دارد ،به نظر میرسد یک هند جدید را به نمایش
میگذارد .در کشوری که اغلب نخبگان تجاری قدیمیاش را صنعتگران محتاط
و تودار تشکیل میدهند ،مالیا متفاوت بود :پولدار ،قدرتمند و بدون تمایل به مخفی
کردن آن .همه پیشروهای کسبوکار در هند ،مثال میلیاردرهای فعال در حوزه
نرمافزار و آیتی ،اینطور رفتــار نمیکردند و معموال کمتر چهرههایی متظاهر
بودند .اما در شرایطی که مالیا همچنان اين را كه کار خطایی انجام داده باشد انکار
میکند ،قبول دارد که وقتی خشــم عمومی نسبت به پولدارهای هند باال گرفت
تبدیل به نقطهای روی سیبل شد ،مثل خیلی از چهرههای تجاری تازهثروتمندی که
حیثیت خود را لکهدار دیدند و متهم به خطاکاری شدند.
J Jرژه بالیگارشها
نظام کهنه هند زمینهای مستعد برای فساد است و شهروندان و تجار را وادار
این پیوند بین کســبوکار و سیاســت نقطه کانونی ســومین مشکل دوران
میســازد برای خدمات دولتی ابتدایی رشوههای گوناگونی بدهند .اما این مسائل
فرمانروایی میلیاردرها در هند اســت ،یعنی چرخه رونق و رکود اقتصاد صنعتی
کســلکننده در مقایسه با رســواییهای بزرگی که در دهه  2000فاش شدند،
این کشور .در دهههای اخیر ،چین به زیادهروی در ساخت بزرگترین تاسیسات
پیشپاافتاده بودند .داراییهایی به ارزش میلیاردها دالر در قالب زیرمیزی به وسیله
زیربنایی خود در تاریخ ادامه داد اما تقریبا تمام این پروژهها بین شرکتهایی که
سیاستمداران ارشد و مدیران دولتی به ثروتمندان بزرگ هدیه داده شد ،تا حدی
دولت حامیشان بود تقسیم شــد .برعکس،رونق اواسط دهه  2000هند تقریبا
که این دوران با عنوان «فصل کالهبرداری» شــناخته میشود .حق و حسابهای
بهطور انحصاری تحت تسلط غولهای بخش خصوصی بود و به صنعتگران و
عظیم به تجار کمک کرد تا زمینها را تصاحب کنند ،قوانین زیستمحیطی را
مجتمعهای تجاری اجازه داد موقعیتی بیشازاندازه مهم در توسعه اقتصادی هند
دور بزنند و در مناقصههای زیرساختی برنده شوند .تیتر اخبار رسانهها پر شد از
بازی کنند.
خشم تازهای علیه این مسائل ،از برنامههای کالهبردارانه مسکن عمومی گرفته تا
بالیگارشهــا رقمهای عظیمــی از بانکهای دولتی وام گرفتنــد و با وفور
پروژههای راهسازی متقلبانه.
شــادمانهای ســرمایهگذاری کردند که از زمانی که  150ســال پیشتر شبکه
بســیاری از کسانی که از اصالحات اقتصادی هند حمایت میکردند امیدوار
راهآهن امريكا ساخته میشد ،بزرگترین صفکشیدن سرمایههای خصوصی به
بودند یک اقتصاد آزادتر ،به دولتی صادقتر منجر شــود .در عوض ،سرمایهداری
حساب میآمد .اما وقتی روزهای خوب هند به پایان رسید و بعد از بحران مالی
رفاقتی تقریبا به هــر حوزه از زندگی ملی رخنه کرد .طبق برخی از تخمینها،
جهانی ،ثرومندان با بلندپروازیهای بیجاي خود روبهرو شدند و کسبوکارهای
بهوسیله اتحاد پنهان و همدستی سیاستمداران و غولهای تجاری ،صدها میلیارد
بیشازحد گستردهشــده خود را ترک کردند و در بازپرداخت بدهیهایشــان
دالر باال کشیده شد .نظام کهنه فساد خرد تبدیل به فساد کالن شد.
مشــکل پیدا کردند .در سال  ،2017یعنی  10سال بعد از بحران ،هنوز دستکم
بسیاری از سیاســتمداران نیز در کمال شگفتی ثروتمند شدند و بدون اينكه
 150میلیارد دالر دارایی بد روی دست بانکهای هندی مانده است.
بادقــت داراییهای خود را در شــرکتها و بانکهای خارجی پنهان کنند ،از
فهرست مجله «فوربز» ســر درآوردند.
نارنــدرا مــودی از وقتــی کــه
ریاســتجمهوری را به دســت گرفته،
رشد سریع اقتصادی ارزش قدرت سیاسی
اغلــب بهطور بینتیجــهای تالش کرده
و آنچه را از این قدرت میتوانســت به
اســت این بحران شرکتی و بدهی بانکی
وجود آید ،باال برد .احزاب سیاســی باید
را درســت کند و بهموازات آن ،مسائلی
پول بیشتری جمع میکردند تا در انتخابات
را کــه مرتبط با رفیقبــازی و دخالت
مبارزه کنند و بودجه بندهنوازیهایی را
ابرپولدارها در آن است حل کند .برخی
که آنها را در منصبشــان نگه میداشت
از کارشناسان اســتدالل میکنند که در
تامین کننــد .یکی از برآوردها نشــان
مشــاهده مدلهای توسعهای مثل چنین
میدهد که هزینه انتخابات سال 2014
توسعهای در هند ،قدرت طبقه ثروتمند
هند نزدیک بــه  5میلیارد دالر بود که
نیراو مودی یکی از میلیاردرها و جواهرسازانی است که از هند به بریتانیا گریخته
است .یکی از معترضان به اختالف درآمدی در هند ،عکس او را برای اعتراض ،به
هند در حال ناپدید شــدن اســت .با این
نسبت به رأیگیریهای ارزان و پرشور
دیواری در محالت دهلی نو نصب میکند.
قبل از دوران آزادسازی ،افزایش عظیمی
حال ،تــا وقتی که تعــداد میلیاردها در
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از هر وقت دیگری اهل رشــوه شدهاند.
نظرســنجیها گزارش میدهند که هند
کشوری با بیشترین میزان رشوه در آسیا
باقی مانده اســت .پل کولیه ،اقتصاددان،
میگوید« :برای هر جامعهای که خودش
را از فقر مطلق باال میکشــد ،الزم است
که ســه نهاد دولتی اصلی را ایجاد کند:
نهاد مالیاتگیری ،نهاد وضع قانون و امور
حقوقی ،و نهاد امنیتی ».در هند ،هرســه
این نهادها  -خدمات مربوط به درآمد،
ســطح پایین قوه قضائیه و پلیس  -هنوز
از فساد شــایع رنج میبرند .شاید مهمتر
از همه این باشــد که نظام تامین بودجه
فعالیتهای سیاسی با پولهای زیرمیزی

هندوســتان در حال افزایش است و این
افزایش ادامه پیدا میکند ،ارزیابی نقش
افراد ابرثروتمنــد در هند هنوز جذاب
است.
دالیل زیادی هست تا باور کرد که در
کشور هند با وضعیت فعلی ،شکاف بین
ثروتمندان و فقرا افزایش خواهد یافت.
از بخــت بد ،هرچه هنــد به موفقیت
در بلندپروازی رســیدن به ســطح رشد
اقتصادی دورقمی که مدلی شبیه به مدل
هند اکنون در حال واردشدن به یک مرحله جدید از توسعه است چراکه تالش
میکند مدل اقتصادهای آسیایی مثل کره جنوبی و مالزی را در پیش بگیرد که از فقر
رشد چینی است نزدیکتر شود ،افزایش
خارج شدند و به سمت وضعیت «درآمد متوسط» کامل حرکت کردند .دلیلي وجود
ندارد که این اتفاق نیفتد .اما همانطور که ما در مورد امريكاي التین دیدهایم،
شکاف بیشتر خواهد شد .هند همین حاال
اقتصادهایی با شکافهای اجتماعی عمیق تمایل دارند از آن نوع اقتصادهایی باشند
هم با در نظر گرفتن بسیاری معیارها ،در
که به احتمال زیاد در «تله درآمد متوسط» گیر بیفتند.
کنار آفریقای جنوبــی و برزیل بهعنوان
اغلب دستنخورده باقی مانده است.
یکی از کشــورهای جهان با کمترین برابری ردهبندی میشود .حتی مهمتر است
پیشرفت در اصالح مشــکالت مربوط به شرکتها و بدهیهای بانکی در
که کشورهای فقیری که سطح نابرابری آنها زیاد است و رشد را شروع میکنند،
هند بهطرز مایوسکنندهای کند اســت .مودی برخی از قواعد مهم را ارائه کرد
اغلب با مشــکل معکوس شدن روندی که آنها را ثروتمندتر کرده است مواجه
که شامل قانون جدید ورشکستگی و یک سلسله قوانین مربوط به تامین سرمایه
خواهند شد.
دوباره بانکها میشــد .اما گزینههای ریشــهایتر با بیاعتنایی مواجه شدند،
بسیاری از کارشناسان معتقدند که هند باید دست به عمل بزند .توماس پیکتی،
بهخصوص مسائل مربوط به خصوصیسازی بانکهای وامدهنده بخش عمومی
اقتصاددان فرانســوی ،درباره آینده هند گفته است« :خطر اصلی نابرابری شدید
که با مشکل مواجهاند.
این است که اگر شما نخواهيد این مسئله را از طریقی مسالمتآمیز و با کمک
اگر این مشکالت آشــنا و شناختهشده به نظر میرسند ،به این علت است که
نهادهای دموکراتیک حل کنید ،این مســئله به طرقی دیگر حل خواهد شد ...و
همینطور هستند .هند فاصله بسیار زیادی با کشوری دارد که از دوران رفیقبازی
این امر شدیدا ترسناک است ».پیکتی با گفتن این حرف اشاره میکند به احتمال
عنانگسیخته و رشــد بیضابطه بهرهمند است و دنبال این است که چطور به این
افزایش تنشهای آتی بین ثروتمندان و بقیه مردم.
وضعیت پاســخ بدهد .در بریتانیا ،همانطور که نویسندهای مثل چارلز دیکنز به
هند اکنون در حال واردشــدن به یک مرحله جدید از توسعه است چراکه
تصویر کشــیده ،عواقب انقالب صنعتی در اواسط قرن نوزدهم چنین وضعیتی را
تالش میکند مدل اقتصادهای آسیایی مثل کره جنوبی و مالزی را در پیش بگیرد
که از فقر خارج شدند و به سمت وضعیت «درآمد متوسط» کامل حرکت کردند.
داشت .اما وضعیتی روشنتر از آن ،در امريكا بین پایان جنگ داخلی در سال 1865
تا شــروع قرن بیستم وجود داشت .عصر طالیی یا همانطور که یک مورخ گفته،
دلیلي وجود ندارد که این اتفاق نیفتد .اما همانطور که ما در مورد امريكاي التین
دوران «شرکتهای بزرگ» ،ثروتمندان تمامعیار و روسای سیاسی محاسبهگر.
دیدهایم ،اقتصادهایی با شکافهای اجتماعی عمیق تمایل دارند از آن نوع اقتصادهایی
عصر طالیی هند از خیلی جنبهها متفاوت بود ولی دستکم در یک ویژگی
باشند که به احتمال زیاد در «تله درآمد متوسط» گیر بیفتند و خوشبختیای معمولی
با مورد بریتانیا و امريكا مشــترک بود؛ یعنی در دوران اولیه صنعتیشدن ،دوره
به آنها رو کند اما نتوانند ثروتمند شوند .برعکس ،کشورهای موفقتر آسیای شرقی
تغییرات سریع سیاسی و اقتصادی هم شروع شد و در آن ،همانگونه که ریچارد
خوشبختی خود را افزایش دادند در صورتی که تالش کردند مساواتطلبی خود
رورتی فیلسوف گفته ،دوره عشق و شور آینده ملی است که در آن ،حسی از امید
را حفظ کنند .آنها این کار را تاحدی با ایجاد تورهای ایمنی اجتماعی پایه انجام
وجود دارد که قدرتهایی که رشد میکنند آکنده از آن هستند.
دادند و نیز با کسب اطمینان از اينكه ثروتمندترین شهروندانشان مالیاتهایشان را
در قــرن جاری هند برنامه دارد که به یک غول اقتصادی تبدیل شــود ،مثل
پرداخت میکنند .از میان این دو مدل ،بهنظر میرسد که روشن است هند کدام
امريكا که در قرن نوزدهم اینطور شــد .از یک نظر ،این کشور همین حاال هم
مدل را برای دنبالکردن انتخاب کرده است.
چین را از نظر جمعیت پشت سر گذاشته است .از لحاظهای دیگر هم طی یک
بیشــتر این امر برای فساد هم صادق اســت .نظام کهنه رفیقبازی در هند با
یا دو دهه آینده ،چین را پشت سر خواهد گذاشت .مسئله مهم این است که هند
وامهایی که به منافع سیاســی خدمت میکنند و ریسکی ندارند ،تحت نظارت
مدل اقتصادی درستی را برای توسعه و رشد خود انتخاب کرده باشد .در این میان،
شدید قرار گرفتهاند اما مبارزه علیه فساد در بهترین حالت یک کار نصفهنیمه
دموکراسی در غرب متزلزل خواهد شد و بنابراین آینده آن در هند خیلی حیاتی
است .حقوحسابها هنوز بر سراســر زندگی عمومی احاطه دارند ،از فروش
و تاثیرگذار نخواهد بود.
زمین گرفته تا قراردادها با شهرداری .دولتهای ملی و ادارات شهری حاال بیش
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انقالب سوم :شی جینپینگ و
وضع جدید چین
الیزابت سی .ایکانمی
ناشر :دانشگاه آکسفورد
2018

دربارهنویسنده
الیزابت ایکانمی از همکاران ارشد شورای روابط خارجی
است و تخصص اصلی او امور چین است .ایکانمی کتابها
و مقاالت زیادی درباره چین نوشــته اســت و گستره
تحقیقات او ،اقتصاد چین تا جامعه و محیطزیست این
کشور را شامل میشود.

مردی که برای هدایت تالشهای فناورانه دولتی برای
کنترل اینترنت ظاهر شد فانگ بینشینگ بود .فانگ در
اواخر دهه  ،1990روی توسعه «پوسته طالیی» کار میکرد
 نرمافزار دگرگونکننده که دولت را قادر میساخت هردادهای را که ارسال یا دریافت میشد رصد و آدرسهای
آیپی و نام دامنههای مقصد را مسدود کند

تعطیلی اینترنت به دست شی جینپینگ
عظیمترین و پیچیدهترین عملیات سانسور آنالین جهان در چین

ترجمه :سعید ارکانزاده یزدی

در اواسط نوامبر سال  ،2012مجمع جهانی اقتصاد میزبان یک صبحانه کاری
در دوبی بود با حضور تعداد زیادی از دانشگاهیان ،فعاالن کسبوکار و مقامات
دولتی برجسته چینی .این افراد از چین به آنجا سفر کرده بودند تا روی مسائل
جهانی بحث کنند و نیز همکاریهایي که در سرتاســر جهان در این مسائل
میتوانند داشته باشند .من یکی از معدود غیرچینیهایی بودم که در آن صبحانه
حضور داشــتند و خیلی زود دریافتم که بیشترین توجه آنها متوجه همکاری
درباره تغییرات آبوهوایی یا بیکاری جوانان نیست بلکه توجهشان به اخباری
است که از داخل کشورشان بیرون میآید .بعد از چند ماه بالتکلیفی ،حزب
کمونیســت چین ،اعضای پولیتبورو را که باالترین تصمیمگیران کشور در آن
هستند برای دوره پنجساله بعدی انتخاب میکرد.
شگفتآور این بود که در آن صبحانه کاری ،تعداد بسیار کمی از حاضران
میتوانســتند چیزی درباره رهبر بعدی چین بگویند .برخالف کشــورها و
نظامهای دموکراتیکی که انتخاب افراد و رهبران سیاســی جلو چشمها و در
یک فرایند باز و شــفاف انجام میشود ،انتخاب رهبران چینی تقریبا بهطور
کامل پشت درهای بسته اتفاق افتاده بود .این کار با ترکیبی از چانهزنی و فشار
آوردن به رهبران ردهباالی قبلی انجام میشد و همچنین نظری به حسن شهرت
حدود دویســت عضو حزب کمونیست داشت که با کمیته مرکزی قدرتمند
حزب در تعامل بودند.
فرایند این انتخاب ویژه مخصوصا بسیار نگرانکننده و دلهرهآور بود .اولین
بار بعد از دو دهه و نیم بود که دبیرکلی برای حزب کمونیست چین انتخاب
میشد که دستش با دنگ شیائوپینگ ،یعنی رهبر دوران انتقالی که از اواخر
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دهه  1970تا زمان مرگش در ســال  1997نفوذ فوقالعادهای داشت ،در یک
کاســه نبود .دنگ چین را از آشوب دوران انقالب فرهنگی خارج کرد و این
کشور را با مسیر تاریخی اصالحات و گشایش اقتصادی هدایت کرد .از اواسط
دهه  ،1980دنگ با تمام دبیرکلهای ســابق حزب کمونیســت چین رابطه
نزدیکی داشت :با هو یائوبانگ ،پائو زیانگ ،جیانگ زمین و نهایتا هو جینتائو.
بدون نظر موافق دنگ ،فرایند انتخاب رهبر جدید نهتنها مبهم بلکه آشوبزده
و بینظم بود .یکی از حریفان،بو شیالئی ،یکی از سیاستمداران کاریزماتیک
و پسر یکی از رهبران انقالبی چین ،بو ییبو ،طی بهار سال  2012درگیر یک
رسوایی شد و ناچار کنار رفت و سرانجام به اتهام فساد دستگیر شد.
شی جینپینگ ،پیروز نهایی انتخاب رهبران چین ،برای یک دوره دوهفتهای
در ســپتامبر ناپدید شد و این شایعه بهسرعت منتشــر شد که شانس او برای
رهبری چین کاهش یافته اســت .تا زمانی که گروه هفتنفری روی سن سالن
بزرگ کنگره خلق چین در پکن در  15نوامبر سال  2012ظاهر نشده بودند،
مردم چین نمیتوانستند با اطمینان کامل حدس بزنند که چهکسی رهبر آینده
چین خواهد شد.
وقتی که من در آن صبحانه کاری در دوبی از چینیهاي دور میزم پرسیدم
که درباره اعضــای جدید پولیتبورو چه فکر میکنند ،آنها گفتند که بهطور
کلی ،اعضای جدیــد عناصر و ایدههای قدیمیتــر و محافظهکارانهتر داخل
حــزب را نمایندگی میکنند .برای مثال ،دبیرکل قبلی حزب ،گوانگدونگ
شصتوششساله بود ،مدرک دکتری اقتصاد خود را از دانشگاه کیم ایلسونگ
کره شمالی گرفته بود و در میان مردم به این شهره بود که در مدیریت همهگیری

کتاب ضمیمه

بیماری سارس در اوایل دهه  ،1990ضعیف عمل کرده است .برعکس ،وانگ
یانگ ژانگ پنجاهوهفتساله که فردی پویا و خلف گوانگدونگ بود ،در
میان جناحها جایگاه چندانی نداشــت .او در نهایت نیز برای یک کمیسیون
انتخاب شد که کمتر از پولیتبورو قدرت داشت .با این حال ،گذشته از همه این
افراد ،همکاران چینی من در آن روز ،چندان اهمیتی به شی جینپینگ نمیدادند
و تصور میکردند که او یک فرد حاشیهای است و شانس زیادی نخواهد داشت
که دبیرکل شود ،فرماندهی ارتش را بر عهده بگیرد و هویت ناشناختهای نیز
داشت .اما این اتفاق افتاد و هنوز هم اينكه چطور شد رهبری چین به این فرد
واگذار شد یک عالمت سؤال بزرگ است.

آنها از اينكه اشتباهات یا جزئیات زندگی خصوصیشان ممکن است به فضای
آنالین درز پیدا کند ،مضطرب هستند .از میان تقریبا  6هزار شهروندی نیز که
پیمایش شدند 88 ،درصد گفته بودند خوب است که مقامات چنین اضطرابی
را حس میکنند.
با این حال ،برای شــی جینپینگ تمایزی بین دنیای مجازی و دنیای واقعی
نیســت :هردو باید ارزشها ،ایدهآلها و اســتانداردهای سیاســی یکسانی را
بازتاب دهند .برای رســیدن به این هدف ،دولــت روی بهروز کردن فناوری
ســرمایهگذاری کرده است تا محتوا را رصد و سانســور کند .دولت قوانین
جدیدی برای محتواهای قابلقبول و تنبیه سخت کسانی که از محدودیتهای
جدید سر بازمیزنند ،به تصویب رسانده است .تحت لوای شی ،تولیدکنندگان
خارجی محتوا شــاهد این هســتند که دامنه دسترسیشــان به چین در حال
آب رفتن اســت .آنها هم با جنگ ایدئولوژیک شــی و هم با میلش به اينكه
شــرکتهای چینی بر اقتصاد آنالین در حال رشد سریع این کشور تسلط پیدا
کنند ،عقب رانده میشوند.
در داخل ،شی نسخه غربی از اینترنت را که در آن آزادی جریان اطالعات
در اولویت قرار دارد ،مایه لعن و نفرت ارزشهای دولت چین تصویر میکند.
در خارج ،او حق حاکمیت مطلق چین را به میان میآورد تا مشخص کند که
چه محتواهایی برای کشور مضر است .شی به جای اينكه تایید کند تالش برای
کنترل اینترنت مایه خجالت است  -نشانهای از شکنندگی اقتدارگرایی سیاسی
 سعی میکند زاویه نگاه خود را در قالب یک «چاینانت» (اینترنتی چینی واصطالحی که مایکل آنتی وبالگنویس به کار برد) و مدلی که دیگر کشورها
هم میتوانند از آن استفاده کنند ،مطرح سازد.
چالش رهبری چین این است که آنچه را تصور میکند مزیت اینترنت است
 پیشرفت تجارت و نوآوری  -حفظ کند بدون اينكه به فناوری اجازه دهدتغییرات سیاســی را شتاب ببخشد .به نظر میرسد شی برای حفظ «چاینانت»
خود مایل است هزینههای این کار را از لحاظ توسعه اقتصادی ،ارائه خالقانه،
اعتبار دولتی و توســعه جامعه مدنی ،بپردازد .اما اینترنت به خدمت در نقش
ابــزاری قدرتمند برای شــهروندان در
جستوجوی تغییرات اجتماعی پیشرفته
و حقوق بشر ادامه میدهد .بازی موش و
گربه ادامه دارد اما تعداد موشها خیلی
بیشتر از گربهها است.

J Jکنفرانس کنترل اینترنت
در دســامبر ســال  ،2015هزاران نفر از کارآفرینان و تحلیلگران فناوری
بههمراه چند نفر از ســران دولت در ووژن در جنوب چین ،برای شــرکت
در دومین کنفرانس اینترنت جهان گرد هم آمدند .در مراســم افتتاحیه ،شی
جینپینگ ،رئیسجمهور چین ،نگاهش به آینده اینترنت این کشــور را ارائه
کرد .شی گفت« :ما باید به حق تکتک کشورهایی که بهطور مستقل مسیر
خودشان را برای توسعه سایبری انتخاب میکنند احترام بگذاریم» و نسبت به
دخالتهای خارجی «در امور داخلی کشورها» هشدار داد.
هیچکس از آنچه شــنید تعجب نکرد .شی همانزمان هم سیاستهایی را
عملی کرده بود که طبق آنها ،اینترنت چین متکی به خودش باشــد و از سوی
حزب کمونیست بهشدت رصد و مدیریت شود .در سالهای اخیر ،رهبری چین
منابع مالی بیشتر و بیشتری را برای کنترل محتوای آنالین اختصاص داده است.
ت گذاشتنها روی پلتفرم
سیاستهای دولتی باعث شده اســت که تعداد پس 
وبالگنویسی «سینا ویبو» (مشــابه توئیتر) بهشدت کاهش یابد و بسیاری از
مهمترین صداهای حامی اصالح و بازکردن فضای اینترنت ساکت شود.
همیشــه اینطور نبود .قبل از اينكه شی در سال  2012رئیسجمهور شود،
اینترنت شروع کرد به ایجاد سطح بیسابقهای از شفافیت و قدرت ارتباطگیری
برای مــردم چیــن .وبالگنویسهای
پرطرفــدار کــه برخــی از آنهــا از
اصالحــات اجتماعی و سیاســی مهم
حمایت میکردند ،دهها میلیون فالوئر
در اختیار داشــتند .شهروندان چینی از
شبکههای خصوصی مجازی (ویپیان)
اســتفاده میکردند تا به وبسایتهای
مسدودشده دست پیدا کنند .شهروندان
با هم گروههایی تشکیل میدادند تا از
شاید چشمگیرترین تمهید شی محدود کردن طبیعت محتوایی باشد که در محیط
طریق طومارهای مجازی و سازماندهی
آنالین در دسترس است .در ماه اوت سال  ،2013دولت مجموعهای جدید از
بخواهند
تظاهرات فیزیکی از مقامات
نظارتها را منتشر کرد که تحت عنوان «هفت معیار» شناخته میشود .شرکتهای
اینترنتی چینی بالفاصه واکنش نشان دادند .برای مثال ،شرکت «سینا»  100هزار
که مسئولیت کارهایشان را بپذیرند .در
ه بود مطابق با مقررات جدید نیستند ،مسدود کرد یا
حساب کاربری را که دریافت 
آنها را «تعدیل کرد».
سال  ،2010یک پیمایش از  300مقام
مسئول چینی نشــان داد که  70درصد

J Jاولین تجربیات کنترل
اینترنت
اولیــن ایمیل در چین در ســپتامبر
سال  1987ارسال شــد  16 -سال بعد
از اينكه ری تاملینســون اولین ایمیل را
در ایاالت متحده ارسال کرد .این ایمیل
یک پیام پیروزمندانه بود« :در سرتاسر
دیــوار بزرگ چین ،ما میتوانیم به هر
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تا مطمئن شــود هرکســی که به اینترنت چین دسترسی پیدا میکند مطابق با
مقرراتی چینی عمل میکند .در سپتامبر سال  ،2000شورای دولتی دستور شماره
 292را صادر کرد که میگفت خدماتدهندگان اینترنتی باید اطمینان دهند
که اطالعاتی که از طریق خدماتشان ارسال میکنند قوانین را رعایت کردهاند
و نام برخی از دامنهها و آدرسهای آیپی ذخیره میشــد .دو ســال بعد ،پکن
وبســایت «گوگل» را برای اولین بار مسدود کرد( .چند سال بعد« ،گوگل»
وبســایت  google.cnرا ارائه کرد که نســخه سانسورشده این وبسایت
بود ).در سال  ،2002دولت با «تعهد عمومی» خودنظارتی صنعت اینترنتی چین،
تمرکز خود را بر خودسانسوری گذاشت .این خودنظارتی دارای چهار اصل بود:
نگاه وطنپرســتانه به قانون ،انصاف ،صحت و صداقت .بیش از  100شرکت،
ازجمله «یاهو» این تعهد را امضا کردند.
با ای ن حال ،شــاید مهمترین پیشروی در این حوزه مربوط شود به مجموعه
دستورهای راهنمای سال  2004برای سانسور اینترنت که از دانشگاهها خواسته
بود کامنتنویسهایی را استخدام کنند که بحثهای قابلقبول سیاسی آنالین را
انجام دهند و کامنتهایی را که قوانین چین را رعایت نمیکنند گزارش دهند.
این کامنتنویسها که به نام «وو مائو دانگ» یا «حزب پنجاه ِسنتی» شناخته
میشدند ،ظاهرا برای هر پستی که میگذاشتند پاداشهای کوچکی میگرفتند.
با وجود این ،به همان ترتیب که دولت تمایل داشــت دسترسی اشخاص به
اطالعات را محدود کند ،بســیاری از شهروندان به حریم دنیای سیاست چین
تجاوز کردند و هدف اصلی آنها فساد مقامات محلی بود.

گوشه جهان دسترسی داشته باشیم ».طی چند سال اول ،دولت اینترنت را برای
دانشــگاهیان و مقامات نگه داشت .سپس در سال  ،1995اینترنت برای عموم
مردم باز شد .در سال  ،1996با اينكه تنها حدود  150هزار نفر از مردم چین
به اینترنت متصل بودند ،دولت آن ســال را «ســال اینترنت» در نظر گرفت و
باشگاهها و کافههای اینترنتی در سرتاسر شهرهای بزرگ چین ظاهر شدند.
با اينكه دولت با بیشــترین حد اشــتیاق از اینترنــت حمایت میکرد ،اما
قدمهایی را نیز برای کنترل آن برداشت .روجیر کریمرز ،کارشناس امور چین
در دانشگاه آکسفورد ،به این نکته اشاره کرده است که «همانطور که اینترنت
به یک پلتفرم اطالعاتی و ارتباطاتی عمومی تبدیل میشد ،بحثی درباره اينكه
آیا باید تحت نظارت دولت باشد وجود نداشت .بحث فقط درباره این بود که
در عمل باید چقدر کنترل صورت بگیرد ».تا ســال  ،1997پکن اولین قوانین
مجرمانه پست نوشتن آنالین را ارائه کرد و معتقد بود که این پست نوشتنها
به امنیت ملی یا منابع کشور صدمه میزند.
رهبران چینی حق داشــتند که نگران باشــند .شــهروندان آنها بهسرعت
ظرفیتهای سیاســیای را که در اینترنت به آنها رسیده بود دریافتند .در سال
 ،1998یک مهندس برنامهنویس  30ســاله که نامش لین هائی بود 30 ،هزار
آدرس ایمیل چینی را به یک مجله مدافع دموکراسی در امريكا فوروارد کرد.
لین دستگیر شد و در نهایت به زندان فرستاده شد که اولین محاکمه برای زیر پا
گذاشتن قوانین سیاسی بود که کامال در محیط آنالین انجام شده بود .سال بعد،
یک سازمان مذهبی به نام «فالون گونگ» از ایمیل و تلفنهای همراه استفاده
کرد تا یک تظاهرات ســکوت را در اعتراض به فعالیتهای آزادانه مذهبی،
J Jتاثیر در جوامع واقعی
با بیــش از  10هزار نفر از پیروانش در مجتمع مرکزی حزب کمونیســت،
در ماه مي سال  ،2009دنگ یوجیائو ،یک زن جوان که در هتلی در استان
ژونگنانهائــی ،ترتیب بدهد .این گردهمایی که بدون اطالع دولت برگزار
هوبئی کار میکرد ،به یک مقام حزبی بعد از اينكه تالش کرده بود به او تجاوز
شــده بود ،باعث مجازات پیروان گروه «فالون گونگ» شد و تجربه جدیدی
کند ،چاقو زد و او را به قتل رســاند .پلیس در وهله اول دنگ را به خوابیدن
برای کنترل اینترنت بود که قوانین و مقررات جدیدی را نیز به همراه آورد.
در بیمارستان روانی محکوم کرد .با این حال ،یک وبالگنویس مشهور به نام
مردی که برای هدایــت تالشهای فناورانه دولتی بــرای کنترل اینترنت
وو گان ،ماجرای او را منتشــر کرد .وو
ظاهر شد فانگ بینشینگ بود .فانگ
از اطالعاتی استفاده میکرد که از طریق
در اواخــر دهه  ،1990روی توســعه
رونــدی به نام «موتور جســتوجوی
«پوسته طالیی» کار میکرد  -نرمافزار
انسانی» به دست آمده بود .در این موتور
دگرگونکننــده کــه دولــت را قادر
جستوجو ،کاربران کمک میکردند تا
میســاخت هر دادهای را که ارسال یا
هویت افراد یا نهادهای خاص را کشف
دریافت میشد رصد و آدرسهای آیپی
و نام دامنههای مقصد را مســدود کند.
کنند .وو مطالبی در وبالگش در توصیف
کار او با اوجگیری سیاســی بلندباالیی
ماجراها و اعمالی که به مقامات رسمی
حزبی مربوط میشد مینوشت.
قدر دانسته شد .تا دهه  ،2000او لقب
او در مصاحبهای با مجله «آتالنتیک»
«پدر فایروال بزرگ چین» را به دست
در دسامبر سال  ،2015هزاران نفر از کارآفرینان و تحلیلگران فناوری بههمراه
توضیح میدهــد« :اهمیــت فرهنگی
آورده بود و عاقبت ،دشمنی صدها هزار
چند نفر از سران دولت در ووژن در جنوب چین ،برای شرکت در دومین کنفرانس
اینترنت جهان گرد هم آمدند .در مراسم افتتاحیه ،شی جینپینگ ،رئیسجمهور
جستوجوهای انسانی این است که در
کاربر وب چینی هم نصیبش شد.
چین ،نگاهش به آینده اینترنت این کشور را ارائه کرد .شی گفت« :ما باید به حق
انتخاب
سایبری
توسعه
برای
را
خودشان
مسیر
مستقل
طور
ه
ب
که
کشورهایی
تک
ک
ت
یک کشــور غیردموکراتیک ،راههای
در سرتاســر دهــه  ،2000رهبری
میکنند احترام بگذاریم» و نسبت به دخالتهای خارجی «در امور داخلی کشورها»
رســیدن مــردم به اطالعــات محدود
چین بــه فناوری فانــگ مجموعهای
هشدار داد.
است ...اما شهروندان میتوانند از طریق
از نظارتهای جدیــد را ضمیمه کرد
188
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هشــدار اولیه آنها نیز کار نکرد .با این
حال ،ماجرای واقعی این بود که شــمار
فوقالعاده زیاد داوطلبان کمکرســانی
که کاربــران اینترنتی بودند از پکن به
منطقه سرازیر شــدند و تهیه سرپناه و
غذا برای شــهروندان ســرگردان را بر
عهده گرفتند .طی فقط  24ساعت ،تعداد
تخمینــی  8.8میلیون پیام روی «وئیبو»
درباره ســیل رد و بدل شد .داستان این
ســیلها نهتنها تبدیل به یکی از موارد
بیکفایتی دولتی شــد بلکه به یکی از
مثالهایی تبدیل شــد که نشان میداد
چطور یک جامعه آنالین میتواند یک

اینترنت که راست و دروغ را با هم ارائه
میکند ،به اطالعات دسترســی داشته
باشند ».مورد دنگ شروع کرد به جلب
حمایت عمومی بههمــراه گردهمایی
افراد جوانی در پکن که پالکاردهایی را
در دست گرفته بودند که رویش نوشته
شده بود« :هرکسی میتواند یک دنگ
یوجیائو باشــد ».در نهایت ،دادگاه رأی
داد که دنگ بــرای دفاع از خود عمل
کرده بوده است.
تحت لوای رهبری شی ،دولت چین فناوری جدیدی را ایجاد کرد که دولت را قادر
میساخت کنترلهای خیلی بیشتری بر اینترنت اعمال کند .در ژانویه سال ،2015
طی این دوران ،در آخرین ســالهای
دولت بسیاری از ویپیانها را که شهروندان برای دور زدن فایروال بزرگ چین از آن
استفاده میکردند مسدود کرد.
ریاستجمهوری هو جینتائو ،اینترنت
در حال تبدیلشــدن به ابزاری بیشــتر
جامعه واقعی را دگرگون کند.
و بیشــتر قدرتمند بود و بهعنوان مکانیسمی کار میکرد که با آن ،شهروندان
چینی از مقامات میخواستند مسئولیتپذیر باشند .بیشتر موارد مثل مورد دنگ
J Jهدفگیری تاثیرگذارها
یوجیائو ،در سطح محلی اتفاق میافتاد و رف ع و رجوع میشد .با این حال ،تعداد
در حالیکه مردم چین راههای جدیدی برای اســتفاده از اینترنت کشــف
کمی از این موارد به مقامات مرکزی در پکن میرســید .در  23ژوئیه ســال
میکردند ،رهبری این کشــور نیز شروع به توســعه قدرت جدیدی کرد که
 ،2011یک قطار سریعالســیر در شهر ســاحلی ونژوئو از ریل خارج شد و
اینترنت ممکن میســاخت ،مثل فهم بهتر دغدغههای شهروندان و روشهای
 40نفر کشــته و  172نفر مجروح شــدند .در پی این حادثه ،مقامات چینی
جدید شکلدهی به افکار عمومی .با اینحال ،وقتی اینترنت بیشازپیش تبدیل به
روزنامهنــگاران را از تحقیق در اینباره منــع کردند و به آنها گفتند فقط از
ابزاری برای ابراز نارضایتی میشد ،نگرانی در میان رهبران چینی از این بابت
اطالعاتی استفاده کنند که «از سوی مقامات رسمی اعالم میشود» .اما افراد مقیم
افزایش پیدا میکرد که اینترنت ممکن اســت برای تهییج نارضایتی سیاسی در
منطقه از شواهد و مدارک که به جای ارسال برای آزمایش در حال دفنشدن
مقیاس وسیع تا حدی که دولت مرکزی را به خطر بیندازد به کار بیاید .دولت
بودند ،عکس گرفتند .این عکسها وایرال شــد و این نظر را پررنگ کرد که
به این نگرانی با سلســلهای از راهحلهای فنی و رهنمودهای سیاســی واکنش
هدف اصلی مقامات این نیست که به دنبال دلیل واقعی این حادثه باشند.
نشان داد .با وجود این ،مرزهای زندگی اینترنتی همچنان به گسترش خود ادامه
یک نظرســنجی در وبسایت «ســینا وئیپو»  -که بعدتر مسدود شد  -از
میداد.
کاربران پرسید که فکر میکنند چرا بقایا و الشه قطار دفن شدند 98 :درصد
ورود شی جینپینگ به باالترین رده سیاسی در سال  ،2012اراده و خواست
( 61هزار و  382نفر) اعتقاد داشــتند که این کار نشان میدهد میخواستهاند
جدیدی برای حرکتی را به همراه آورد که فراتر از حذف کردن پستها در
شواهد را از بین ببرند .یک طنز تلخ در محیط آنالین منتشر شد« :ما چقدر تا
وبالگها و شبکههای اجتماعی و افزایش دایره عمل نهادهای نظارتی بود .پکن
بهشت فاصله داریم؟ فقط یک بلیت قطار» و «وزارت راهآهن اخیرا درخواست
میخواست مطمئن شــود که محتوای اینترنت بهطور فعاالنهتری در خدمت
کرده است که یک خط سریعالسیر حزب بهشت احداث شود» .فشار عمومی
منافع حزب کمونیست اســت .در دنیای مجازی ،مثل دنیای واقعی ،حزب به
منجر به تحقیق درباره حادثه از همه ابعاد شــد و در اواخر ســپتامبر ،دولت
سمت ســاکتکردن صداهای معترض ،تهییج اعضای حزب برای حمایت از
گزارشــی را منتشر کرد که طی آن انگشــت اتهام به سوي طراحی ضعیف
ارزشهای حزبی و جلوگیری از افکار خارجی برای نفوذ به زندگی سیاسی و
تجهیزات مخابراتی و فرایندهای ایمنی ناکافی دراز شــده بود .تعداد  54مقام
اجتماعی چین ،حرکت میکند .در یک سخنرانی در ماه اوت سال  2013که
رسمی در نتیجه این حادثه با تنبیه مواجه شدند.
متنش لو رفت ،شی یک چشمانداز تاریک را توصیف میکند« :اینترنت تبدیل
اینترنت همچنین احســاس تازهای از تعلق به اجتماع را در میان شهروندان
به میدان بازی اصلی در نبرد افکار عمومی شده است».
چینی به وجود آورد که عمدتا نهادهای جامعه مدنی قبراق و سرحال نداشتند.
شی در اوایل نشستن بر سریر قدرت ،به استقبال دنیای رسانههای اجتماعی
در ژوئیه سال  ،2012سیلهای بنیانکن در پکن باعث بیخانمانی بیش از 65
رفت .یک گروه در وئیبو به نام «گروه یاد گرفتن نکتههای جذاب از شی» در
هزار تن از افراد ســاکن منطقه و مرگ  77نفر شد .مجموع خسارتها 1.9
اواخر سال  2012شروع به کار کرد و کارش شوخی کردن با مقامات حوزه
میلیارد دالر تخمین زده شــد .مقامات محلی نتوانستند واکنش موثری داشته
پروپاگاندای چین بود( .بسیاری از چینیها گمان میکنند که این گروه مستقیما
باشند :افسران پلیس گفته میشــد که به جریمهکردن خودروهای سرگردان
بهوسیله کسانی در دولت ساخته شده اما مسئوالن حساب کاربری این گروه
ادامه میدادند ،به جای اينكه به کمک افراد مقیم محلی بشــتابند و سیســتم
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افترا مواجه شوند و سه سال به زندان بیفتند .برای مثال ،بعد
از سیل عظیمی که در ســال  2016در استان هبهئی رخ داد،
دولت سه نفر را به اتهام انتشار «اخبار جعلی» درباره تعداد
کشتهشدگان و خسارات سیل از طریق رسانههای اجتماعی،
محکوم کرد .برخی از پســتها و عکسهای سیل ،بهویژه
آنهایی که قربانیان غرقشــده را به تصویر میکشــیدند نیز
سانسور شدند.
عالوه بر این ،دولت شــی شــروع به هدفگیری افرادی
کرد که دنبالکنندگان زیادی در شبکههای اجتماعی داشتند
و ممکن بود اقتدار حزب کمونیســت را به چالش بکشند.
محدودیتها برای مهمترین اینفلوئنســرهای (تاثیرگذارها)
اینترنتی چین در ســال  2013شــروع شد و نقطه عطفی در
ت در
حیات اینترنت در چین را به نمایش گذاشت .محدودی 
بحثهای این افراد تاثیرگذار از سیاست بسیار فراتر رفت و
به مسائل شــخصی و کمتر حساس هم رسید .تاثیر این کار
روی «سینا وئیبو» بسیار شــدید بود .طبق مطالع ه روی 1.6
میلیون کاربر «وئیبو» تعداد پستهای این شبکه اجتماعی بین
سالهای  2011تا  2013به اندازه  70درصد کاهش داشت.

چنین مدعایی را رد میکنند ).شــی اجازه داد که مسئوالن
برخی از صفحههــای پرطرفدار شــبکههای اجتماعی در
تعداد کل افرادی که
نشست خبری او شرکت کنند و به آنها روی خوش نشان داد
برای رصد عقاید و
و اجازه داد که ویدئوهایی که گاهی درباره او شوخیهایی
سانسور محتوا در
اینترنتاستخدام
نیز میکردند در شــبکههای اجتماعی حضور داشته باشند
شدهاند  -نقشی که
و مسدود نشــوند .با اینحال ،میزان و مهارت پروپاگاندای
بهطور رسمی تحت
دیجیتال چین در فضای مجازی بسیار افزایش یافت.
عنوان«تحلیلگر
تحت لوای رهبری شــی ،دولت چین فناوری جدیدی را
افکار عمومی
اینترنتی»شناخته
نیز ایجاد کرد که دولت را قادر میساخت کنترلهای خیلی
میشود  -در سال
بیشتری بر اینترنت اعمال کند .در ژانویه سال  ،2015دولت
 2013تقریبا2
بسیاری از ویپیانها را که شهروندان برای دور زدن فایروال
میلیوننفرتخمین
بزرگ چین از آن اســتفاده میکردند مسدود کرد .این کار
زده شد .این افراد
در سرتاسر چین
بسیاری از ناظران خارجی را متعجب کرد که اعتقاد داشتند
بهوسیله واحدهای
ویپیانها برای اقتصاد چین آنقدر مفید هستند  -ابزاری که
پروپاگاندای
از شرکتهای چندملیتی ،بانکها و خردهفروشیهای آنالین
دولتی ،شرکتهای
و بســیاری از حو زههای دیگر حمایت میکرد  -که دولت
خصوصی و
رسانههای خبری
نخواهد آنها را نابود کند.
استخدام میشوند
در بهار ســال  ،2015پکن «توپ جنگی بزرگ» را ارائه
کرد .برخالف فایروال بزرگ چین که این توانایی را دارد که
J Jهمکاری شرکتهای خصوصی
ترافیک ورودی و خروجی چین را مسدود کند ،توپ جنگی
شــدت کنترل حزب کمونیســت بر اینترنت بهمنظور
بزرگ قادر است محتوایی را که در سرتاسر اینترنت جابهجا
ممانعت از انتشــار اطالعاتی که حزب خطرناک میداند،
میشــود ،تعدیل و جایگزین کند .یکی از اولین هدفهای
در همه زمینهها همچنان باال مانده اســت .چین توانسته است از فناوریهای
این ابزار ،وبســایت نرمافزارنویسی و کدنویسی امريكایی «گیتهاب» بود.
پیچیدهای مانند فایروال عظیم یا پوســته طالیی نیز برای این کار بهره بگیرد.
دولت چین از توپ جنگی بزرگ استفاده کرد تا به حملهای به این وبسایت
با وجود این ،شاید قدرتمندترین نقطه تاثیرگذاری این تالشها ،ارتش سایبری
دســت بزند و مانع دسترسی به آن شود و موفق شــد ترافیک این وبسایت
باشد که دولت چین طبق سیاستهایش پیادهسازی آن را جلو برده است.
را به ســمت وبسایت «بایدو» (موتور جســتوجویی شبیه به «گوگل» در
تعداد کل افرادی که برای رصد عقاید و سانسور محتوا در اینترنت استخدام
چین) هدایت کند .این حمله تاکید داشت تالش کند وبسایت «گیتهاب»
شدهاند  -نقشی که بهطور رسمی تحت عنوان «تحلیلگر افکار عمومی اینترنتی»
لینکهای صفحات نسخه چینیزبان روزنامه نیویورک تایمز و نیز وبسایت
شناخته میشود  -در سال  2013تقریبا  2میلیون نفر تخمین زده شد .این افراد
«گریتفایر» را حذف کند .وبســایت «گریتفایر» یک ویپیان پرطرفدار
در سرتاسر چین بهوسیله واحدهای پروپاگاندای دولتی ،شرکتهای خصوصی
ارائه میداد که به مردم کمک میکرد سانسور اینترنت در چین را دور بزنند.
و رسانههای خبری استخدام میشوند .یک تحقیق در دانشگاه هاروارد در سال
اما شاید چشمگیرترین تمهید شی محدود کردن طبیعت محتوایی باشد که
 2016تخمین زده بود که دولت چین ســاالنه حدود  448میلیون کامنت را
در محیط آنالین در دسترس است .در ماه اوت سال  ،2013دولت مجموعهای
در رسانههای اجتماعی میسازد و پست میکند .میزان قابلتوجهی از سانسور
جدید از نظارتها را منتشــر کرد که تحت عنوان «هفت معیار» شــناخته
اینترنت در چین از طریق حذف دســتی پستها انجام میشود و تخمین زده
میشود .شــرکتهای اینترنتی چینی بالفاصه واکنش نشان دادند .برای مثال،
شــده اســت که فقط برای همین کار ،حدود  100هزار نفر در هردو بخش
شرکت «سینا»  100هزار حساب کاربری را که دریافت ه بود مطابق با مقررات
شرکتهای دولتی و خصوصی استخدام شده باشند.
جدید نیستند ،مسدود کرد یا آنها را «تعدیل کرد».
شرکتهای خصوصی نیز نقشی مهم در تسهیل سانسور اینترنت در چین بازی
دولت محدودیتهای شدیدی نیز روی شایعاتی که منشأ آنها اینترنت است
میکنند .گوئوبین یانگ که پژوهشگر حوزه اینترنت در چین است ،استدالل
وضع کرده اســت .در ســپتامبر  ،2013دادگاه عالی خلق چین قانونی رأی داد
میکند که از وقتی ارائهکنندگان تجاری اینترنت با سانسور وبسایتهایی که
که نویسندگان پســتهای آنالینی که عامدانه شایعات یا دروغها را منتشر
میزبانشان هستند درگیر شدهاند ،شاید خیلی بعید نباشد که از خصوصیسازی
میکنند و پستهایشــان بیش از  5هزار نفر بازدیدکننده دارد یا بیش از 500
کنترل محتوای اینترنتی در چین صحبت کنیم .این فرایند بهسادگی با این واقعیت
بار به اشــتراک گذاشته میشود ،میتوانند با محکومیتهای مربوط به جرم
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اتفاق میافتد که کارآفرینان اصلی زیادی در حوزه فناوری ،مقام سیاســی نیز
دارند .برای نمونه ،روبین لی در شرکت «بایدو» یکی از اعضای کنفرانس سیاسی
مشورتی خلق چین است و یکی از مشاورانی که در قانونگذاری نقش دارند و
از طرفی ،لئی جون ،موسس و مدیرعامل غول شیائومی که در حوزه تلفن همراه
فعال است ،یکی از نمایندگان کنگره ملی خلق است.
با اینحال ،کنترل فزاینده شــی بر اینترنت بدون هزینه به دســت نمیآید.
اینترنتی که بهطور کارآمد کار نمیکند یا دسترســی به اطالعات را محدود
میکند ،سد راه رشد اقتصادی نیز میشود .اینترنت چین به این معروف است که
غیرقاب ل اعتماد است و از نظر سرعت ،رتبه  91را در میان اینترنت کشورهای
جهان داراســت .همانطور که ایوان اوسنوز ،نویسنده مجله «نیویورکر» ،در
بحث درباره تحوالت اینترنت چین در دوران حکومت شــی مینویسد ،باید
پرسید «چند کشور در سال  2015ارتباط اینترنتیای با جهان دارند که بدتر از
سال قبل از آن باشد؟»
نوآوریهــای علمی بهخصوص آنهایی که مــورد توجه رهبری چین قرار
دارند ،نیز ممکن اســت در خطر باشــند .بعد از مســدودکردن ویپیانها،
یک زیستشناس چینی مقالهای را منتشــر کرد که در رسانههای اجتماعی
مشــهور شد .عنوان مقاله او بود «چرا دانشمندان به گوگل نیاز دارند؟» .او در
مقالهای نوشته بود« :اگر یک کشور بخواهد این تعداد زیاد از دانشمندان خود
را وادار کند زمان کوتاه حیات علمی خود را صرف جســتوجو و یادگیری
فناوریهایی کننــد که بتوانند از فایروال بزرگ چین بــاال بروند و هر نوع
نرمافزار دورزنندهای را مرتبا بهروز کنند و روی هر روتر ،کامپیوتر ،لپتاپ
و تبلت و تلف ن هوشمندی نصب کنند ،گذشته از اينكه چنین میزان زیادی از
زمان آنها را هدر میدهد ،باید گفت که کاری کامال احمقانه است».
چیزی که تعیینکردنش دشوارتر است ،هزینهای است که با این کار ،رهبری

چین از اعتبارش خرج میکند .کاربران اینترنت با اســتفاده از الفاظ و کنایه
و مجاز برای فایروال بزرگ ،نظام سانســور چین را مسخره کردهاند .بهطور
ســنتی از عباراتی مثل «کشور قوی» یا «کشور دیوار» که یک اصطالح دارای
صنایع ادبی در تلفظ چینی است ،برای اشاره به کشور چین استفاده میشود اما
حاال کاربران منتقد اینترنت از آنها استفاده میکنند تا به نظام کنترل اینترنت
در چین اشاره کنند .کســانی که مسئول دنبالکردن کنترل محتوا هستند هم
بهطور گسترده از سوی کاربران مسخره میشوند .وقتی فانگ در دسامبر سال
 2010یک حســاب کاربری در شبکه اجتماعی «سینا وئیبو» باز کرد ،بعد از
اينكه هزاران کاربر آنالین «پیامهای حاوی فحش و ناسزا» برای او گذاشتند،
مجبور شــد به بهانه هکشدن حساب کاربریاش آن را ببندد .سانسورها در
شــبکه اجتماعی «سینا وئیبو» نیز باعث شد که جستوجوی عبارت «فانگ
بینشینگ» هم مســدود شــود .یک کاربر توئیتر در همان زمان در اینباره
نوشت« :واقعا چه شاعرانه :مســدودکننده ،مسدود شد ».وقتی فانگ در سال
 2011در دانشگاه ووهان در مرکز چین در حال سخنرانی بود ،تعداد اندکی از
دانشجویان بهسوی او تخممرغ و لنگه کفش پرت کردند.
با وجود اين ،به نظر میرسد که دولت چین مایل است هزینههای اقتصادی و
علمی بدهد و همچنین اعتبار خود را با تخریب احتمالی مواجه کند ،اما کنترل
بیشــتری روی اینترنت داشته باشد .نزد جامعه بینالملل ،سیاستهای سایبری
پکن نشــانهای از چالشی است که یک چین قدرتمندتر با نظم جهانی لیبرال
که ارزشهایش مواردی چون آزادی بیان است ،خواهد داشت .این سیاستها
همچنین منعکسکننده تضاد ذات ی در تالشهای چین اســت برای تبلیغ مدل
خودش بهعنوان مدلی برای جهانیســازی ،تالشــي که همزمان از یک مدل
حاکمیت مطلق در اینترنت حمایت میکند و از ســوی دیگر ،دنیای سایبری
خود را به روی اطالعات و سرمایهگذاری از خارج میبندد.

شاید مهمترین پیشروی در حوزه اینترنت مربوط شود به مجموعه دستورهای راهنمای سال  2004برای سانسور اینترنت که از دانشگاهها خواسته بود کامنتنویسهایی را استخدام کنند که
سنتی»
بحثهای قابلقبول سیاسی آنالین را انجام دهند و کامنتهایی را که قوانین چین را رعایت نمیکنند گزارش دهند .این کامنتنویسها که به نام «وو مائو دانگ» یا «حزب پنجاه ِ
شناخته میشدند ،ظاهرا برای هر پستی که میگذاشتند پاداشهای کوچکی میگرفتند.
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کتابخانه
کـتابخانه
کتاب ،بزرگترین اختراع بشر

گرانی کاغذ چه تاثیری در بازار فروش کتاب و نشریات داشته است؟
با افزایش ناگهانی نرخ ارز و گرانی و کمبود دالر در بازار ،شــاهد هســتیم که تمام اصناف ،صنایع و بازارها تحت تاثیر قرار گرفتند .در این بین روزنامهها
و نشــریات برای خرید کاغذ مورد نیاز خود با مشــکالت بسیاری روبهرو شــدهاند .بر اساس گزارشها شــوک تبدیل دالر مبادلهای به دالر تکنرخی
پروانه شفاعی
بــه مطبوعات رســید و تاجران کاغذ با وجود اینکه کاغذهای موجودشــان با دالر مبادلهای وارد شــده اما تحویل کاغذهــا را متوقف کردند و قیمت
خبرنگار
کاغــذ را از کیلویــی  ۳۶۰۰تومان به کیلویی  ۴۱۵۰تومان رســاندهاند و پیشفاکتورها و قراردادهای کاغذ را فقط با قیمــت جدید قابل انجام ميدانند.
این ســود  ۱۵درصدی تاجران کاغذ بحران نشــریات را بیشتر خواهد کرد به طوری که ظرف شش ماه گذشته قیمت کاغذ دو برابر شده اســت .این در حالی است که دولت به شدت
قصد دارد با گرانی کاغذ مقابله کند .متاســفانه با نوســانات نرخ ارز و افزایش نرخ ارز مبادلهای نسبت به گذشــته قیمت کاغذ در بازار تقریبا به دو برابر قیمت گذشته رسیده است.

قدرت و بازار

مورای ان .روتبارد
مترجمان :وحیده رحمانی ،متین
پدرام
انتشارات :دنیای اقتصاد

JJدولت و اقتصاد
روتبارد از چهرههای نامدار مکتب اتریشی اقتصاد بود که با ایجاد گونهای از آنارشیسم
بازار آزاد که خود آن را آنارکو کاپیتالیسم مینامید به گونهای بنیادین بر جنبش لیبرتارین
امریکا و اندیشه معاصر لیبرتارین و لیبرالیسم کالسیک تاثیر گذاشت .روتبارد بیش از ۲۰
کتاب نوشته است و از او به عنوان چهرهای مهم در جنبش لیبرتارین امریکا یاد میشود.
روتبارد بر اســاس مفهوم ترتیب آنی مکتب اتریش هواداری از اقتصاد آزاد در خلق پول
و محکــوم کردن برنامهریزی متمرکز از حذف کنترل اجباری جامعه و اقتصاد توســط
دولت مرکزی دفاع ميکرد .نیروی انحصاری دولت را بزرگترین خطر برای آزادی و رفاه
بلندمدت مردم میدانســت و حکومت را سازمان دزدیدن سیستماتیک آزادی و مکان
غیراخالقیترین ،بیپرواترین و خودخواهترین افراد در هر جامعه ميدانست .او در سراسر
این اثر توضیح میدهد که برخالف تصور حامیان نهاد دولت ،این نهاد نیروی بیخطری
نیست .اگر دل خوشی از دولت ندارید این کتاب را بخوانید .اگر به دولت عالقهمند هستید
باز هم این کتاب را بخوانید .دانشــجویان ،افراد تحصیلکرده و دانشگاهیان میتوانند از
کتاب «قدرت و بازار» منتفع شوند .در این کتاب مورای ان .روتبارد از اقتصاد اثباتی برای
تحلیل برنامهها و طرحهایی استفاده میکند که بروندادهای بازار را تغییر ميدهند یا مهر
ميکنند .جایی که حامیان دولت دالیل بیشماری را طرح ميکنند که چرا دولت به انجام
این یا آن کار ملزم است .روتبارد محدودیتهایی را بر تخیالت سیاسی مردم وضع ميکند.
او نشان میدهد دولت چطور نمیتواند یک بنگاه اقتصادی بیخطر باشد و مسائل را به
سادگی در جهان حل کند .به جای آن دولت دستگاهی ناکامل و ذاتا قهری است .با آنکه
 ۳۵سال از نخستین انتشار کتاب «قدرت و بازار» میگذرد این کتاب همچنان یکی از
قاعدهمندترین تحلیلهای اقتصادی از مداخله دولت است .رساله اصولی روتبارد« ،انسان،
اقتصاد و دولت» ،اقتصاد بازار داد و ستد را تشریح ميکند و قدرت و اقتصاد مداخله دولت
را شرح ميدهد.
192
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فصل سکوت

مریم دلیر
انتشارات :شادان

JJنسل سکوت
مریم دلیر نویسنده جوان و خوشذوقی است که چهارمین اثر او به نام «فصل سکوت»
از سوي انتشــارات شادان به چاپ رسیده اســت .این اثر در مدت کوتاهی مورد توجه
عرصه ادبیات به ویژه دوستداران حیطه رمان قرار گرفته است« .فصل سکوت» ماجرای
جوانی کردن نســلی اســت که متفاوت از تمام دورانها رشد کردهاند و به عبارتی نسل
سوخته نام گرفتهاند .نسلی که همیشه اجبار به سکوت داشتند .دخترها و پسرهایی که
عشــق را در دلشان پنهان کردند و روابطی هرچند سالم را پشت دیوارها حفظ کردهاند.
ماجرای دختری متولد دهه  ۶۰و پســری متولد دهه  ۵۰که در روابط معلم و شاگردی
و یا به عبارتی اســتاد و دانشــجویی به عشقی عمیق دچار میشوند و فراز و فرودهایی،
احساسات آنها را درگیر ميكند .این داستان در بستر زمان خودش پهن شده تا شاید به
این ترتیب نسلها به هم نزدیک شوند و بهتر یکدیگر را درک کنند .شرایط جوانی و به
اصطالح جوانی کردن در فاصله این سالها چنان متفاوت شده است که اگر پدر و مادر
آن دوره از خاطراتشان برای فرزند جوان امروزشان بگویند شاید به نظر باورپذیر نباشد.
در حقیقت دغدغههای متفاوت این دو نسل چنان از هم دور شده است که هرچه بیشتر
اصرار بر فهماندن آن ميکنی بیشتر دور ميشوی .بهتر است خاطرات عاشقانهمان را برای
همنسالن خود نگه داریم و به امروزیها کمتر توضیح بدهیم .شاید این گونه کمتر با حس
ترحم به تو نگاه کنند و هیچوقت هم ندانند که تو فرزند سکوت بودهای و هستی .نویسنده
به خوبی تجربه آن سالها را در قالب رمان به مخاطب خود منتقل ميکند .شاید هم یکی
از مهمترین کارکردهای رمان همین ترســیم حس و حال ممکن زمان و مکان است به
کسانی که کوچکترین قرابتی با آن شرایط نداشته و ندارند و داستانش را در بستر الزم
ميگسترد ،مخاطبان را به آن زمان پرتاب میکند و وادارشان میسازد تا با قصه همراه
شوند .این گونه است که ميتوان فاصله نسلها را از هم کم کرد و حس نزدیکتری به
آنان داد تا کمی بهتر یکدیگر را درک کنند.

شور زندگی

ایروینگ استون
مترجم :مارینا بنیاتیان
انتشارات :نشانه

JJخودنگری و خودکاوی
داســتان پر ماجرای زندگی ونگوگ کتابی ارزشمند و فوقالعاده خواندنی از ایروینگ استون
است که از سوی نشر نشانه در اختیار عالقهمندان قرار داده شده است .در این کتاب ونگوگ نقاش
نهتنها به عنوان یک هنرمند بلکه به عنوان شخصیتی مطرح ميشود که زندگی پرآشوب ،پرتکاپو و
پر از عذابش را در قالب داستانی مملو از شور و احساس و عاطفه ارائه میکند .این کتاب بیوگرافی
ونسان ونگوگ را از  ۲۱سالگی تا  ۳۷سالگی که بر اثر فقر و مشکالت روانی خودکشی میکند
در قالب داستانی کالســیک به نمایش میگذارد .ونگوگ در طول زندگی خود به برادرش تئو
نامههای زیادی مينویسد که منابع گرانبهایی برای نگارش این کتاب محسوب میشوند .تاکنون
هیچ هنرمندی به اندازه ونگوگ تحت تأثیر تمایل شدید خود به خالقیت چنین بیرحمانه به
پیش نتاخته و یا تا به این حد از سطحیترین خوشیهای زندگی بشری محروم نشده است .نقاش
نابغهای که زندگیاش کشمکشی بیوقفه با فقر ،سرخوردگی ،جنون و ناامیدی بود .در آخر کتاب
«شور زندگی» تعدادی از نقاشیهای ونگوگ به شکل سیاه و سفید آمده است .کتاب همچنین
نموداری است از جوشش اروپا در اواسط قرن نوزدهم :برخورد سنت و صنعت ،شور و حرصی که بر
جامعه حاکم است ،انسانیتی که هنوز سوسو ميزند ،تجددی که ميخواهد سر برآورد و اصالتی که
در نوجويی هنر بروز میكند و میخواهد در برابر استیالی کارخانهها مقاومت ورزد.

بنویس تا اتفاق بیفتد

هنریت کالوسر
مترجمان:
جهان قطبشاهی ،ندا رشیدی
انتشارات :کتیبه پارسی

JJهدف
کتاب «بنویس تا اتفاق بیفتد» اثر دکتر هنریت کالوسر یک کتاب فوقالعاده عالی در
مورد نوشتن و خلق کردن است .عنوان دومین کتاب «بدانید چه میخواهید و به دستش
بیاورید» است .خانم هنریت کالوسر در دانشگاههای مختلفی از جمله واشنگتن ،سیاتل،
کالیفرنیا ،کانادا و غیره تدریس کرده است و سمینارهای متعددی در مورد روانشناسی
و روانکاوی برگزار کرده اســت« .بنویس تا اتفاق بیفتد» در  ۲۰فصل نوشته شده است
که در هر فصل نویسنده ماجرای فرد یا افرادی را بررسی میکند که از طریق نوشتن به
خواستهها و آرزوهای خود رسیدهاند .برای هر فردی این نوشتن و مکتوب کردن به طریقی
جواب داده است .ایده کلی این کتاب بسیار ساده است و در همان ابتدای کتاب میتوانید
متوجه آن شوید و آن هم این است که اگر خواستهای دارید آن را بنویسید تا شاهد رخ
دادنش باشــید .در تمامی کتاب ،نویسنده سعی کرده است این موضوع را شفافتر بیان
کند و اهمیت آن را نشان دهد .هنریت کالوسر در ابتدای کتاب ميگوید بعضیها دفتر
خاطرات دارند ،بعضیها افکار خود را روی دســتمال ،پشت پاکت نامهها ،تکه کاغذهای
بریدهشده از یک دفتر یا هر تکه کاغذ دیگری که دم دست باشد مينویسند .نگران نوع
کاغذی که استفاده میکنید یا اینکه باید در یک دفتر بنویسید یا روی یک تکه کاغذ،
نباشید .روي هر نوع کاغذی اعم از خطدار یا بیخط ،گران یا ارزان ،بنويسيد و هرچیزی
که مينویسید زیر آن تاریخ بزنید .کتاب به موضوع خیلی مهم نوشتن اهداف میپردازد.

خواب آشفته نفت
محمدعلی موحد
انتشارات :کارنامه

JJاز قرارداد دارسی تا سقوط رضاشاه
کتابی که جلدهای پیشــین آن ،تاریخ پرماجرای نفت در ایران را به شکل مبسوطی
روایت میکرد« .خواب آشــفته نفت» در ابتدا در مجموعهاي دوجلدی با عنوان «دکتر
مصدق و نهضت ملی ایران» از سوی نشر کارنامه منتشر شد .موحد در این دو جلد تالش
کرد تا زندگی مصدق را در جریان ملی شدن نفت بازگو کند .وی با نقد مصدق و اطرافیان
او و نقل حوادث و جریاناتی که در آن سالها رخ داده است ،پژوهشی بر مبنای واقعیاتی که
خود نیز در بخشی از آنها حضور داشته در اختیار مخاطب قرار میدهد .یکی از ویژگیهای
برجسته نثر موحد آن است که با نگاهی انتقادی اندیشهها ،رفتارها و تصمیمهای مصدق
را بازخوانی کرده است .او در جلد سوم نیز همین نگاه را بررسی میکند و ضمن بحث از
ماجراهای پرفراز و نشیب نفت در ایران از کودتای  ۲۸مرداد تا سقوط زاهدی نخستوزیر
دولت کودتا را به بوته نقد ميگذارد .اکنون محمدعلی موحد بخش دیگری از تاریخ نفت
ایران را در مجموعه «خواب آشــفته نفت» به بحث نشسته است .بخشی که از جهات
گوناگون ميتوان آن را زمینهساز بررسی همهجانبه تاریخ نفت ایران دانست .او در جلد
تازه این مجموعه به بحث در باب تاریخ طوالنی نفت ایران میپردازد و از قرارداد دارسی تا
سقوط رضاشاه را بررسی ميکند.

به من نگاه کن

الهام فالح
انتشارات :ققنوس

JJنگاهی به اوتیسمیها
رمان «به من نگاه کن» درباره بیماری اوتیســم نوشته شده است که این روزها زیاد
نامش را ميشــنویم و نوعی اختالل در برقراری روابط اجتماعی است .در این رمان یک
زن و مادر حضور دارد که نویسنده است و فرزندش مبتال به بیماری اوتیسم است .فالح
پیش از این ،کتابهای داستانی «همه دختران دریا»« ،خونمردگی»« ،سامار»« ،کشور
چهاردهم» و «زمستان و آلبالو» را منتشر کرده است .او رمان جدیدش را به دلیل فراگیری
بیماری اوتیســم در جامعه و امتناع برخی خانوادهها از اعالم ابتالی فرزندانشان به این
بیماری نوشته است .این نویسنده تالش داشته در این کتاب نگاهی به زندگی کودکان
مبتال به اوتیســم و خانوادههایشان داشته باشــد .غزاله ،ابراهیم ،غزاله و ابراهیم عناوین
سرفصلهاي این رمان هستند .در نگارش این کتاب ،الهام فالح ریسک بزرگی کرده و آن
اینکه یکی از بیماریهای کودکان یعنی اوتیسم را دستمایه نوشتن یک رمان قرار داده
است .ریسکی که ميتوانست به ریزش مخاطب بینجامد .اوتیسم بیماری شناختهشدهای
در جامعه امروز ماست ولی نحوه برخورد و پذیرش آن از سوی خانوادهها هنوز زیر سوال
است زیرا بسیاری از آنها درصدد کتمان این بیماری هستند و یا آن را با بیماریهای دیگر
اشتباه میگیرند و به شناخت راههای درمان آن نمیپردازند .اینکه نویسنده توانسته است
با این پیرنگ ،رمانی در  ۲۲۸صفحه از آب درآورد ،کار ســخت و هنرمندانهای بوده چرا
که اوتیسم و یا هر بیماری دیگری نمیتواند به خودی خود پیرنگ اصلی یک رمان باشد.
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اﻣﮑﺎن ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎى ﺷﺮﮐﺖ
ﺗﻮﺳﻂ اﻣﻀﺎداران

ﺑﺎزﺑﯿﻨﻰ و ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت

اﻧﺘﻘﺎل وﺟﻪ زﻣﺎنﺑﻨﺪى ﺷﺪه
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺻﻮرتﺣﺴﺎب ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎى ﻓﺮوش

اﺣﺮاز ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮداﺷﺖ

ﻣﺸﺎﻫﺪه وﺿﻌﯿﺖ ﭼﮏ ﻫﺎى واﮔﺬار ﺷﺪه
و دﺳﺘﻪ ﭼﮏﻫﺎ
اﻧﺘﻘﺎل وﺟﻪ ﮔﺮوﻫﻰ

درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت اﻧﻮاع ﺣﺴﺎب ﻫﺎى ﺷﺮﮐﺖ
و ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ

اﻧﺘﻘﺎل وﺟﻪ ﭘﺎﯾﺎ

اﻧﺘﻘﺎل وﺟﻪ داﺧﻠﻰ
اﻧﺘﻘﺎل وﺟﻪ ﺳﺎﺗﻨﺎ

ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ و اراﺋﻪ ﮔﺰارش
ﺧﺪﻣﺎت ﭘﯿﺎمﮐﻮﺗﺎه

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖﺑﺎﻧﮏ ﺧﺎص ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ

