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دیباچه

نگاه بخش خصوصي:

رقابتپذيري مطالبه اصلي

سياستهاي
اقتصاديحتي
اگر ضعيف باشند،
بهتر از آن است
كه ناپايدار و
بيثباتباشند
و با كوچكترين
تغييراتمديريتي
يا اتفاقات سياسي،
اينسياستها
تغييركند

اگر بخواهيم مهمترين مطالبه بخش خصوصي را
در يك كلمه خالصه كنيم قاعدتا آن كلمه چيزي
جز تحقق مفهوم عام «رقابتپذيري» نخواهد بود.
رقابتپذيري مفهومي عام اس��ت ك��ه مولفههاي
مختلفي را شامل ميشود ،اما در مجموع ميتوان
گفت كه قرار داشتن همه افراد ذينفع و كارآفرين
در شرايط يكسان و به دور از تبعيض و در محيطي
ش��فاف و در چارچوبی قانونمن��د و در غياب موانع
ساختگي و با زيرس��اختهاي مناسب را ميتوان
معادل اين مفهوم تلقي كرد .اگرچه ويژگيهاي يك
جامعه و اقتصاد رقابتپذير متنوع است ،اما در اينجا
به چند مورد مهم آن اشاره ميشود.

1

حاكميت قانون

يا بازار بر فعاليتهاي اقتصادي است .گرچه در همه
كش��ورها قواعدي مخالف اين نظام تصويب و اجرا
ميشود ،اما اين قواعد ،محدود و استثنا بر قاعده بازار
هستند .ضمن اينكه در جهت پوشاندن نقاط ضعف
احتمالي نظام بازار در يك جامعه ،معين و معموال
بطور موقتی هستند ،و چنين نيست كه تخصيص
قواني��ن و مقررات بر اين نظام به نحوي باش��د كه
كليت وجودي آن را مخدوش و بياعتبار كند .نظام
بازار موجب تخصيص بهتر منابع و كاهش هزينهها
و افزايش درآمدها خواهد شد .نوآوران و كارآفرينان
و اف��راد اليقتر در اين بازار موفقتر خواهند بود .در
اين بازار عدهاي نيز عقب خواهند ماند ،بخش��ي از
اين عده ميكوشند كه نقاط ضعف خود را جبران
كرده و موفقيت مجددی را كس��ب كنند ،و آناني
هم كه قادر به چنين كاري نيستند ،تحت حمايت
بيمهاي و غير بيم��هاي دولت قرار خواهند گرفت،
دولت��ي كه بودجه خود و بودجه اي��ن گروهها را از
صاحبان ارزش افزوده حاصل از نظام بازار در قالب
ماليات اخذ ميكند.

اطالعات از مطالبات داراي اولويت بخش خصوصي
است.

4

يكي از مهمترين انگيزههاي حضور فعاالن بخش
خصوصي اعم از بازرگانان و ساير مشاغل در انقالب
مش��روطيت ،نيازي بود كه آنان ب��ه وجود قانون و
حاكميت آن احس��اس ميكردن��د .حاكميتي كه
هم��ه مردم و از جمله فعاالن اقتصادي جامعه را از
شر سليقهها و زورگویيهاي افراد حكومت خالص
دسترسي به اطالعات
ميكرد .اين خواسته از همان زمان مشروطيت در
عرضه گس��ترده و آزاد اطالع��ات در اقتصاد
سرلوحه مطالبات بخش خصوصي قرار داشته و در
مقاطع گوناگون با فراز و فرودهايي همراه بوده است .امروز اهمي��ت زيادي دارد .اقتصاد و جامعه كنوني
امروز نيز بايد اقتصاد و فعاالن اقتصادي و كارآفرينان در نظامهاي پيشرفته ،به اقتصاد و جامعه اطالعاتي
راازترستصميمات،دخالتهاوسياستهايمبتني شناخته ميشود .اطالعات نه تنها در بهبود فرآيند
توليد و كاهش هزينه اهميت دارد ،بلكه اطالعات
بر سليقه اشخاص مصون نمود .بدين منظور؛
يكم؛نيازمندقوانينيشفاف،بدونتعارض،روزآمد در كنار س��رمايه ،زمين و كار ب��ه يك عامل مهم
و نسبتا ثابت هستيم .دوم؛ بخشنامههاي دولتي در (چهارم) توليد تبديل شده است ،بنابراين هرگونه
چارچوب و مبتني بر قوانين مصوب و حتيالمقدور محدوديت��ي در عرض��ه اطالع��ات و ي��ا هرگونه
رفع تبعيض
با مشاركت و همراهي گروههاي ذينفع تهيه و ابالغ تبعيض در ارائه اطالعات ،تأثير مخربي بر توس��عه
در صورت��ي كه منابع مال��ي حكومت و پولي
ش��ود ،به نحوي كه جايي براي اعمال سليقه افراد و رشد اقتصادي كشور خواهد داشت .از ميان رفتن بانكها يا مناقصهها و مزايدهها از طريق س��ازوكار
باقي نگذارد .سوم؛ دسترسي سريع و ارزان به مراجع رانتهاي اطالعاتي و نيز توليد و عرضه هرچه بيشتر بازار و رقابت عادالنه و منصفانه ،تخصيص نيابد ،نه
صالحيتدار قضايي ب��راي رفع خصومت از طريق و دسترس��ی بدون تبعيض و حتيالمق��دور ارزان تنها فساد را افزايش ميدهد ،بلكه هزينههاي تمام
رسيدگي منصفانه شرط ديگر
ش��ده را در هر حوزهاي به
تفاوت
وضع موجود وضع مطلوب
شيوهنظارتي
تحقق حاكميت قانون است.
ش��دت افزايش ميدهد و
2/23
4/20
1/97
نظارت نظام بازار
بهرهوري كار و س��رمايه را
0/88
2/91
2/03
نظارت اشخاص موثر
شديدا كاهش خواهد داد.
قانون بازار
1/73
3/54
1/81
نظارت نهادهاي تخصصي مستقل مثل بورس
بنابراين شفاف و منصفانه
مهمتري��ن قانون��ي كه
شدن تخصيص منابع پولي
بخش خصوص��ي طالب آن
2/06
3/68
1/62
نظارت مدني (احزاب ،رسانهها ،انجمنها)
و مناقصهها ،ش��رط الزم
است ،پذيرش قانون طبيعي
 - 5خیلی زیاد
 -4متوسط
 - 3زیاد
 - 2کم
 -1خیلی کم
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كوچك شدن دولت

نس��بت هزينههاي دولت و بخش عمومي به
توليد ناخالص داخلي كه نشاندهنده اندازه دولت
است ،در ايران به حدود  65تا  70درصد ميرسد كه
يكي از بزرگترين نسبتها ميان كشورهاي جهان
اس��ت .در واقع اندازه دولت در ايران بس��يار بزرگ
اس��ت .اين بزرگي دولت متأثر از تزريق درآمدهاي
نفتي اس��ت كه منجر ب��ه دخالت در بس��ياري از
عرصههاي تصديگري ميش��ود ،به نحوي كه این
دولت بزرگ چنان درگير جزئيات و امر تصديگري
ميشود كه از وظيفه اصلياش كه همان حاكميت
باشد باز ميماند .از سوي ديگر بزرگي دولت موجب
ميشود كه زمينه رقابت و نظام بازار مخدوش شود
و به نوعي انحصار بر كش��ور حاكم شود ،و ترديدي
نيس��ت كه انحصار موجب كاهش ارزش افزوده و
درآمد ملي و كند شدن رشد اقتصادي ميشود .در
اين زمينه خصوصيسازي واقعي و اجراي اصل 44
به عنوان یک راه مهم جهت کوچک ش��دن دولت
يك خواسته مهم براي فعاالن اقتصادي است .انتقال
مالکیت از طريق س��هام عدالت ،و نيز شركتهاي
شبهدولتي و باقي ماندن مديريتهای ناکارآمد و غير
اقتصادي دولتيها بر شركتهاي واگذاري دردي را
از اقتصاد کش��ور درمان نميكند و قدمیبس��وی
کوچک شدن دولت تلقی نمیشود.
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چراغ راه
چالش ها و دغدغه های
صاحبان کسب و کار
سارا محمدی

براي بهبود وضع اقتصاد كشور و حضور موثر بخش
خصوصي كارآمد و كارآفرين در اقتصاد كشور است.
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ثبات سياستها
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نظارت كارآمد

سياستهاي اقتصادي حتي اگر ضعيف باشند،
بهتر از آن اس��ت كه ناپايدار و بيثبات باش��ند و با
كوچكترين تغييرات مديريتي يا اتفاقات سياسي،
اين سياستها تغيير كند .تغييرات پيشبيني نشده
در سياستهاي صادرات و واردات و تعرفههاي آن،
سياستپرداختواموسودهايمتعلقه،سياستهاي
مرتبط با س��رمايهگذاري و مجوزه��اي دولتي و. . .
ريس��ك فعاليت اقتصادي و در نتيجه هزينه توليد
را باال ميبرد و اين به ضرر مصرفكنندگان خدمات
و كااله��اي توليدي یعنی مردم خواهد بود .فعاالن
بخش خصوصي نميتوانند هر لحظه منتظر شنيدن
يك تصميم غي��ر قابل پيشبيني جديد باش��ند.
پيشبينيناپذي��ري تصميمات اقتص��ادي و حتي
سياس��ي ميتواند به انفع��ال و صبر يا كنارهگيري
بخش خصوصي و حتي خروج س��رمايه از كش��ور
منجر شود.
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تمامي آنچه كه گفته ش��د در ذيل يك نظام
نظارتي كارآمد معنادار خواه��د بود .نظام نظارتي
مفهومي عام دارد و فعاليتهاي بخش خصوصي و
دولتي را ش��امل ميشود و چنين نيست كه فقط
بخش خصوصي مش��مول نظارت باش��د و بخش
دولتي خود را مص��ون از نظارت تلقي كند و هيچ
گونه نظارتي را برنتابد .ويژگي نظارتي در نظامهاي
مدرن آن اس��ت كه نظارت را اجتماعي و نهادي و
قانونمند و غير شخصي و غير سليقهايتر نمودهاند.
در حالي كه نظارتهاي شخصي ،معموال فسادآور و
ناپايدار و غير مستمر است ،نظارتهاي اجتماعي و
نهادي و قانونمند ،سالم ،كارآمد و پايدار و مستمر
هستند .
وضعيت كنوني نظارت در اقتصاد و جامعه بسيار
متفاوتتر از چيزي است كه مطلوب تلقي ميشود.
مطالعهاي كه چندي پيش در اين باره از  35نفر از
متخصصان مديريت استراتژيك و با سابقه اجرايي
س��طح باال در كشور انجام شد ،نشان داد كه از نظر
آنان ،اثربخشي نظارت در ايران در حد كم است .آنان

وضعيت موجود و مطلوب شيوههای نظارت عمومي
را به اين شرح توصيف كردهاند:
توصيف نخبگان مديريت استراتژيك از وضعت
نظارت گوياي آن است كه از نظر آنان در يك نظام
نظارتي مطلوب بيشترين اهميت به نقش نظارتي
نظام بازار و سپس نظارت مدني و بعد از آن نهادهاي
تخصصي مستقل و سپس اشخاص موثر و قدرتمند
داده ميشود .اما واقعيت اين است كه در نظام موجود
نظارتي ما ،بيشترين نقش مربوط به اشخاص موثر و
قدرتمند و كمترين آن مربوط به نظارت مدني است.
گرچه در هر چهار مورد نيز ميان نظارت مطلوب و
موجود فاصله چشمگيري وجود دارد ،براي مثال از
نظر خبرگان راهبردی کشور وضع نظارت نظام بازار
در حد كم است ،در حالي كه وضع مطلوب آن بايد
تا حدي بيش از زياد باشد.
حرك��ت به س��وي اين نظام نظارت��ي مطلوب،
خواس��ت بخش خصوصي است ،مش��روط بر آنكه
همه فعاالن اقتصادي اعم از دولتي یا ش��به دولتي
يا خصوصي مش��مول اين نظام نظارتي شوند ،و از
حيث نظارت نيز ميان آنان تبعيض برقرار نشود و
شرط انصاف رعايت شود.
تحقق كوتاهمدت اين اهداف و چشماندازها دور
از انتظار است ،اما انتظار بخش خصوصي اين است
كه در درجه اول در هيچ كدام از شاخصهاي ذكر
ش��ده ،گامیبه عقب برداشته نشود و در درجه بعد
به صورت ملموسي در هركدام از آنها به سوي جلو
گامهاي روشني برداشته شود .بويژه آنكه برداشتن
این گامها تقريبا در برنامههاي پنج س��اله توسعه
كشور تأكيد شده و حتي مواد قانوني معيني براي
آنها تصويب و ابالغ شده است.
رس��يدن ب��ه چش��مانداز  1404ج��ز از طريق
مش��اركت فعاالنه بخش خصوصي ميسر نيست و
مش��اركت فعاالنه و موثر اين بخش نيز به نسبتي
خواهد بود كه در اهداف هفتگانه فوق پيشرفتهاي
ملموسي حاصل شود .ظرفيت اقتصادي و مادی و
نيروي انس��اني و منابع پول��ي و ارزي و بازار بزرگ
ایران ،بس��يار بيش از آن اس��ت كه ما در وضعيت
كنوني قرار داش��ته باشيم .اين ظرفيت در منطقه
منحصر به فرد است ،اگر با تحقق اهداف فوق زمينه
فعليت يافتن آن فراهم شود.

نماین��دگان بخش خصوصی هر دو هفته یکبار
در کمیس��یون های تخصصی اتاق تهران گرد هم
می آیند تا با بررسی موضوعات روز و چالش هایی
ک��ه بخش خصوصی با آن روبروس��ت توصیه ها و
راهکارهایی در جهت حل آن ها ارائه دهند .آشنایی
با این مس��ایل و طرح آنچه در ماههای اخیر مورد
توجه نمایندگان مذکور بوده اس��ت برای صاحبان
اندیشه و مقامات مسئول کشور بسیار حائز اهمیت
اس��ت .در این نوش��ته صرفاً عناوین مطرح ش��ده
ارائه می ش��وند تا روشن شود که نگرانیهای بخش
خصوصیچیست:
الف ) نرخ ارز
ب)  LCداخلی
ج) مطالبات پیمانکاران از دولت
د) اولویت بندی در اجرای طرح هدفمندکردن یارانه
ها
ه) پرداخ��ت ماب��ه التفاوت یارانه ها ب��ه واحدهای
صنعتی قبل از افزایش قیم��ت حامل های انرژی
ب��ه منظور جلوگیری از افزایش بار مالی بنگاههای
تولیدی
و) سرمایه س��پرده های دولت نزد نهادهای تامین
کنن��ده مالی ص��ادرات از جمله صندوق توس��عه
صادرات و بانک توسعه صادرات
ز) مشکالت داخلی صادرات
ک) تحریم اقتصادی و راهکارهای مقابله با آن
ل) ع��دم امکان خری��د نیروگاهها توس��ط بخش
خصوصی ب��ه دلیل نپذیرفتن اوراق مش��ارکت و
تسهیالت بانکی و تقاضای پول نقد برای فروش
بدیه��ی اس��ت از زوایا و جنبه ه��ای مختلفی
میتوان موضوعات فوق را مورد بررس��ی قرار داد و
به نتایج متفاوتی رس��ید .اما هدف این نوشته بیان
چالش های این بخش اس��ت تا با مطرح شدن آنها
در مراکز علمی و نهادهای مسئول ،فضای بحث و
تبادل نظر پیرامون این چالش ها فراهم تر ش��ده
و راهکاره��ای بهتری برای ح��ل معضالت جامعه
طراحی و اجرا شود.
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سخن اول
بهبنگاههای
کوچک و متوسط
توصیهمیشود
همکاریها و
سرمایهگذاریهای
مشترک میان خود
را توسعه داده و
سعی کنند که در
صورت امکان به
صورت شبکه ای یا
خوشه ای به هم
متصلشوند
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تأسف را حداقل كنيم

س��رمايهگذاران و مديران
كس��ب و كار با چالشها و
تغييرات متعدد و جديدي
روبرو شدهاند؛ تغييراتي كه
از منابع مختلفي سرچشمه
گرفته و نيازمند رفتارهاي
سیدمحمود حسینی متفاوتوتصميمگيريهاي
رئيس مركز مطالعات بعضا متعارضي هس��تند.
و بررسيهاي نوآوريه��اي تكنولوژيكي،
اقتصادي اتاق تهران
ورود رقب��اي خارج��ي،
حجم گس��ترده كاالي قاچاق ،مش��خص نبودن
پیامدهای هدفمند كردن يارانهها ،ثبات نرخ ارز و
تنشهاي داخلي از يك سو و فشارها و تحريمهاي
تحميلي از سوي ديگر وضعيت را بسيار پيچيده و
پيشبيني روندها و رويدادهاي آينده را ظاهرا غير
ممكن كرده است .در کنار این چالشها عملكرد
دس��تگاهها و نهادهاي اجرايي مسوول است كه با
تصميمات و اقدامات كارشناسي خود نتوانستهاند
دامنه این عدم اطمنیانها را کاهش دهند بطوري
ك��ه هيچ كس نميداند كه فردا چه پيش خواهد
آمد و چه تصميمي اتخاذ خواهد شد و تأسفبارتر
اينكه مديران ارشد به جاي دادن اطالعات و ياري
رس��اندن به سایر مديران جهت درك بهتر اوضاع
اعالم ميكنند كه ما ميدانيم فالن موضوع ،فرضا
هدفمند شدن يارانهها يا افزايش قيمت بنزين چه
زماني اتف��اق ميافتد و يا چگونه ،اما به داليلي از
اعالم آن خ��ودداري ميكنيم .به عبارت ديگر نه
تنه��ا با دادن اطالعات و حداق��ل ارائه برنامههاي
س��االنه خود به مديران ،جهت اتخاذ تصميمات
درست برای سرمايهگذاري كمك نميكنند بلكه
ب��ا افزودن ابهام و اقدامات ناگهاني فضا را بس��يار
پيچيدهتر هم ميكنند  .متاسفانه این نوع رفتارها
به صورت رفتارهاي مقبول ،به ساير دستگاههاي
اجرايي كه ارتباط چنداني هم با بازار و فشارهاي
تحريم ندارند س��رايت كرده و آنها هم به صورت
غير مس��تقيم با تصميمات خود به افزايش تنش
و الته��اب در جامع��ه دامن ميزنن��د که به هیچ
وجه نمیتواند به بهبود فضای کسب و کار کمک
نموده و شرایط مناسبی را برای برنامه ریزیهای
بلندمدت و جذب س��رمایهگذاریهای داخلی و
خارجی فراهم سازد.
در چنين اوضاع و احوالي شايد بهترين كار ،كار
نكردن باشد كه در يادداشت شماره قبل نشريه به
آن اشاره كردم اما كارآفرينان حوزه كسب و كار به
خوبي ميدانند كه آنها با كار و تالش و س��اختن
زندهاند ،آنها زندگي ميكنند كه بس��ازند ،توسعه
بدهند و راهها و روشهاي جديدي را كشف كرده
و با پرورش توانمنديها و بروز خالقيتها ،خود و
جامعه را تكامل بخش��ند و برخالف تفكر رايج كه
گمان ميشود كسب سود براي سود يا جمعآوري
ثروت هدف اصلي كارآفرينان اس��ت ،آنان كسب

س��ود را نش��انه موفقيت ،لياقت و شايستگيهاي
خود قلمداد ميكنند وگرنه بسياري از سرمايهداران
فعال تا آخرين لحظه حيات تالش ميكنند ،اگرچه
از ثروت عظيمي ه��م برخوردارند و نیازی به مال
کسب شده نخواهند داشت .بنابراين پيشنهاد كار
نكردن و قبول آن از س��وي صاحبان كسب و كار
اگرچه به لحاظ منطق حس��ابداري يا سود و زيان
ممكن است پيشنهاد معقولي باشد اما كمتر مورد
پذيرش فع��االن اقتصادي ق��رار ميگيرد چرا كه
زندگي آنها تنها با ساختن و روبرو شدن با چالشها
معن��ا پيدا ميكند و لذا مس��اله را بايد به گونهاي
ديگر حل كرد و در مواجهه با اين ش��رايط دشوار
خصوصا تحريمها راههاي جديدي را كشف كرد كه
طبيعتا بخش عم��دهاي از اين تالشها در جهت
بهبود فضاي كس��ب و كار بايد از س��وي نهادها و
دس��تگاههاي حكومتي صورت بگيرد .با صراحت
ميت��وان از زب��ان صاحبان كس��ب و كار بخش
خصوصي اعالم كرد ك��ه در صورت عدم حمایت
واقعی دولت از بخش خصوصی و تعاونی ،آس��یب
جدی به آنها وارد خواهد شد.
بدون شک بخش خصوصي هم بايد خود دست
بهكار شود و با همت ،تدبير و بويژه با هماهنگي و
حركتهايجمعيومنطقيراههايبرونرفتازاين
وضعيت سخت و ناشناخته را پيدا كند و يا حداقل
آسيبپذيريهاي خود را كاهش بدهد و به عبارت
ديگر تأسف ناشي از اقدامات امروز خود را حداقل
کند ،اين تأسف زماني بوجود ميآيد كه نتايج يك
تصميم آشكار و مشخص شود كه ما ميتوانستيم با
همان اطالعات گذشته تصميم بهتري بگيريم ،اما
به دليل فرآيند نادرست اتخاذ تصميم زيان ديديم
و با مشكل روبرو شديم .بنابراين صاحبان كسب و
كار بايد در تصميمگيريها و اقدامات خود رويكرد
جديدي را اتخاذ كنند و نكاتي را مد نظر قرار بدهند
كه بعدا با تأسف شديدي روبرو نشوند از جمله:
خبرگان ي��ا مديران موفق معم��وال احتمال
غافلگير شدن خود را در برابر رويدادهاي آينده
بس��يار پايين برآورد ميكنند .اين باور نادرس��ت
سبب ميشود كه برای مشورت با سايرين اهميت
چنداني قايل نشده و روندهاي پيدا و ناپيداي جديد
محيط را با حساس��يت ،پيگيري و ارزيابي نکنند،
آن��ان برمبناي تجربيات موفق خود عمل نموده و
الگويي نانوشته راهنماي عمل آنان است ،الگويي
كه در گذش��ته موفقيت امروز آنان را پديد آورده
است .اما بايد به اين بزرگان عرصه اقتصاد هشدار
داد كه در دوره تغييرات گسس��ته و ناش��ناخته،
الگوهاي معتبر ديروز براي عمل فردا لزوما از اعتبار
چنداني برخوردار نيستند چرا كه راز و رمز موفقيت
در محيطي كه ويژگي اصلي آن تغييرات سريع و
وسيع است بسيار متفاوت از گذشته است.
سرمايهگذاران فعال در بازار برمبناي مفروضات
و پيشبينيه��اي خود ك��ه عموما مبتني بر
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تجربه آنهاس��ت اق��دام به اخذ تصمي��م و اجراي
تعهدات ناشي از آن ميکنند .اما تجربه نشان داده
است كه اگرچه بعضي از اين مفروضات صحيح از
كار درآمده اما بسياري از پيشبينيها و فرضيات ما
پيرامون آينده غلط بودهاند ،بنابراين ضرورت دارد
كه صاحبان كس��ب و كار ،خ��ود را براي روزهاي
ب��د يا روزهايي كه با رخدادهاي ناش��ناخته روبرو
ميشوند آماده سازند .دنيايي كه آن را تجربه نكرده
و پيشبينيهاي آنها را نقش بر آب كرده است .اين
آمادگي قطعا نيازمند طراحي برنامههاي اضطراري
و عدم سرمايهگذاريهاي سنگين در حوزههاي غير
قابل انعطاف اس��ت ،اين آمادگي نيازمند آن است
ك��ه اصل را بر اين فرض ق��رار بدهيد كه حتما با
چالشهاي دش��واري مانند كمبود نقدينگي و يا
ورود بيرويه كاالي قاچاق و يا لغو قراردادهاي خود
روبرو ميشد ،پس از هم اكنون براي اين موقعيتها
راه چارهاي بيانديشيد و خود را براي روزهاي بحراني
و بد كسب و كارتان آماده كنيد.
برنامهريزي مرس��وم را كنار بگذاريم .چرا كه
رويكرد مذكور بر اين ايده منطقي استوار است
كه « اول پيشبيني آنگاه اقدام» .اما براي مواجهه
با فرصتها و تهديدات ناشي از تحريمها و هدفمند
كردن يارانهها و تالطمهاي بازار ،اين تأكيد ،تأكيدي
علمي و صحيح نيست .مطمئن باشيم كه اگر مبناي
تصميمگيري خود را اين روش قرار بدهيم حتما در
آيندهاي نه چندان دور با مشكل روبرو خواهيم شد
و يقي��ن بدانيم كه توان پيشبيني آينده محتمل
را نخواهيم داش��ت و لذا نميتوان به روش مرسوم
برنامهري��زي كرد و با اس��تفاده از پيشبينيهاي
متعارف طرحهايي تدوي��ن و اجرا کرد .منتقدان
رويكرد برنامهريزي توصيههاي متعددي دارند كه
حتما بايد آنها را مدنظر قرار داد.
راهبرد اصلي در اين شرايط به حداقل رساندن
تأسف يا خسارتهاي ناشي از تصميمات امروز
است .بايد تالش كرد كه در روند سرمايهگذاري و
عق��د قراردادهاي تجاري به گونهاي عمل کرد كه
نتايج حاصل از اين سرمايهگذاريها در سالهاي
آينده مايه تأس��ف نشده و شركت يا موسسه را با
بحران روبرو نس��ازد .روشن است كه هيچ مدير يا
س��رمايهگذاري اين اصل مهم را ناديده نميگيرد
اما توجه به يك نكته بس��يار مهم ،ظريف و حائز
اهميت اين است كه صاحبان كسب و كار عموما در
انتخاب يك استراتژي يا اتخاذ تصميمات مهم در
پي آن هستند كه سود خود را به حداكثر رسانند
و در حوزههايي سرمايهگذاري كنند كه با تحليل
آنها بيش��ترين بازدهي را براي آنها به ارمغان آورد
كه انتخاب همين رويه در ش��رايط بحراني ،بسيار
خطرناك است .مديران بايد بدانند كه حالتهاي
مختل��ف آينده قابل پيشبيني نيس��ت ،آنها بايد
بدانند كه رويدادهاي ناگهاني و ناش��ناخته امكان
شناس��ايي بهترين تصميم يا اقدام را از آنها سلب
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ميكند ،و لذا نباي��د در اين دام خطرناك گرفتار
ش��وند كه ب��ه احتمال زياد ش��رايط ب��ه گونهاي
خ��اص پيش خواهد رفت و ب��ا اين فرض اقدام به
س��رمايهگذاري کنند بلكه پيش��نهاد ميشود با
استفاده از متخصصان و صاحبان تجربه حالتهاي
مختلف آينده يا سناريوهاي متعدد را شناسايي و
تبيين کنند و آنگاه راهبردي انتخاب شود كه اگر
هر حالتي اتفاق افتد آنها را با بحران روبرو نكند ،به
عنوان مثال اگر فرضا  5حالت يا سناريو براي آينده
كسب و كار خود متصور هستند بايد راهبردي را
انتخاب كنند كه با توجه به مجموع اين حالتها
بهتر از ساير راهبردها باش��د ،بنابراين نبايد براي
كسب سودآوري بيشتر فرض را بر اين بگذارند كه
فالن حالت اتفاق ميافتد و بهتر است كه ما هم اين
استراتژي را انتخاب کنیم.
حتما و يقينا هرچه تالش كنيم و از روشهاي
معتبر علمي و تجربي استفاده نماييم و حتي
اطالعات دست اول از دولت هم دريافت كنيم باز هم
با توجه به مجموع شرايط آينده محيط كسب و كار
با رخدادهاي ناگهاني و غير منتظره متعددي روبرو
خواهيم شد و حتي اگر تصميمات مهم و اساسي ما
غلط از كار در نيايد و ما را با مشكل روبرو نسازد با
چالش تغييرات عوامل كليدي روبرو ميشویم و لذا
ضرورت دارد طرحهايي مانند سازمان آتشنشاني
ب��راي حوادث غير مترقبه از قب��ل تهيه و خود را
براي اجراي آنها مجهز سازيم .به عنوان مثال اگر
درخواست يك ميليارد تومان وام از بانك داريم و به
ما اطمينان دادهاند كه اين وام را خواهيم داد اما باز
هم احتمال دارد كه  500ميليون تومان بيشتر در
اختيار شما قرار ندهند بنابراين براي اينگونه موارد
از هم اكنون فكري بكنيد تا در صورت رخ دادن به
يكباره با مشكل الينحلي روبرو نشوید.
به بنگاههای کوچک و متوس��ط هم توصیه
میشود همکاریها و سرمایهگذاریهای مشترک
می��ان خود را توس��عه داده و س��عی کنند که در
صورت امکان به صورت شبکه ای یا خوشه ای به
هم متصل ش��وند تا قابلیت انعطاف در تولیدات با
کیفیت ،بازاریابی بهتر و اثرگذاری مناس��ب تر در
بازارهای داخلی و خارجی برایشان فراهمتر گردد.
و باالخ��ره اين باور كه بايد صبر كرد تا زمان
مساله را حل كند ،باوري غلط و پرهزينهای
است و به احتمال قوي اگر در مواجهه با فرصتها
و تهديدات ناش��ناخته فعال برخورد نشود صحنه
رقابت به رقبا واگذار خواهد شد .به هر حال مجددا
توصیه ميشود كه به جاي تأكيد بر كسب حداكثر
س��ود و س��رمايهگذاري در حوزههايي كه به نظر
ميرسد بيشترين بازدهي را نصيب شركت ميكند
بايد ب��ا احتياط برخورد كرد و حالتهاي مختلف
آينده را شناسايي نمود و راهي را برگزيد كه تأسف
ما را در آينده حداقل كند ،بنابراين بايد كوشيد كه
اين راه و الزامات آن را شناسايي كرد.

به سهم خود موجب ناکارآيي اقتصادي و
براي دست زدن به امور مهم اقتصادي
بيعدالتيهاياجتماعيميشود،بايدتوجه
آن هم در مقياس ملي بايد اهداف معتبر و
کرد که اين پيامدهاي نامطلوب منحصر به
قابل دفاعي وجود داشته باشد و جامعه نيز
بازار انرژي نيست ،بلکه اختالل در بازار هر
نسبت به آن آگاه و همراه شود؛ زيرا بدون
کاال و خدمتي آن هم به صورت گسترده
کس��ب همراهي و پشتيباني ملي و ايجاد
و توسط دولت پيامدهاي نامطلوب خود را
شرايط مناس��ب ،طرحهاي مهم هرچند
یحیی آل اسحاق خواهد داش��ت .ناگفته نماند که پيشنهاد
در ماهيت خود مفيد باش��ند ،نميتوانند
به درستی اجرا ش��وند و براي جامعه آثار رئيس اتاق بازرگانی و ع��دم مداخله به منزله عدم دغدغه دولت
مثبتي به ارمغان آورند .حتي ممکن است صنایع و معادن تهران براي کنت��رل و کاهش ت��ورم و مديريت
بهبود ش��اخصهاي اقتصاد کالن نيست،
آماده نبودن بس��ترهاي مناسب يا وجود
ابهامات و سردرگميهاي اجرايي پيامدهاي سوئي در بلکه تاکيد بر مديريت علميهمه اين ش��اخصها و
پي داشته باشد .در دهههاي گذشته براي وضع يارانهها بسترسازي براي بهبود آنها است .موضوع ديگر روشن
در کش��ورهاي مختلف به خص��وص در زمينه انرژي کردن تمام زواياي اصالح قيمتها است ،اگرچه ممکن
اهداف معتبر و قابل دفاعي چون وجود انحصار طبيعي است زمان دقيق اجراي آن به لحاظ برخي مالحظات
در توليد و توزيع ،امنيت ملي و دس��تيابي همگان به اعالم نشود .اينکه تاکنون محاسبه و پيشبيني روشني
ويژه اقش��ار كم درآمد به انرژي مطرح بوده است؛ اما در م��ورد ترتيب افزايش قيم��ت حاملهاي انرژي و
با پيش��رفت فنآوري و ارتقاي سطح زندگي و دانش تاثيرات آن بر سطح عموميقيمتها ارائه نشده است
جوامع  ،ناكارآم��دي هدفهاي پيش گفته به تدريج و هنوز هم مس��ووالن اقتصادي کش��ور از آن اظهار
آشكار شد و اعتبار خود را از دست داد و هدف معتبر بياطالع��ي يا با ترديد در مورد آن صحبت ميکنند
(آقاي بهمني رييس کل بانکمرکزي :ما نميدانيم که
ديگر که کارآيي اقتصادي است ،جايگزين آنها شد.
ترديدي نيس��ت که هرگاه آث��ار منفي ناكارآمدي هدفمندکردن يارانهها در چند مقطع و چند ساله اجرا
اقتصادي ناش��ي از پرداخ��ت يارانهها ب��ر آثار مثبت ميشود تا بتوانيم براساس آن محاسبات خود را انجام
كمكهاي يارانهاي براي ايجاد رفاه اجتماعي پيش��ي دهيم .ما  10سناريوي مختلف را انجام دادهايم و هر
گيرد ،يارانهها توجيه خود را از دست ميدهند .اختالل کداميک جواب داده است ) .موجب نگراني جامعه به
در قيمتهاي تعادلي بازار موجب عالمتدهي نادرست ويژه فعاالن اقتصادي است .به اين ترتيب پيشنهادهاي
به مصرفکنندگان و توليدکنندگان ميش��ود و چون کلي را كه ميتوان ارائه داد فهرستوار ارائه ميشود:
سرعت بخش��يدن به اصالح ساختار کلي دولت در
تمام هزينههاي توليد انرژي (شامل هزينههاي فرصت)
در قيمت آن ظاهر نشده و تخصيص منابع ميان انرژي راستاي
کوچک س��ازي و کاه��ش مداخ�لات آن و بهبود
و ساير مصارف به صورت بهينه انجام نميشود ،کارآیي
فضاي کس��ب وکار و رونق بخشي به فعاليت بخش
اقتصادي و در پي آن رفاه اجتماعي کاهش مييابد.
طوالني ش��دن عم��ر يارانههاي ضمن��ي انرژي و خصوصي؛
توجه به ض��رورت رقابتيکردن ديگر بازارها ،مانند
همچنين مي��زان و بزرگي آن آثار مخرب و مزمني را
براي اقتصاد كشور در پي داشته است .ميانگين يارانه پول ،س��رمايه و ارز براي کاهش اختالل در قيمتها
انرژي در ايران طي سالهاي  1376تا 1386حدود 17و تخصيص بهينه منابع؛
کاهش هزينه مبادله اقتصادي با فراهمسازي زمينه
درصد توليد ناخالص داخلي بوده و در س��ال 1386به
حدود  24درصد توليد ناخالص داخلي رس��يده است همکاريهاي روان بين بانکي داخلي و خارجي؛
کاه��ش هزينههاي مبادله با کوش��ش ب��راي رفع
که در مقايس��ه با ساير کش��ورها در سال  2007هم
ميزان کل و هم سرانه آن در رتبه اول و دوم قرارداشته تحريمها به ويژه با توجه به ضرورت تسهيل دستيابي
است .اين وضعيت عامل تحميل زيان ناشي از در نظر به منابع مالي و فنآوري الزم براي سرمايهگذاريهاي
نگرفتن هزينه فرصت استفاده از منابع يارانهاي به ويژه اصالحي وجديد در جهت ارتقاي کارآيي انرژي؛
انتخ��اب گزينهاي از ترکي��ب افزايش قيمت براي
در صنايع مصرف كننده انرژي شده و باعث شده است
كه عالوه بر ايجاد ناكارآمدي عموميدر مصرف انرژي ،حاملهاي انرژي که مناسبترين وضعيت هزينه فايده
صنايع به سمت بهرهگيري از فنآوريهاي ناكارآمد و را در پي داشته باشد؛
بازگرداندن کامل مازاد درآمد ناشي از افزايش قيمت
با بهرهدهي پايين كشانده شوند و منابع محدود كشور
نيز در طلب رانت انرژي از صنايع كارآمدتر به س��وي حاملهاي انرژي که از بخشهاي توليدي بهدس��ت
صنايع انرژي بر و ناكارآمد منحرف شود .در نتيجه توان ميآيد به اين بخشها در راستاي افزايش کارآيي آنها
رقابت و امكان صادرات كاهش يافته ،ناوگان حملونقل و حفظ و رشد سطح اشتغال مولد؛
انتخاب راههاي شفاف ،ساده و کارآمد براي باز توزيع
از نوسازي فرومانده و قاچاق سوخت رونق میگيرد .از
همه بدتر ،این اتفاق منجر به نهادينه ش��دن رويکرد مازاد درآمد ناش��ي از افزايش قيمتها براي پرهيز از
مداخلهجويانه و گس��ترش مداخ�لات دولت در امور گس��ترش ديوان س��االري و اعمال سليقه فردي در
پرداختها( .الزم به يادآوري است يکي از مناسبترين
اقتصادي و کسب وکار خصوصي جامعه شده است.
کليديترين موضوعي که به نظر ميرسد در اصالح راهها ،پرداخت بخشي از حق بيمه کارکنان بنگاههاي
نظام يارانهها بايد در نظر گرفته شود هدفمندکردن تولي��دي از محل اين منابع اس��ت ،زي��را هم نياز به
واقعي آن اس��ت ،هدفي مهم  ،معتب��ر و ضروري که تش��کيالت جديدي ب��راي انجام آن نيس��ت و هم
همان افزايش کارآيي اقتصاد است .اکنون که پذيرفته مستقيما وابسته به مساله اشتغال است وهم شفاف
شده است که اختالل در قيمتهاي تعادلي بازار انرژي ،و غيرقابل سوءاستفاده).
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یادداشتها

چرا آیندهنگری؟

سابقه و جایگاه تاریخی آیندهنگری در جهان و تاملی در ضرورت توجه به آن در ایران

نمیتوان از
آیندهنگری در
ایران سخن گفت
اگر ندانیم که
بیستسالدیگر
جایگاهاقتصادی
کشورمان و
جایگاهکشورهای
همسایهمان
کجاست

اطالع از آینده ،دوراندیشی و
آیندهنگری موضوعی است که در
طول تاریخ همواره جایگاه ویژهای
در می��ان نخب��گان اقتص��ادی،
اجتماع��ی و سیاس��ی داش��ته
است .در قرآن مجید نیز روایت
جمشید عدالتیان شده اس��ت که یوسف پیامبر بر
شهریاری* اساس خواب فرعون ،خشکسالی
عضو هیات نمایندگان هفتساله در مصر را پیشبینی
اتاق تهران میکند و با علم پیشگویی که
مختص پیامبران و با یقین همراه
بوده اس��ت در آن مقطع میتواند سرنوشت مصر را تغییر
دهد .در طول تاریخ نیز در سرسرای دربار پادشاهان همواره
افرادی به عنوان خوابگزار وجود داشتهاند که از رهگذر تعبیر
خواب س�لاطین و پادشاهان بر تصمیمگیریها تاثیرگذار
بودهاند و سخنانشان درباره تحوالت آینده برای حکومتها
نقش��ی کاربردی و غیرقابل کتمان داشته است .گویی که
تصمیمگیران سیاسی و اقتصادی همیشه نیاز داشتهاند تا
آینده را به طور علمیپیشبینی کنند و همین نیاز بشری
زمینهساز آن شده است تا در سال  1943اوسیپ فلشتهایم
از آیندهنگ��ری به عنوان یک علم یاد کند و برای اولین بار
هویتی مس��تقل برای آن قائل شود .باید در نظر داشت که
میان دانش ،باور ،حدس و توهم تفاوت اس��ت و وقتی ما از
آیندهنگری به عنوان علم س��خن میگوییم سخن مان از
جنس احس��اس یا توهم نیست .آیندهنگری با علوم دیگر
تفاوتی ماهوی دارد .ما در بحث اقتصاد ،دستورالعملهایی
داریم که بر اس��اس آنها روندها یا ادوار تجاری را نش��ان
میدهیم اما آیندهنگری فراتر از نشان دادن یک روند است.
مجالت بسیار زیاد و انس��تیتوهای فراوانی در سراسر دنیا
وجود دارند که وابس��ته به دانش��گاهی هستند در زمینه
عل��م آیندهنگری به صورت خ��اص فعالیت میکنند مثل
دانشگاههانوفر و دانشگاه مونیخ آلمان .این علم معطوف به

پیشبینی تغییر رفتارها و فضاها در آینده است و به عنوان
مثال وظیفه آیندهنگرها در حوزه کسب و کار این است که
به پیشبینی آینده بازار بپردازند آنچنانکه هم بتوانند عرضه
را پیشبینی و هم از شرایط تقاضا در آینده تصویری روشن
ارائ��ه کنند و از این طریق روند و موقعیت بازار در آینده را
پیشاپیش تعیین کنند .در سال  1980زمانی که در آلمان
دانشجو بودم در رشته تجارت خارجی استادی داشتیم که
برای اولینبار از قدرتهای اقتصادی قرن بیستویکم سخن
گف��ت و در این زمینه از برزیل ،هند و بخصوص چین نام
برد .در حالی که آن زمان چین سیاس��ت درهای بسته را
داشت و کمتر کس��ی پیشبینی میکرد که چین بتواند
در س��الهای آینده در اقتص��اد جهانی حرفی برای گفتن
داش��ته باشد .اما در آن ش��رایط استاد آلمانی ما بر اساس
پیشبینیهای موسس��ات آیندهنگری آلم��ان ،چین را به
عنوان یکی از غولهای اقتصادی قرن بیس��تویکم مطرح
میکرد .جالب این اس��ت که بر همین اس��اس در 1980
بیشتر زمینه تحصیل در دانشگاهها برای دانشجویان آلمانی،
روی چینشناس��ی متمرکز شده بود و دانشجویان آلمانی
س��عی میکردند که با الفاظ چینی و فرهنگ چینی آشنا
شوند .بدینترتیب در  1980دانش��جویان آلمانی را برای
بازار چین در قرن بیس��تویکم آماده میکردند .در همین
رابطه آلمان  5000دانشجوی چینی را پذیرفته بود که به
آلمان بیایند و با کشورشان آشنا شوند .این در حالی است
که در آن زمان هنوز ش��وروی وجود داشت .درهای چین
بسته بود و مائوئیسم به تندترین شکل خود حاکم بود .اما
پیشبینیهایی که در انستیتوهای آیندهنگری وجود داشت
نشان میداد چین راهی ندارد جز اینکه درها را باز کند و در
مدتی کوتاه تبدیل به یک غول اقتصادی شود و این واقعیت
در دانشگاهها تدریس میشد.
چرا آیندهنگری؟

آیندهنگ��ری در هر رش��تهای از متدولوژی خاص خود

عواقب شوک اقتصادی

درسی که هنوز از گذشته برای آیندهنگرفتهایم
نگر
آینده
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آنچه آینده اقتصاد ایران
را در ش��رایط فعلی تحت
تاثیر قرار خواهد داد احتمال
اجرای طرح هدفمند سازی
یارانهه��ا اس��ت .در جامعه
ما اما معموال نه رس��انهها
فرشاد مومنی و نه دانش��گاهها از امکان و
استاد اقتصاد انگیزه کافی برای بررس��ی
دانشگاه عالمه آیندهنگران��ه ای��ن ام��ور
کلی��دی و مهم و زیر ذره بین ق��رار دادن تبعات

آنها برخوردار نیستند و در چنین شرایطی احتمال
بروز رفتارهای ش��تابزده در آینده تقویت خواهد
ش��د و در فقدان نگاهی آیندهنگران��ه و مدبرانه،
هزین��ه و فایده کردن جای خ��ود را به آزمون و
خطا میدهد .چه بس��ا راهکاری اجرایی ش��ود و
پس از آنکه جامعه ما هزینههای سنگینی را بابت
آن پرداخت کرد سیاستمداران و سیاستگذاران از
کرده خود پشیمان شوند و عقب نشینی کنند و
یا حتی به رویههای عکس آنچه که مطرح شده
بود روی بیاورند.

برخوردار است و منافعی ویژه و مختص همان رشته را دارد.
مث�لا در حوزه تجارت ،نمونهای از آیندهنگری در خصوص
مصرفکننده و تغییر سلیقه مصرفکننده به کار میآید .در
صنایع خودروسازی وقتی طراحی مدلی را شروع میکنند
ش��اید این روند حدود  20س��ال به درازا کشد .در چنین
شرایطی ش��ما اگر طرحی را آغاز میکنید باید بدانید که
مصرفکننده  20س��ال بعد از نظر س��طح سلیقه در چه
جایگاهی ایس��تاده و نیازهای آینده مصرفکننده چگونه
اس��ت .در علم آیندهنگری ش��ما درمییابید که با بررسی
برخی ش��اخصها از جمله نوع نگ��رش به کاالی مصرفی
در گروههای مختلف مصرفکنندگان ،میتوان پیشبینی
کرد که آنه��ا در هنگام خرید چگونه س��لیقهای خواهند
داشت .البته الزمه این امر آن است که ببینیم این فرد نوع
زندگیاش چگونه بوده و با چه تکنولوژیای بزرگ ش��ده
است تا بتوانیم رفتار خرید او را به صورت علمیپیشبینی
کنیم .بدین ترتیب در این مسیر شناخت فضای رشد اهمیت
بسیاری برای پیش بینی آیندهنگرانه دارد .نوزادی که امروز
به دنیا آمده است چه تفاوتی با نوزاد بیست سال پیش دارد؟
مسلما برای نوزاد امروزی وقتی در آینده به سنین نوجوانی
برسد داشتن تلفن همراه یک موضوع بدیهی خواهد بود .با
همین نگاه میتوان مطالعات آیندهنگرانه را وسعت داد .مثال
نوزادانی که اکنون به دنیا میآیند و بزرگ میشوند همیشه
با انگشت سبابهشان در حال اشاره هستند و فکر میکنند
به هر چیزی دست زنند اتفاقی میافتد و بر اساس همین
الگوس��ت که موبایلها و وسایل الکتریکی در دنیای امروز
مبتنی تکنولوژی touchساخته میشوند .اینها با کودکان
بیستسال پیش که بچههای دوره مکانیکی بودند متفاوتند.
اینها با  touchبزرگ ش��دهاند و راحتطلب هس��تند و
پیچیدگی را دوس��ت ندارند .دوست دارند با اشاره به یک
کلیدکارش��ان انجام بگیرد .این باعث میشود که طراحان
کاالها در جهان که برای بیستسال دیگر این کودک کاال
طراحی میکنند این خصوصی��ات را در نظر بگیرند .علم
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تجربه از گذش�ته برای آینده :در س��الهاي
اوليه دهه  1370وقتی كه دولت وقت تجربه
شوك درماني را در افزايش نرخ ارز پياده كرد قدرت
انعط��اف اقتصاد ايران ب��راي مواجه منطقي با آن
تصمیم به اندازهاي ناكافي و ناچيز بود كه در سندي
كه نزديك به  10س��ال پس از اجراي آن ش��وك
درماني توسط بانك مركزي منتشر شد ،اقتصاد ايران
هنوز نتوانسته بود در برابر آن شوك كمر راست كند.
هر بار كه شوك قيمتي به اقتصاد ايران وارد میشود
يكي از پيامدهاي آن تحمیل عدم تعادل بس��يار
شديد بر بازار پول است .به طوري كه با يك فزوني
بسيار غير متعارف تقاضا براي دريافت پول نسبت به
عرضه پول مواجه شدهايم.گزارشي كه در اسفندماه
سال  1383باعنوان «بررسي امكانسنجي كاهش
نرخ س��ود بانكي در شرايط تورمي» منتشر شد به
خوبی نش��انههای این عدم تعادل را نشان میداد

آیندهنگ��ری به ما کمک میکند که بر اس��اس نوع روابط
اجتماعی و ابزارهایی که کودکی پنج ساله به کمک آنها
رشد کرده است بفهمیم این کودک بیستسال دیگر چه
نوع نگرش و نگاهی به محیط پیرامونش خواهد داشت .در
حقیقت برای هر کودکی تیپسازی و به تبع آن سناریوها
و الگوهای مرجعی نوش��ته میشود و در چنین پروسه ای
اس��ت که تولید صورت میگیرد .اگر موفقیت محصوالتی
مثل  I-phoneیا  I-podرا بررسی کنید درمییابید که
اگر مجموعه محصوالت  I-phoneتا این حد موفق بوده
به این دلیل است که طراحی آنها براساس سلیقه و نگرش
بچههای بیستس��ال پیش که اکنون جامعه خریداران را
تشکیل میدهند ،انجام گرفته است.
جایگاه آیندهنگری در ایران کجاست؟

هم به صورت س��یاه و سفید و در س��اعاتی محدود برنامه
پخش میکرد و اکثر مردم رادیو گوش میکردند و در بعضی
خانهها صفحات گرامافون دیده میشد .تلفن خیلیکم در
خانهها وجود داشت .نوع تدریس مدارس متفاوت بود و اگر
س��والی داشتید یا باید به یک آدم باتجربه رجوع میکردید
و ی��ا به یک کتاب علمی .و آن کت��اب علمیباید از طریق
پس��ت از خارج از ایران برایتان فرستاده میشد .حال امروز
را با دیروز مقایس��ه کنید .رس��انهها چه تفاوتی پیدا کرده
اند و مقایس��ه کنید که ام��روز چگونه بچهها کتابها را در
اینترنت جستوجو میکنند و در کمتر از  5دقیقه نسخه
 PDFکتاب مطلوب خود را به دست میآورند .تفاوتهای
چش��مگیری که در نحوه و سبک زندگی و امکانات موجود
در کشور ما طی پنجاه سال به چشم میآید نشان میدهد
که یک تولید موفق و آیندهنگرانه نمیتواند به این زمینههای
محیط��ی بی توجه باش��د .در کش��ور ما اما بی��ش از آنکه
آیندهنگری در چنین مسیری جدی گرفته شود ،آیندهنگری
را در مقام یک علم با تخیل و حدس درهم میآمیزیم .مثال
در علم پزش��کی از سلولهای بنیادین صحبت میکنیم و
میگوییم که در آینده دیگر الزم نیست افراد منتظر کلیه
بمانند و کلیه را میتوان بر اس��اس س��لولهای بنیادی آن
فرد بازسازی کرد .این نوع نگاه گاه با تخیل و حدس همراه
میشود و ما نباید آن را با آیندهنگری علمیاشتباه بگیریم.
رمانهای ژولورن یا فیلمهای زیادی که هرس��اله در مورد
آینده ساخته میشود هم با آیندهنگری علمیکامال متفاوت
هس��تند .باید تفاوت اینها را تش��خیص داد و دانست که
تخیل ،توهم یا باور نیست که به آیندهنگری میانجامد ،بلکه
یک پیشبینی کامال علمیاست که بنیانهای آیندهنگری ما
را شکل میدهد .باید درنظر داشت که حدس و باور را بزرگ
جلوه دادن و آن را به عنوان دانش آیندهنگری فروختن کاری
خطرناک است.

از آینده باز هم به شناخت و پیشبینی روندها بسنده کنیم
و در همین گام متوقف شویم .ما برای حرکت به سوی یک
جامعه آیندهنگر به اقداماتی فوری و ضروری نیازمندیم که
در این مجال اشاره ای به برخی از این ضروریات داریم:
 -1نهادسازیبرایپیشبینیعلمیآینده:اینموسسات
میتوانند موسس��اتی علمیوابسته به دانشگاهها باشند و
اساتیدی که ش��ناختی بهتر و ابزارهایی علمیدر اختیار
دارند در این موسسات به بررسی علمیآنچه در آینده رخ
خواهد داد بپردازند .جای این موسسات در کشور ما خالی
است .ایجاد موسسات آیندهنگری احتیاج به حمایتهای
بیدریغ دارد .چون چنین موسس��اتی تا چندسال ممکن
است هزینهبر باشند و پس از سرمایهگذاری اولیه است که
میتواند به سوددهی در آینده منجر شود.
 -2تقوی��ت وتبلیغ نیاز ب��ه اطالع از آین��ده :باید در
خانوادهها ،سازمانها ،در سطح مدیران و متصدیان امور نیاز
به اطالع داشتن از آینده را تقویت کرد .شاید پربینندهترین
برنامهها در تلویزیون برنامههایی باشد که از آینده سخن
میگوین��د .آینده خودرو ،آینده دنیا ،آین��ده اقتصاد و . . .
 .بای��د در میان اعضای خانواده ،در می��ان افراد تاثیرگذار
در س��ازمانهای مهم دولتی و غیردولتی ،در میان فعاالن
اقتص��ادی و اجتماعی اهمیت اطالع داش��تن از آینده را
تبیین کرد .این عطش دانستن از آینده میتواند موجبات
تسریع حرکت ما به سمت جامعه آیندهنگر را فراهم کند.
 -3افزایش انعطافپذیری در برابر تغییر :سیستمهای
م��ا باید خود را متناس��ب با فضای آین��ده متحول کنند.
سیس��تمها و نگرشها نباید مانعی در برابر حرکت رو به
رشد ما در آینده باشند بلکه باید این روندها را تسریع کنند.
موسسات باید برای آینده زندگی کنند .نباید در زمان حال
متوقف شد و نباید به صورت متمادی به مشکالت گذشته
فکر کرد .این یک نگرش جدید مدیریتی است که در دنیا
پذیرفته ش��ده است .ما برای اینکه به آیندهنگری مطلوب
دست پیدا کنیم باید تغییر نگرشی در میان افراد خانواده،
مدارس ،دانشگاهها  -به طور خاص سیستم آموزشی  -و در
اقتصاد (در چارچوبها و قواعد محیط کسبوکار) متناسب
با آنچه در آینده اتفاق میافتد ایجاد کنیم .تاکید و اصرار
بر هنجارهای گذش��ته نمیتواند راه درستی برای نیل به
یک جامعه آیندهنگر باش��د و این مسئله میتواند تنها به
کند شدن حرکت رو به رشد جامعه به سمت آینده یاری
برساند.
ن دکترای اقتصاد و مدیریت،
*جمشید عدالتیا 
استاد دانشگاه در رشته مدیریت و همچنین
از سه دهه پیش تا کنون عضو انستیتوی
آیندهنگریهانوفر آلمان بوده است.

و تحلی��ل میکرد .دراين گزارش به صراحت گفته
شده بود نرخ سود تسهيالت در بازار غير متشكل
پولي (ب��ازار نزولخواري) بين حداقل  36درصد و
حداكثر  72درصد در نوس��ان است و براساس آن
بازار پول دچار عدم تعادلي ش��د كه آثار آن تا 13
سال باقي ماند .بنابراين كساني كه توصيه ميكنند
در شرايط كنوني يك شوك قيمتي به انرژي وارد
كنيم بايد بدانند ك��ه آثار اين امر نوعی بيتعادلي
شديد در بازار پول وسرمايه ايجاد خواهد كرد .اين
افراد همزمان توصيه ميكنند كه يك شوك نيز به
بازار ارز وارد شود كه در صورت اصرار براي انجام آن
اقتصاد كشور بار ديگر در معرض شوكهاي خسارت
باري قرار ميگيرد كه ممكن است پيامدهاي آن تا
چند دهه گريبانگير اقتصاد ايران و توسعه كشورمان
باشد .بدین ترتیب امروز بیش از هرچیز ما محتاج
آن هس��تیم که از تجاربي ك��ه در اقتصاد ما اتفاق

افت��اده درس بگيريم و آنچه كه تجربه كرده ايم را
مجددا تكرار نكنيم.
تعدیل اقتصادی را بحثی ملی کنیم :آیا وقتی
توان رقابت م��ا در اقتصاد جهانی دچار تزلزل
ش��ده فقط باید به ص��ورت دوپینگ��ی و از طریق
فش��ارهای طاقت فرس��ا به اقتصاد ملی و تودههای
فقیر مردم این شکاف پر شود؟ و هیچ کس نباید در
زمینه ارتقای علمی ،فنی و افزایش بهرهوری،کاهش
هزینههای مبادله ،بهبود فضای کسب و کار و از این
قبیل سخنی به میان آورد؟ به واسطه آنکه عدهای
همچنان با غفلت از تجربه گذشته هوس تکرار آزمون
و خطاهای خس��ارتبار پیشین را پیدا کردهاند باید
یک بار برای همیشه یک سلسله بحثها در مقیاس
ملی برای ارتقا سطح شناخت علمیسیاست گذاران
و استراتژیستها و کارشناسان از مضمون و محتوای
برنامه تعدیل ساختاری و نسبت آن با مصالح اقتصاد

ملی راه بیاندازیم .در غیاب چنین شناختی ما در طی
بیست و چند سال گذشته مرتبا شاهد این هستیم
که بحثهایی ناظر بر شوک درمانی و تکرار اجرای
برنامه تعدیل س��اختاری در اقتصاد ایران به تناوب
مطرح میشوند .با استناد به گزارش رسمیکه بانک
مرکزی منتش��ر کرده و به درستی اذعان کرده که
نرخهای بسیار وحشتناک موجود برای بهره پول در
بازار نزول خواری ایران عمدتا ناشی از سیاستهایی
است که شکاف بین عرضه و تقاضای پول را به نفع
تقاضا به طرز وحشتناکی افزایش میدهد و به قاعده
ای��ن که چه از نظر دینی و چه از نظر کارشناس��ی
نرخهای نجومیبهره منش��ا فالک��ت اقتصاد ملی و
به خطر افتادن زندگی ش��رافتمندانه بخش اعظم
جمعیت کشور هست ،باب چنین بحث مهمیرا یک
بار برای همیش��ه باید به صورت جدی باز کنیم تا
خطرات مترتب بر چنین تصمیماتی روشن شود.

چگونه راه آیندهنگری را هموار کنیم؟
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نگر
آینده

واقعیت آن اس��ت که در ایران امروز نهتنها آیندهنگری
علمیوجود ندارد بلکه سازمانها و نهادها نیز برای آیندهای
که قطعا در پیش اس��ت ،هیچ ن��وع آمادگی ندارند .ما اما
برای آنکه به کش��وری توس��عهیافته و پیشرفته تبدیل
ش��ویم ،احتیاج داریم که به  10س��ال آینده فکر کنیم و
برای حرکت به سوی جامعهای آیندهنگر مهمترین نکته
«درک زمان» اس��ت .خوشبختانه بسیاری از سازمانها و
بنگاههای اقتصادی ما اکنون به جایی رسیدهاند که بخش
تحقیقات بازار و نظایر آن را ایجاد کردهاند و درباره مدیریت
استراتژیک صحبت میکنند و ما شاهد جا افتادن تدوین
استراتژیها در اقتصاد و تولید هستیم .اما نباید بدون اطالع

در ایران امروز
نهتنهاآیندهنگری
علمیوجودندارد
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آیندهای که قطعا
در پیش است
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با این توضیحات ،نمیتوان از آیندهنگری در ایران سخن
گف��ت اگر ندانیم که بیستس��ال دیگر جای��گاه اقتصادی
کشورمان و جایگاه کشورهای همسایهمان کجاست .وقتی از
چشمانداز بیستساله سخن گفته میشود این سخن مبتنی
بر حدس و گمان نیس��ت و نمیتواند باشد .این چشمانداز
جلوهای از یک نوع آیندهنگری علمیاس��ت .اما باید در نظر
داشته باشیم که حرکت در مسیر سند چشمانداز نیازمند
بینش و نگاهی آیندهنگرانه اس��ت .در زمینه اقتصاد ایران
دو ح��وزه آیندهنگری وج��ود دارد« :آیندهنگری اقتصادی
محیط��ی» و «آیندهنگری اقتصادی جهانی»« .آیندهنگری
جهانی» یعن��ی بررس��ی تیپشناس��ی مصرفکننده در
کش��ورهای دیگر که این نیز مبتنی اس��ت بر بررسی روند
تکنولوژی در کشورهای دیگر .برای یک تصمیم آیندهنگرانه
ضروری است که رقبای منطقهای و جهانی خود را شناسایی
کنیم و افکار آنها را تش��خیص دهیم .همچنین برای یک
«آیندهنگری محیطی» نیز نگاه موشکافانه ای احتیاج است
که کمتر ش��اهد آن در طراحیه��ا و برنامهریزیهای مان
هستیم .ما به عنوان مثال نقشه جامع آینده شهر تهران را
مورد بررسی قرار میدهیم و میتوانیم بگوییم خیابانهایمان
ب��ه این می��زان افزایش مییاب��د و اتوبانها ب��ه این تعداد
میرسند و مانند آن .اما متاسفانه معموال جای یک شناخت
دقیق نسبت به شهروند آینده که دنیایش دنیای دیجیتال
و نیازهای شهریاش کامال با نیازهای شهری شهروند امروز
یا شهروندی که بیستسال یا چهل سال قبل به دنیا آمده
متفاوت است ،همواره در این بررسیها و پیشبینیها خالی
میماند .مقایس��ه ای میان زندگی امروز ما و زندگی پنجاه
سال پیش ،روشن میس��ازد که تا چه حد شناخت آینده
میتواند از اهمیت برخوردار و مقدمهای برای توسعه و ترقی
باشد .پنجاه سال پیش در ایران تلویزیون در یک شبکه آن
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چگونه باید آینده صنعت طال وجواهر سازی
در ایران را بیمه کرد؟
ن��گاه به آینده صنعت طال و
جواهر چشماندازی امیدوارانه را
به تصویر میکشد اما این مساله
نبای��د م��ا را از م��رور تجربیات
گذش��تهای که داشته ایم غافل
کند تا بار دیگر زیانهایی که از
محمد کشتی آرای یک ذهنیت اشتباه بر ما تحمیل
رئیس اتحادیه طال و شده اس��ت را باری دیگر تجربه
جواهر کشوری کنیم .نگاهی اجمالی به گذشته
ای��ن صنعت از ابت��دای انقالب
تاکنون وتامل در مش��کالت دست به گریبان این صنف و
صنعت در کش��ور بهترین راه توس��عه و ترقی ما در آینده
اس��ت و تنها با درس گرفتن از گذشته است که میتوان
آینده را آنگونه که باید ساخت.
گذش�ته :بعد از انقالب اس�لامیصنعت طال و جواهر در
ایران از زوایای مختلفی آسیب دید و متحمل خسارتهای
زیادی ش��د .یک بخش آن ناش��ی از دیدگاهی بود که آن
روزها رایج ش��ده بود مبنی بر اینکه صنعت طال و جواهر،
ی است و همین تلقی
تولیدکننده محصوالت لوکس و زینت 
کافی بود تا به این صنعت مهم توجه الزم نشود و تولید و
پیشرفت آن با موانعی مواجه شود .از طرف دیگر ما پس از
انقالب اسالمیبا مساله جنگ و تحریمها مواجه شدیم که
صنعت طال را نیز مانند بسیاری بخشهای اقتصادی دیگر
تحت تأثیر خود قرار داد .چنین محدودیتهایی در
کنار افزایش چشمگیر جمعیت طی سالهای بعد
از انقالب موجب ش��د که نتوانیم در حوزه طال و
جواهر پاسخگوی بازار داخلی کشورمان
باشیم و متناسب با تقاضای داخلی،
به تولید محصوالت ط�لا و جواهر
بپردازیم .بدینترتیب در غیاب رقیبی

داخلی ،همسایگان و کشورهای همجوارمان بازار خوبی را
برای خود در ایران یافتند و البته به موازات رش��د حضور
آنها در بازار ما ،پیش��رفت بازار داخلی ما هر روز کاهشی
بیشتر پیدا کرد و اسباب رکود این صنعت در کشور به دلیل
بیتدبیری خود ما و در فقدان نگاهی آیندهنگر فراهم شد.
امروز :در س��الهای اخیر ام��ا با تغییر نگرش ارگانهای
دولتی نس��بت به این موضوع ،بازار طال و جواهر کش��ور
سمتوس��ویی مثب��ت گرفت��ه و میت��وان چش��مانداز
امیدوارکنندهای را برای آن متصور بود .البته اشتباه است
اگر نهادهای خصوصی ،مس��ووالن اجرایی را نیرویی مؤثر
در رش��د و ترقی این صنعت فرض کنن��د ،چه آنکه تک
تک تولیدکنندگان و اتحادیهها و انجمنها میتوانند نقطه
آغازی برای حرکت رو به جلوی این صنعت و صنایع نظیر
آن باشند .تنها مسئلهای که مسوولیت آن اکنون تا حدی
به دولت برمیگردد و نتایج آن میتواند بر وضعیت آینده
این صنعت در ایران موثر باشد ،موضوع تحریمهاست که
در صورت تشدید و تداوم آنها میتواند سرعت فعلی رشد
ما را بکاهد و باعث بروز مشکالتی در آینده این صنعت و
رقابت با رقبای خارجی شود.
آینده :تاملی در موانع گذشته و وضعیت فعلی صنعت طال

ما و بازار همسایه
فرصتی به نام بازارعراق و چالشهاي پیش روی
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اگرچه بسياري رخدادها كه
موجب ش��ده اس��ت رفته رفته
بازار اقتصادي مان را در برخي از
كشورها از دست بدهيم بر بازار
ايران و عراق نيز س��ایه افکنده
اس��ت اما خوش��بختانه پارهاي
علياصغر فرشچي رواب��ط اجتماع��ي و فرهنگ��ي
مديركل خدمات ميان عراق و ايران و ريش��ههاي
تجاري بينالمللي مش��ترك مذهبي در اين مورد
اتاق بازرگاني ايران خاص مانع از آن خواهد ش��د تا
اين بار ه��م اتفاقي ناميمون در
روابط اقتصادي دو كش��ور به وجود آيد .ايران در ش��رايط
كنوني به واس��طه این نزدیکیها اگرچه انتظار میرود که
جایگاه نخست در صادرات به عراق را دارا باشد اما به واقع
ایران بعد از تركيه در مقام دوم صادرات به عراق قرار دارد و
آمارها نشان ميدهند كه از هر سه دالر صادرات ما حدود
يك دالر آن به عراق ميرود .به هرحال در مبحث صادرات

ما تجربه خوبی را با عراق پش��ت سرگذاشته ایم و اميدوار
باید بود كه سياس��تگذاريهاي ص��ورت گرفته در حوزه
اقتصاد ايران از جمله طرح هدفمند شدن يارانهها موجب
كاهش سطح صادرات ايران به عراق نشود .برنامه اصلي ما
در شرايط كنوني اين است كه با تالش و در پيش گرفتن
سياست مناسب اقتصادي سهم خود در بازار عراق را حفظ
كنيم .اما نباید فراموش کنیم به رغم آنکه در زمان حاضر
عراق بهترين شريك تجاري ما در عرصه صادرات محسوب
میشود اما ما بهترين ش��ريك اقتصادي عراق نيستيم و
تركيه صادرات بيش��تري به ع��راق دارد .اما اینکه چگونه
میتوانی��م جایگاه خود را تقویت و حداقل حفظ کنیم در
گرو تصمیماتی آیندهنگرانه است که محتاج تامل بیشتر
اس��ت .اقداماتی همچون برگزاري نمايش��گاهها و توسعه
س��طح همكاري اتاق بازرگاني شهرهاي كرمانشاه ،ايالم و
سنندج موجب خواهد شد تا فرصت بيشتري براي حضور
در اين بازارها به وجود آيد .در همين راس��تا الزم است تا
نمايندگان مختلف در اتاق تهران  ،اتاق تعاون و اتاق ايران

و جواهر نش��ان از آن دارد که اگر ما اکنون ش��اهد رشدی
در موقعیت این صنعت در کش��ور خود هستیم این مهم
تنها برآمده از تالش دس��ت اندرکاران این صنعت و بخش
خصوصی بوده اس��ت .بدین ترتیب ما برای ساختن آینده
بیش از آنکه چشم به دستان دولت داشته باشیم الزم است
که خود آینده مان را بسازیم .در همین راستا باید تاکید کرد
که استفاده از ابزار جدید در این صنعت یقینا تضمینکننده
رشد ما در آینده خواهد بود .در حال حاضر صنعت طال از
به کارگیری ابزار سنتی به سمت استفاده از ابزار مدرن در
پیش اس��ت که اگر به همین نحو این روند ادامه یابد ،در
چند سال آینده ما میتوانیم به تولید محصوالت جدید خود
ب��ا ابزار مدرن بپردازیم و جای��گاه قابل مالحظهای در بازار
جهانی طال بدس��ت آوریم و در رقابت با کش��ورهای دیگر
جایگاه قابل توجهی را برای خود ایجاد کنیم .همچنین و
بر اساس آنچه در ابتدا نیز ذکر شد ما برای رونق بازار خود
به یک فرهنگس��ازی جدی احتیاج داریم .از مشکالت ما
جذب س��رمایهگذاران داخلی در این صنعت است و مانع
اصل��ی در این خص��وص وجود برخی تفکرات س��نتی در
بعضی از اعضای این صنف اس��ت که آن را میتوان با یک
فرهنگسازی درست ،تصحیح کرد و مانع از اخالل آنها در
مسیر پیش روی ش��د .اگرچه آینده صنعت طال و جواهر
عمدتا در گرو تالشی از سوی بخش خصوصی و نه دولت
اس��ت اما نمیتوان به برخی سیاستگذاریهای اجرایی و
تصمیمات مسووالن دولتی نیز اشاره نکرد .چه آنکه اصالح
ضرایب مالیاتی و البته ضرایب بیمه ،برای ایجاد یک امنیت
شغلی و بهبود فضای کسب و کار ضرورتی جدی است.
در صنایع داخلی ،موازنه مناسبی بین ضرایب بیمه
و ضرایب مالیاتی وجود ندارد و باید با نگاهی
آیندهنگرانه مراقب بود تا این مساله آینده
این صنعت را متاثر از خود نسازد.
نهايت همكاري را با بخش خصوصي ايران داشته و آنها را
حمايت كنند .البته در كنار اين ،راهكارهاي ديگر از جمله
تاسيس دفاتر و شركتهاي مشترك نيز ميتواند از سوي
بخش خصوصي و دولتي س��رمايهگذار در اين حوزه مورد
توجه قرار گيرد.
نباي��د اين نكت��ه را فرموش كنيم كه ع��راق در حال
حاضر یک بازار آزاد رقابتي بينالمللي به حساب میآید و
نه يك بازار محصور و محدود كه تحت تحريم باشد .عراق
اكنون كامال باز و آزاد است .به همين خاطر همه كشورها
ميتوانند وارد اين بازار شوند و سهمیبرای خود بسازند .به
همين خاطر نیز بر ماست که راهكار حضور و بقايمان در
اين بازار را مدام متناسب با چنين شرايطي بازتعريف کنیم.
نباید فراموش کنیم که تقویت حضور بخش خصوصي در
اين زمينه مي تواند گامي مثبت جهت گس��ترش حضور
ایران و همچنين تامين نيازهاي بازار عراق از س��وي ديگر
باشد .ما بايد كاري كنيم كه سطح مراودات و مبادالت ايران
و عراق از س��طح به عمق برسد و سرمايهگذار ما بتواند به
اليههاي درونيتر و عميقتري از سرمايهگذاري دست يابد.
نباید فراموش کرد که بازار عراق براي ايران يك بازار كليدي
و مهم به شمار میآید و نبايد فرصتهای پیش روی ما ،در
غیاب یک نگاه آیندهنگرانه قرباني سياستگزاريهاي اشتباه
شود.

خودرو در جاده ناهموار
نگاهی آیندهنگرانه به موانع پیش روی شکوفایی خودروسازی در ایران
در آس��تانه تدوی��ن اهداف و
سیاس��تهای صنع��ت خودرو
در اف��ق  1404ب��ا اتفاقات��ی
روبروییم که قطعا تأثیر عمده
ای در سرنوش��ت این صنعت
خواهند داشت و بدین ترتیب
محسن رزمخواه مهم آن اس��ت که ما با نگاهی
عضو هیات آیندهنگران��ه از آس��یبهای
مدیره انجمن احتمالی بکاهیم و ش��رایطی
سازندگان قطعات و بهینه را مهیا سازیم.
اول :از ی��ک س��و اج��رای
مجموعههای خودرو
طرح هدفمن��د کردن یارانهها
به افزایش قیمت م��واد و کاال و خدمات در این بخش
خواه��د انجامید که این نیز منجر ب��ه افزایش قیمت
محصول ش��ده و بازار مص��رف را حداقل ت��ا مدتی با
کاه��ش تقاضا روبرو خواهد ک��رد .کاهش تقاضا اما به
همین مقدار خالصه نخواهد شد؛ چه آنکه ما با کاهش
تقاضا در نتیجه موج تغییرات قیمتی درکلیه بخشهای
اقتصادی نیز مواجه خواهیم شد که مصرف کنندگان
را وادار میکند تا منتظرتثبیت ش��رایط بمانند .بدین
ترتی��ب در نگاه آیندهنگرانه خود نمیتوانیم بر کاهش
تقاضا به عنوان یک واقعیت در صنعت خودرو چش��م
ببندیم .مهم اما آن است که این کاهش تقاضا چه مدت
طول خواهد کشید ،و چگونه میتوان دوره آن را کنترل
کرد و کاهش داد .بی ش��ک طوالنی ش��دن این دوره
بستگی تام به شدت افت وخیز شرایط اقتصادی وصعود
قیمتها خواهد داشت که در مقابل چنانچه تمهیداتی
از طرف متولیان مالی -اقتصادی ،ازجمله ارائه تسهیالت
ارزان جهت خرید کاال و سایر امتیازات مالی به مصرف
کنندگان عرضه شود ،بطور طبیعی موج کاهش تقاضا
تابع منحنی دیگری خواهد ش��د اگرچه باز هم شرایط
نامطمئن از بین نخواهدرفت.
دوم :وضعیت کش��ور در عرصه اقتصاد بین المللی
عاملی دیگر اس��ت که آینده صنعت خ��ودرو در ایران
را متاثر از خود کرده اس��ت .چنانچه موج بی اعتمادی
گسترش یابد و تامین مواد و قطعات بامشکالت بیشتری
روبرو شود ،خودبخود عرضه خودرو با مشکالتی ناگزیر
روبرو خواهد شد .ضمن اینکه در شرایط عدم اطمینان،
مصرف کنندگان ترجیح میدهند تا نس��بت به خرید
داراییهای س��رمایه ای بمنظور حفظ پول و ارزش آن
گام بردارن��د و این نیز خود تقاضا را برای خرید خودرو
کاهش خواهد داد .هرچند که بعضی هنوز خودرو را در
زمره کاالهای س��رمایه ای میدانند ولیکن با افزایش
تیراژ و س��رعت خارج شدن خودروها از چرخه مصرف
این مفاهیم نیز درحال تحول و تغییر هستند.

دس��تیابی به اهداف سند چش��مانداز قطعا هدفی
دشوار است چراکه جهت گیری اصلی آن سند ،حضور
در بازارهای جهانی و آنچنانکه پیش بینی ش��ده است
درس��ال  1404کش��ور ما قادر به ص��دور حداقل یک
میلیون دس��تگاه خودرو به خارج از کشور باشد .صدور
خودرو با این تیراژ و قیمت و کیفیتی که در بازار اشباع
جهانی با آن روبرو هستیم ،نیازمند توجهی آیندهنگرانه
و کارشناسانه است .نمیتوان در نکات طرح شده در باال
تاملی جدی نکرد و راهه��ای پیش رو را هموار نکرد و
امیدوار به آینده ای مناسب نیز بود .آینده از آن ماست
اگر اما آیندهنگر باشیم.

اراده ای برای
تدویناستراتژی
کالن به چشم
نمیآید که اگر
زیربناهایتحقق
اهداف صنعت
خودرو ،که در
قالباستراتژی
کالنصنعتی
هویتمییابند،
شکل نگرفته باشد،
چگونه اهداف
این صنعت محقق
خواهندشد؟

نگر
آینده
شماره سوم  /مهر و آبان 89

ای��ن دو رویداد مهم پی��ش روی میتوانند تأثیرات
مهمیبر س��ند اهداف و سیاس��تهای صنع��ت خودرو
بگذارند و مشکل آفرین باش��ند .برنامهریزی و تدوین
اس��تراتژیهای جزیره ای آنچنانکه ما بس��یار شاهد آن
بودهایم و هس��تیم مشخص نیس��ت که تا چه مقدار
میتواند کارس��از و راهگشا باش��د .در همین حال اما
هیچ اراده ای برای تدوین اس��تراتژی کالن صنعت نیز

به چشم نمیآید و توجهی به این امر نمیشود که اگر
زیربناهای تحقق اهداف صنعت خ��ودرو ،که در قالب
استراتژی کالن صنعتی هویت مییابند ،شکل نگرفته
باشد ،چگونه اهداف این صنعت محقق خواهندشد؟ اما
از این دو مسئله اساسی اگر بگذریم صنعت خودروسازی
با موانع دیگری نیز در مسیر خود روبروست که مطابق
نگاهی آیندهنگرانه ،تامل در آنها ضروری مینماید:
 -1یکی از عمده ترین مشکالت دیگر صنعت خودرو
که تحولی اساسی در آینده آن را با مشکل روبرو کرده
است و تاثیری به سزا در آینده این صنعت در ایران دارد،
بی شک مسئله خصوصی سازی این صنعت است .آنچه
مشخص است این است که برخی ارادهها نمیگذارند که
این صنعت به شکل واقعی خصوصی شود و دائما این
کالم را نجوا میکنند که بخش خصوصی قادر به اداره
این صنعت نیست .در حالیکه بخش خصوصی چنانچه
بتواند مبالغ سنگین خرید سهام را تامین کند ،حتما قادر
به اداره یک شرکت بزرگ خودروسازی نیز خواهدبود.
همچنین بخش خصوصی به مراتب هوش��مندانهتر و
چابکتر از بخش دولتی در عرصه اداره صنعت خواهد
بود ،و توجه مس��ووالنهتری به مال و ثروت خود دارد تا
یک کارمند دولت که امروز میآید و فردا میرود.
 -2صنعت خودروس��ازی در ایران ،صنعتی حجیم
و بزرگ تعریف ش��ده است .حال آنکه مشخص نیست
چرا کارخانجات خودرو در این اندازه باید نگه داش��ته
شوند؛عقل سلیم ایجاب میکند که در کشوری با این
سطح مشکالت و مدیریت ،با توجه به مقیاس اقتصادی،
فعالیتها خرد ش��ده و در قالب شرکتهای هولدینگ و
مدیریتهای کوچکتر این صنعت به کار خود ادامه دهد
و از تجمیع منابع و س��رمایهگذاری که به متورم شدن
این صنعت انجامیده دوری جوید.
 -3قطع��ا مدیریت بخش خصوص��ی از تجربیات
شرکتهای خودروس��ازی خارجی در کار خود میتواند
و باید اس��تفاده کند .اما در ح��ال حاضر بخش دولتی
برای ایجاد ارتباط با ش��رکتهای خارجی با مشکالتی
جدی روبروست .بعضا ش��رکتهای خارجی تمایلی به
توسعه روابط با شرکتهای دولتی ندارند و تنها براساس
دورنمائی که از بازار ایران دارند ،سعی میکنند در حد
مشخصی با شرکتهای خودروسازی ایران ارتباط داشته
باشند .بدین ترتیب به میدان آمدن بخش خصوصی از
این حیث نی��ز میتواند آینده متفاوتی را برای صنعت
خودرو رقم زند.
 -4مش��کل دیگر صنعت خودرو در مقیاس بسیار
خرد ،شرکتهای قطعه ساز است .صنعت قطعه سازی
م��ا چارهای ج��ز ادغام واحدهای کوچکتر و تش��کیل
تعدادی واحدهای ب��زرگ در مقیاس جهانی و رعایت
اصل مقیاس اقتصادی تولید ندارد .حضور در بازارهای
جهانی و فروش  6میلیارد دالر قطعه و مجموعه در افق
 1404میطلبد که تحول اساسی در این صنعت صورت
پذیرد .قطعا شرکتهای کوچک قطعه سازی نمیتوانند
هزینههای تحقیق و توسعه و طراحی را تحمل کنند.
قطعا رقابت در بازارهای داخلی و خارجی و تولید مطابق
سلیقه مشتریان ،شرکتها را وادار به تحمل هزینههایی
میکند ک��ه واحدهای کوچک قادر ب��ه پرداخت آنها

نیستند .از همه مهمترین باید گفت که اکنون حیات
صنعت قطعه سازی با حضور رقبای قوی همچون چین
و هند ،نیازمند تغییر و تحول عمده اس��ت که ادغام و
بزرگ شدن گام اول آن است .عوامل دیگری همچون
ایجاد واحدهای تحقیق و توس��عه و طراحی ،اتصال به
ش��بکه جهانی صنعت خودرو ،حضور س��رمایهگذاران
خارجی در فرآیند توس��عه این صنعت ،مشارکت فعال
دولت در توس��عه با تامین منابع مال��ی ارزان قیمت و
اصالح قوانین و مقررات بنفع تولید و  . . .نیز الزم است
تا این همراهی شکل بگیرد.
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یادداشتها
برنامههایینظیر
هدفمندسازی
یارانهها که در
دستور کار دولت
قرار دارد چشمانداز
روشنی را در همه
بخشها و از جمله
کشاورزی نشان
نمیدهد

چشمانداز سیاه مزارع
چه کنیم که صنعت کشاورزیمان تعطیل نشود؟
نباید و نمیتوان مدعی شد
که وضعیت موجود کشاورزی
کش��ور وضعیتی وخیم و به
س��ان فردی مری��ض احوال
نیست و نمیتوان مشکالت
متعددی ک��ه این صنعت را
عیسی کالنتری به ورطه نابودی کشانده ،انکار
وزیر اسبق کشاورزی کرد .چه آنکه تنها با شناخت
این مش��کالت و امراض و در
صورتی که همه نهادهای موثر نظام و حکومت برای
رفع این مش��کالت تالش کنن��د میتوان به نتیجه
موث��ری در آینده امیدوار ب��ود و در غیر این صورت
امید و چشمانداز روش��نی را در وضعیت کشاورزی
نمیتوان تصور کرد.
 -1بخ��ش کش��اورزی ب��ه ش��دت از کمب��ود
س��رمایهگذاری رنج میبرد و اگرچ��ه برای حدود 8
میلیون و نیم هکتار زمین آبی ،نزدیک به  5میلیون
بهرهبردار وجود دارد که نشان میدهد هر بهرهبردار
حدود  1/6تا  1/7هکتار سهم دارد .اما کمبود سرمایه
و عدم قدرت اس��تفاده از س��رمایه خارجی و ارزی و
همچنین پایین بودن توان رقابت عمال امکان بهرهوری
از این زمینهای آبی را کاهش داده و ریس��ک باال و
عدم حمایت تاثیرگذار از این صنعت بویژه در بخش
بیمه آینده این صنعت را بسیار با ضعف و ابهام مواجه
کرده است .مطمئنا سرمایگذاران ترجیح میدهند
س��رمایه خود را در بخش��ی کمخطرتر و سودآورتر
سرمایهگذاری کنند تا در بخش کشاورزی که عالوه
بر همه این مشکالت ،با بحرانی ملموس تر نیز دست

و پنج��ه نرم میکند و آن همانا باز بودن دروازههای
کشور به روی واردات است .بدینترتیب اولین الزمه
بهبود آینده صنعت کشاورزی در ایران بهبود امنیت
شغلی در این رشته برای جذب سرمایهگذاری است.
 -2از س��وی دیگر س��اختار قدیمیو سنتی در
بخش کشاورزی مشکل عمده ای است که تا اصالح
نشود کش��اورزی ما قدرت رقابت نخواهد داشت .در
حال حاضر بخش کشاورزی ما قدرت رقابت در بعد
جهانی را از دست داده و اگر برخی محصوالت نظیر
انگور ،کیوی ،پسته و خرما را کنار بگذاریم در مقابل
دویست محصول دیگر هیچ گونه قدرت رقابت با بازار
خارجی را نداریم .در ب��ازار داخلی هم البته قدرت
رقابت با بخش واردات وجود ندارد.
 -3از سوی دیگر برنامههایی نظیر هدفمندسازی
یارانهها که در دستور کار دولت قرار دارد چشمانداز
روش��نی را در همه بخشها و از جمله کش��اورزی
نشان نمیدهد .میتوان پیشبینی کرد که اگر قانون
هدفمند کردن یارانهها هوشیارانه اجرا نشود در آینده
توان رقابت و صادرات محدود فعلی بخش کشاورزی
نیز از بین برود و چه بس��ا که کش��اورزان بیش از
پیش تولید را رها کنند و به ش��غلهای حاشیهای
دیگ��ر روی آورند .اگر قانون هدفمند کردن یارانهها
اجرا شود به دلیل نقدینگی محدود بخش کشاورزی
و ع��دم تامین حداقل نقدینگی از طرف سیس��تم
بانکی ،تولید کش��اورزی ضربه خواهد خ��ورد و در
چنین شرایطی عده ای تولید را رها خواهند کرد .در
چنین شرایطی حتی اگر منابع مالی هم تامین شود
قیمتها به شدت افزایش خواهد یافت و در شرایطی

آینده پژوهی ملی میشود؟
آنچه شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری باید انجام دهد
محمد نقی زاده
دبیر انجمن مدیریت تکنولوژی
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آدام اس�میت در س�ال  1776در كتاب ثروت ملل
بیان داش�ت كه تجارت آزاد بين كش�ورها باعث
تقس�يم كار شده و عوامل توليد كشورها بر توليد
كااليي متمركز خواهد ش�د كه آن كاال در مقايسه
با كاالي ساير كش�ورها ارزانتر توليد شود در اين
صورت اس�ت ك�ه هر دو كش�ور از تجارت س�ود
ميبرند .او استدالل نمود كه از طريق تجارت آزاد
هر كش�ور ميتواند در توليد كااليي تخصص پيدا
كند ك�ه در آنها داراي مزيت مطلق اس�ت (يعني
آن كاال را با كارآيي بيش�تر نس�بت به كشورهاي
ديگر توليد كن�د) و كااليي را وارد كند كه در آنها
مزيت مطلق ندارد (يعني داراي كارآيي الزم براي
توليد آن نيس�ت) بدين ترتيب با تخصص بهينه

عوامل توليد در سطح جهان ،توليد جهان افزايش
و رفاه همه كشورها افزايش مييابد .از اينرو ديگر
يك كشور به ضرر سايرين منتفع نگرديده و همه
كشورها منتفع خواهند شد.
ريكاردو حدود  40س�ال بعد از اس�میت نظريه
مزيت نسبي را ارائه نمود .سئوالي كه آدام اسميت
نتوانس�ت به آن جواب بدهد اين بود كه آيا تجارت
بين كش�ورهايي كه در توليد تمام�ي كاالها داراي
مزيت مطلق هس�تند بر قرار ميباش�د يا خير؟ در
سال  1817ديويد ريكاردو در جواب به اين پرسش
قانون مزيت نسبي را مطرح كرد.
بر طبق نظريه ريكاردو اگر كشوري در توليد هر
كاال داراي مزيت مطلق باشد هنوز هم تجارت براي

که ب��ه دلیل قیمت باالی کااله��ای داخلی قادر به
رقابت با کاالهای خارجی که با ارز ارزان وارد کشور
میشوند نیستیم ،کشاورزی ما عمال به ورشکستگی
خواهد افتاد .درحال حاضر اگر قیمت عمده فروشی
جنسهای داخلی از عمده فروشی کاالهای داخلی
ارزانتر باش��د اما با اجرای قانون هدفمندی یارانهها،
قیمت عمده فروشی که تحت تاثیر قیمت تمام شده
است رشد بیشتری میکند و کشاورزی ما از چرخه
رقابت حذف خواهد شد و مطابق برخی آمارها بخش
عظیم��یاز تولید کنندگان که ح��دود  90درصد را
تشکیل میدهند از جرگه تولید خارج میشوند.
مشکالت مربوط به بخش کشاورزی که به برخی
از آنها در باال اشاره شد به اراده یا عملکرد یک شخص
یا یک وزیر مربوط نیست و با تغییر یک وزیر یا یک
دولت حل نمیشود و نمیتوان به این طریق آینده را
تغییر داد .برای حل این مشکالت همه باید کمربند
هم��ت را محکم ببندن��د ،س��رمایهگذاری و اصالح
ساختار صورت گیرد ،سیستم تامین اجتماعی بر سر
کشاورزان گسترده شود ،واحدهای تولیدی بزرگتر
ش��وند و به س��رمایهگذاری خارجی توجه شود .در
غیر این صورت آینده س��یاه و چشمانداز نامناسبی
برای کشاورزی قابل تصور است که عمال به تعطیلی
صنعت کشاورزی در ایران منجر خواهد شد.
هر دو كش�ور سودآور خواهد بود زيرا كه هر كشور
در توليد كااليي تخصص مييابد كه هزينه نس�بي
توليد آن در داخل كش�ور پايينتر باشد وكااليي را
وارد مينمايد كه هزينه نس�بي توليد آن در داخل
نس�بت به كاالي ديگر باالتر باش�د .ريكاردو اظهار
داشت حتي اگر كشوري در توليد هر دو كاال داراي
مزيت مطلق در مقايس�ه با كش�ور ديگر نباشد باز
داد و ستدي كه حاوي منافع متقابل است ميتواند
بين هر دو طرف صورت بگيرد و كش�وري كه داراي
كارآيي كمتري اس�ت بايد در صدور و توليد كااليي
تخص�ص پيدا كند ك�ه در آن مزيت مطلق كمتري
ندارد .اين همان كااليي است كه آن كشور در توليد
آن داراي مزيت نس�بي اس�ت .از س�وي ديگر بايد
كااليي را كه مزيت مطلق بيشتري ندارد وارد كند.
اين قانون كه به قانون مزيت نس�بي معروف اس�ت
هنوز كماكان يكي از مشهورترين قوانين اقتصادي
در تجارت بينالملل است .این اصل اقتصادی مبتنی
بر محدودیت منابع و حداکثر سازی منافع راهبردی
کش�ورها در حوزههای مختلف سیاسی ،اقتصادی
و اجتماعی ،فرهنگی ،دفاعی و امنیتی میباش�د.
ای�ن اصل پیرامون پژوهش و فن�اوری و تجارت آن
نیز برقرار اس�ت و لزوم اولویت بندی در حوزههای

راه اقتصاد و زمین سیاست
عمل به سند چشمانداز ،شفای اقتصاد بیمار ماست
آین��ده اقتص��ادی کش��ور را
تنه��ا میت��وان با مقایس��ه
سیاستهای فعلی اقتصادی
با سند چش��مانداز  20ساله
نظام ترس��یم کرد .به میزانی
که سیاستهای اقتصادی ما
محمدرضا خباز منطبق با سیاستگذاریهای
عضوکمیسیون کالن من��درج در س��ند
اقتصادیمجلس چشمانداز باش��د ،میتوان به
چشمانداز اقتصادی کشور به
هم��ان میزان امیدوار و آینده درخش��انی را برای آن
متصور بود و از سوی دیگر به میزانی که سیاستهای
اجرایی فعلی در بحث اقتصاد از استراتژیهای تعیین
شده در سند چشمانداز فاصله بگیرد ،آینده اقتصادی
کش��ور را باید به همان میزان آیندهای نگرانکننده
دانس��ت .واقعیت آن است که در حال حاضر اقتصاد
کش��ور ،اقتصادی بیمار اس��ت و نیاز به درمان دارد و
فاصله ما با سند چشمانداز به چشم آمدنی است .اما
با نگاهی آیندهنگرانه چگونه میتوان به سمت درمان
این بیماری رفت؟
برای عالج این بیماری صرفا نسخه پیچیدنهایی
از جنس هدفمندی یارانهها کافی نیست و مهمتر
از آن نحوه اجرای توصیهها و نسخههای پیشنهادی
است .سلیقهای عمل کردن در اجرای توصیهها و مفاد
نسخه ،نه تنها مش��کلی از بیماری اقتصاد ما را حل
نمیکند بلکه ممکن اس��ت وی را به وضعیت بدتری
دچار کند .بحث هدفمندی یارانهها به مثابه یک عمل
جراحی ب��زرگ و حیاتی اگر طبق مصوبات مجلس،
با یک برنامهریزی حس��اب ش��ده و دقیق اجرا شود،
میتوان به نتیجه آن امیدوار بود که این عمل جراحی

با خونریزی کمتری به ثمر رس��د .حساس��یتهای
این مس��ئله به قدری باالست که نمیتوان نسبت به
آینده آن بیتفاوت بود .برای همین بود که نگارنده در
مجلس به دولت پیشنهاد کرد که در ابتدا این طرح را
به صورت پایلوت و نمونه در چند استان به مرحله اجرا
برسانیم و سپس تبعات و نتایج آن را بررسی کنیم تا
در مورد اجرای کالن و کلی آن بتوان تصمیم مناسب
و صحیح گرفت .البته نباید فراموش کرد که هدفمند
کردن یارانهها اقدامیضروری و الزم است مشروط به
اینکه دولت تمام مساعی خود را به کار بگیرد و از همه
ظرفیتهای موجود به بهترین نحو در راستای اجرای
مطلوب این پروژه کمک بگیرد.
تولید و صنعت ارتباط وثیق ،تنگاتنگ و مؤثری با
اقتصاد ما دارد و به همان میزان که یک کشور در
تولید خود توفیق حاصل کند ،به همان میزان میتواند
رشد اقتصادی خوبی را برای خود رقم بزند .بر کسی
پوشیده نیس��ت که وضعیتی نگرانکننده بر صنعت
کش��ور در تولید داخلی حکمفرماس��ت و تنها کافی
است سری به شهرکهای صنعتی بزنیم تا از نزدیک
شاهد این وضعیت نگرانکننده باشیم و عمق فاجعه
را درک کنیم .مطابق برآورد نگارنده حدود 60درصد
از شرکتهای تولیدی و صنعتی ما در تعطیلی به سر
میبرند و فقط  40درصد آنها مشغول فعالیت و تولید
هستند .اینشرکتها یا به دلیل کمبود نقدینگی یا
فش��ار بانکها و یا تولید فراوان و انبار کردن است که
به چنین وضعیتی دچار ش��دهاند .البته برای عبور از
همه این بحرانها راهکارهای علمیو منطقی وجود
دارد .برای عبور از مشکالتی که در عرصه صنعت بدان
اشاره شد ،راهی نیست جز اجرای موبهمو و دقیق سند
چشمانداز .باور کنیم که دوای درد اقتصاد ما در آینده،

جز عمل به مفاد این نسخه شفابخش نیست و البته
برای اجرای آن هم نیازمند کارشناسانی زبده هستیم.
سیاس��تمداران باید به کارهای سیاس��ی خود
بپردازند و باید بپذیری��م عرصه اقتصاد ،عرصه
سیاست نیست .این عرصه ،اگرچه حضور خبرگان و
کارشناس��ان خود را طلب میکند اما با کمال تأسف
ما در مواردی شاهد اعمال نظر سیاستمداران در این
حوزه هستیم که قطعا نتایج مخربی را در پی خواهد
داش��ت .در همین راستا بد نیست اش��ارهای داشته
باشم به آنچه در تابس��تان امسال بر صنعتگران ما
رف��ت .اینکه ما در وضعیت اضط��راری که با کمبود
انرژی و برق مواجه هستیم ،برق شهرکهای صنعتی
را قطع کنیم و خاموش��ی تولید را بر خاموش��ی رفاه
ترجیح دهیم ،مبتنی بر کدام نظر کارشناسانه صورت
میگیرد؟ این درحالی است که در زمستان سال 87
نیز وقتی با کمبود گاز مواجه شدیم ،قبل از هر جای
دیگر این صنعت و تولید بود که با قطعی گاز مواجه
شد .انگار در این کشور دیواری کوتاهتر از دیوار صنعت
و تولیدکننده نیست که در هر موردی و هر زمانی که
با کمبودی مواجه میشویم این بخش حائز اهمیت و
تعیینکننده اقتصادی است که باید بیش و پیش از
هر بخش دیگری تاوان دهد و متحمل خسارات ناشی
از آن شود .چنین تصمیماتی همگی نشان از آن دارد
که تصمیم گیری در حوزه صنعت و اقتصاد گاه بدون
دغدغهه��ای اقتصادی و صرفا بن��ا بر صالحدیدهای
سیاسی صورت میگیرد .اما این اگرچه شاید گرهی
از کار امروز ما بگشاید امازمینه ساز درافتادن گرهی
سخت تر درکار ما در آینده خواهد شد و بدین ترتیب
چنین رویه ای از فقدان یک نگاه آیندهنگر در اقتصاد
ما حکایت میکند.

پژوهش و فناوری کشور را مورد تاکید قرار میدهد.
ای�ن روزها همزم�ان با ورود ب�ه چهارمین دهه
اس�تقرار جمهوری اسلامیایران ،بیش از گذشته
شاهد حاکم شدن گفتمان علم و فناوری در تدوین
سیاستهاوبرنامههایکالنتوسعهکشورمیباشیم
به گون�های که به روش�نی میتوان ردپ�ای علم و
فناوری را در اس�ناد مهمیچون س�ند چشمانداز
 20س�اله ج .ا .ا و سیاس�تهای کل�ی برنامه پنجم
توسعه کشور یافت .در راستای تحقق این اهداف
و دستیابی کش�ور به جایگاه اول علم و فناوری در
منطقه ،این سوال مطرح است که مزیتهای نسبی
ای�ران در حوزه علم و فناوری چه میباش�د؟ کدام
حوزههای علم و فناوری اس�ت که کش�ور نسبت
به سایرکش�ورها در آن دارای مزیت است؟ اینها
تعدادی از سواالتی است که سالها در عرصه علم
و فناوری و تجاری ش�دن آن مورد بحث بوده است
و هم اکنون بایستی با دقت بیشتری در کشور مورد
موشکافی قرار گیرد.
با نگاهی به تاریخچه توس�عه کشورهای جنوب
شرق آسیا همانند مالزی ،کرهجنوبی ،چین و ژاپن
به وضوح میتوان حرکت این کش�ورها به س�مت
اولوی�ت گذاری حوزههای علم و فن�اوری را یافت .

برنامه چش�مانداز  2025کره جنوبی ،برنامه  973و
 863چی�ن و برنامه جامع عل�م و فناوری مالزی به
همراه تعریف پروژههای کالن ملی در حوزه پژوهش
و فناوری بخشی از این تالشها است.
حال این س�وال جدی مط�رح میگردد که کدام
نهاد در کشور و با چه طرحی بایستی نسبت به این
مهم اقدام نماید؟
انجام پروژه پایلوت آینده نگاری ملی فناوریهای
ای�ران (پامفا) که در س�ال  1388و ب�ا همت مرکز
تحقیقات سیاس�ت علمیکش�ور به انجام رسید،
ب�ه خوبی نمایانگ�ر این مهم بود ک�ه متخصصان و
دانشمندان ایرانی آمادگی مشارکت در چنین طرح
بزرگ ملی را دارند .البته بایس�تی برخی از شرایط
مربوط به انجام این طرح ملی را نیز مدنظر قرار داد.
در ابت�دا باید دانس�ت که ه�دف اصلی اینگونه
طرحها بیش از آنکه اس�تفاده از نتایج خروجی آن
باش�د ،فرآیند اجرای آن و ایج�اد اجماع در جامعه
علمیو اجرایی کش�ور جهت پیگیری اولویتهای
ملی کش�ور میباش�د .ل�ذا در دورهه�ای ابتدایی
این طرح نبایس�تی انتظ�ار عملیاتی ش�دن تمام
خروجیهای آن را داشت.
دومین و شاید مهمترین نکته ،جایگاهی است که

بایستی نس�بت به اجرا و نظارت بر انجام آن اقدام
نماید .مهمترین مش�خصه ای که برای این سازمان
میتوان در نظر گرفت ،فرابخش�ی بودن آن است.
یعنی این نهاد بایستی متشکل از تمامیبخشهای
اثر گذار در حوزه علم و فناوری در کشور اعم از خلق
کنندگان و کاربران آن باشد.
ای�ن جایگاه در کش�ورهای مختل�ف عمدتا در
اختیار ش�ورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری آن
کشورها که تحت نظر باالترین مقام اجرایی کشور
است ،میباشد .از اینرو و با توجه به وظایف مطروحه
در اهداف تش�کیل شورای عالی علوم ،تحقیقات و
فناوری جمهوری اسالمیایران به نظر میرسد این
ش�ورا بایس�تی پیش از هر اقدام دیگری نسبت به
تعریف پروژه ای ملی با هدف آینده پژوهی و تعیین
اولویتهای علم وفناوری کشور اقدامنماید.فعالیتی
که میتوان همچون راهنمایی هدایت گر کشور را به
س�وی بهینه س�ازی فعالیتهای مهم حوزه علم و
فناوری رهنمون س�ازد .لذا امید است تا با توجه به
اهمیت این موضوع ،ش�ورای عالی علوم ،تحقیقات
و فناوری انجام این مهم را در دس�تورکار خود قرار
داده و هر چه س�ریعتر نسبت به اجرایی نمودن آن
اقدام کند.
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در این کشور
دیواری کوتاهتر
از دیوار صنعت و
تولیدکنندهنیست
که در هر مورد که
با کمبود مواجه
میشویم این
بخشتعیینکننده
است که باید
بیش و پیش از
هر بخش دیگری
متحملخسارات
شود
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یادداشتها

آزاداندیشی پیش از آيندهانديشي
كاركرد اجتماعي آيندهانديشي
يك��ي از ممتازترين كاركردهاي آيندهانديش��ي
در جامعه ،اميدوار س��اختن اعضاي جامعه به آينده
به ويژه آيندههاي مرجح و برتر اس��ت .هنگامي كه
يكايك اعضاي يك جامعه به ساختن آيندهاي بهتر
اميدوار باش��ند ،تالشهاي خود را در راه رسيدن به
اه��داف و آرزوهاي خود متمركز نموده و با پيگيري
مداوم و پيوس��ته اهداف خود شاهد به بار نشستن
آنها خواهند بود.

انديشهپيرامون
آينده در تبديل
شدن به رويهاي
اجتماعي و آنچه
كه از آن ميتوان
با اصطالح
«آيندهپيمايي»ياد
نمود،ميتواند
آحاد جامعه را
بهآيندهانديشان
موفقي تبديل كند

نگر
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اگر اميد اجتماعي در ميان مردم احيا و زنده شود،
عالقه به س��اختن آينده از محدوده آرزوهاي فردي
خارج ش��ده و در گامي فراتر ،انديشههاي جمعي را
در بر گرفته و آنها را رو به س��وي آينده به جنبش
و حركت در ميآورد .پويايي اجتماعي استعدادهاي
فردي را در مسير تحقق اهداف جمعي شكوفا نموده
و به كار ميگيرد .از توانمنديها و استعدادهاي فردي
در جاي��گاه موثر و صحيح با ه��دف تاثيرگذاري بر
جريانهاي اجتماعي آيندهگرا ميتوان بهرهبرداري
نمود .صاحبان اين استعدادها و توانمنديها در عمق
بخشيدن به كوششهاي اجتماعي با نگاه به آينده
ميتوانند نقشهاي مهمي را بر عهده بگيرند.
انديشه پيرامون آينده در تبديل شدن به رويهاي
اجتماع��ي و آنچ��ه ك��ه از آن ميتوان ب��ا اصطالح
«آيندهپيمايي» ياد نم��ود ،ميتواند آحاد جامعه را
به آيندهانديشان موفقي تبديل كند .امروزه بسياري
از قشرهاي اجتماعي اعم از كارشناسان ،كارمندان،
كاس��بان ،بازرگانان و كارگران دغدغه آينده خود و
خانواده خود را دارند ،اما نميدانند شيوه صحيح براي
آيندهانديشي چيست .بسياري مصلحت انديشيهاي
آيندهگرايان��ه را براي خود نوعي آيندهانديش��ي يا
آيندهنگري تلقي ميكنند و گمان ميكنند با فراهم
ساختن يك مسكن يا سرپناه و اندك درآمدي براي
دوران بازنشس��تگي آيندهنگري موث��ري را به انجام
رساندهاند.
طبيعي است كه تفاوت در حداقلهاي معيشتي
در جوامع گوناگ��ون انتظارات اجتماعي متفاوتي را
ايجاد ميكند و هنگامي كه افراد هنوز در انديشه يا
دغدغه جانپناه و آب باريكه دوران كهنسالي باشند،
هرگز نخواهند توانست از استعدادهاي فردي و ذهني
خويش براي ساختن آيندههاي جمعي و اجتماعي
اس��تفاده كنند .اين افراد بر اين اعتقادند كه در حل
مس��ايل روز خ��ود درماندهاند چه برس��د به آن كه
بخواهند براي ساختن آيندههاي جمعي كه تاحدي
مربوط به ديگران است ،قدمي بردارند.

سید علیرضا حجازی

با وجود آن كه اين افراد برچس��ب واقعبيني را بر
انديشه كنوني ميزنند ،از يك واقعيت چشمپوشي
ميكنند :اين كه درماندگي امروز آنها در حل مسايل
جاري نتيجه تلخ بيتفاوتي آنها يا ديگر شهروندان
در توجه جدي نسبت به ش��رايط آينده بوده است.
اين چرخه اجتماع��ي در طول تاريخ همواره بارها و
بارها تكرار ش��ده و تنها جوامعي موفق به توقف آن
ش��دهاند كه از گذشته خود درسهاي عبرتآموزي
را آموختهان��د و آن را توش��هاي براي حركت موثر و
هدفمند به سوي آيندهاي سعادتمند و برخوردار از
تمامي مواهب اجتماعي و انساني ساختهاند.
پرسش اينجاس��ت كه آيندهانديشي براي بهبود
اي��ن وضعيت چه تدبي��ري را ميتوان��د ارائه دهد؟
آيندهانديشي چگونه ميتواند به بيتفاوتي اجتماعي
نسبت به آينده پايان دهد و عبارت «چو فردا شود،
فكر فردا كنيم» را در همان گذشتهاي مدفون سازد
كه اين انديشه از آن برآمده است؟
در پاسخ به اين گونه پرسشها بايد به بنيانهاي
پذيرفته شده آيندهانديشي بازگرديم .به عنوان نمونه
هنگامي كه از مقوله «آيندههاي بديل» س��خن به
مي��ان ميآوريم ناخ��ودآگاه اين واقعي��ت را مطرح
ميكني��م كه آدم��ي ميتواند و بايد ب��ه آيندههاي
متفاوت بيانديشد و هيچگاه نبايد تنها يك آينده را
در ذهن خود متصور شود .اين يعني در ارتباط با هر
موضوعي بتوانيم از ديدگاههاي متفاوت بينديشيم و
آن موضوع را از زواياي گوناگون در نظر بگيريم .اين
يعني پايان جزم انديش��ي .اين يعني به خود اجازه
دهيم درباره مسلمترين موضوعات و امور بينديشيم و
پرسشهاي خود را پيرامون آنها مطرح كنيم.
به ياد داشته باش��يم ،اگر گاليله نيز مانند ديگر
همعصران خود بيقيد و شرط شيوه ستارهشناسي
بطلمي��وس و ديگ��ر قدما را ميپذيرف��ت و اعتراف
ميكرد كه زمين ثابت و مركز جهان است ،شايد تا
پيش از فراهم شدن امكان مسافرت به خارج از زمين
همگان هنوز نميدانستند كه زمين نه مركز جهان
و نه ثابت اس��ت ،بلكه خود متحرك ب��وده و به دور
خورشيد نيز ميچرخد.
بر اين اس��اس آيندهانديش��ي پي��ش از هر چيز
پرسشگري پيرامون همه چيز را تشويق ميكند .اين
كه انسانها به خود اجازه دهند درباره همه چيز سوال
كنند و هيچ چيز را بدون تفكر و انديش��ه نپذيرند،
بزرگترين توفيق آيندهانديشي است .اگر پرسشگري

به روي��هاي اجتماعي مبدل ش��ود ،آن گاه ميتوان
درباره آينده نيز پرسشهايي را مطرح كرد .هنگامي
كه افراد به خود اجازه نميدهند درباره حال و حتی
گذشتههاي دور و نزديك اجتماعي خود پرسشي را
مطرح كنند ،چگونه ميتوان از آنها انتظار داشت كه
به پرسشگري پيرامون آينده روي آورند؟
اگر از خود بپرس��يم كه «چ��ه عواملي منجر به
كمبود آب در بسياري از مناطق جهان كه پيش از
اين از آب كافي برخوردار بودند ،شده است؟» آن گاه
ميتوانيم بپرسيم كه «تداوم اين روند در آينده چه
مناطق ديگري را به كم آبي دچار خواهد ساخت؟»
يا اگر ريشههاي فقر در جوامع گوناگون را شناسايي
كني��م ،آن��گاه ميتوانيم از رش��د آنه��ا در آينده
جلوگيري كنيم يا دست كم براي محدود ساختن
آنها راهكارهايي را ارائ��ه دهيم .يادآوري اين نكته
ضروري است كه مقدمه پرسشگري« ،آزادانديشي»
است .در حقيقت پرسشگري دستاورد انديشه آزاد
افراد است.
آيندهانديشيبهآزادانديشيبيشازهرچيزديگري
نيازمند است .بدون داشتن ذهني آزاد نميتوان آن
را به ذهني آيندهانديش مبدل ساخت .آيندهانديشي
اجتماعي نيز از اين مقوله خارج نيست و شايد نياز
آن به آزادانديشي بيش از آيندهانديشي فردي است.
اما آنچه كه آزاد انديشي را به ارمغان ميآورد آمادگي
فردي براي آغاز تغيير ذهني و رهايي از پارادايمهاي
فكري گذش��ته است .اگر قرار باشد درباره آينده نيز
ن گونه بيانديش��يم كه هميشه ميانديشيديم،
هما 
بديهي است كه به هيچ فكر تازهاي دست نخواهيم
يافت .بازنگري در قالبهاي فكري پيش��ين و آماده
س��اختن آنها براي پذيرش افكار و ايدههاي نوين
پيششرط تربيت ذهنهاي آزاد انديش است.
هنگامي كه آزاد انديشي در سطح و عمق جامعه
به عنوان يك ارزش سرمايهآفرين براي آينده پذيرفته
ش��ود ،ميتوان اميدوار بود كه هر روز استعدادهاي
ناشناخته بيش��تري براي ساختن آيندههاي مرجح
اجتماعي ش��كوفا ش��وند .فراموش نكني��م كه آزاد
ش��دن انرژيهاي ذهني در مس��ير آيندهانديش��ي
نيازمند مديريت و برنامهريزيهاي اجتماعي اس��ت
به گونهاي كه هر فرد صاحب انديش��هاي در جايگاه
صحيح اجتماعي خويش قرار گيرد تا بتواند با پرورش
ايدههاي خود و تالش براي محقق ساختن آنها به
عنوان عضوي از جامعه نقش خود را به درستي ايفا
نمايد.

چراغ راه آينده را روشن كنيم
به سوي آيندهشناسي علمي و در دفاع ازتأسيس پژوهشگاه آيندهشناسي
استاددانشگاه

سيردادن حال به س��وي آيندهاي مطلوب ،بر بستر
روابط علت و معلولي برخوردار باشيم و از آن استفاده
كنيم .به اينترتيب ،تغيير جهان بيتعبير آن معني
ندارد .به بيان دقيقتر ،هرگز نميتوان بي ش��ناخت
امكانات آينده ،يا آيندههاي ممكن و چگونگي سير
تحول حال به آينده ،به ساختن و يا متحقق ساختن
آينده دلخواه رس��يد .چنين اس��ت كه آيندهساز با
تمسك به آيندهشناسي سيرحركت از حال به آينده را
دقيقا تشخيص ميدهد ،آينده مطلوب تحقق پذير را
در ذهن انتزاع ميكند و راه رسيدن از وضعيت موجود
به آن آينده مطلوب را دقيقا بررسي و تعيين ميكند
و از طريق به كارگيري همه عوامل الزم براي تحقق
آن آينده ميكوشد .بحث طراحي و نوسازي جامعه
در همين چهارچوب ميگنجد .طراحي وسمت دهي
فرآيندها و نهادها در اين راستا معني دارد .خلق آينده
برچنين شالوده محكمي است كه امكانپذير ميشود.
آرمانهايي كه فرازمانهاي و مطلقند تنها در اين صورت
ميتوانند با آيندهشناسي گره بخورند و در آيندهسازي
و آينده مطلوب تجلي كنند .روششناس��ي درست
با چنين نگرش��ي اس��ت كه فراچنگ ميآيد .نفي
جبرگراييهاي گوناگون و ارادهگراييهاي گوناگون در
اين چارچوب ممكن ميگردد.
ايج��اد ارتباط شایس��ته ميان مطلق و نس��بي،
ميان هس��ت و باي��د و ميان دان��ش و ارزش در اين
كيمياگري راس��تين است كه ش��دني است .در اين
صورت دوریگزيني عقالني و آگاهانه از آينده محتوم
امكانپذير است و واقعه را قبل از وقوع ميتوان عالج
كرد .اينجاست كه «گذش��ته چراغ راه آينده است»
معني راس��تين خود رامي يابد .چنين اس��ت كه نه
در دام تاريخيگرايي گرفتار ميآييم و نه دچار عدم
قطعيت يا ارادهگرايي محض ميشويم .نه در اهميت
دادن به نقش شرايط دچار افراط يا تفريط ميشويم
و نه در منظور داش��تن نقش ش��خصيت در تاريخ.
در اين ص��ورت گزارههاي ما در زمين��ه رويدادهاي
آينده هم آزمونپذير خواهند بود هم ابطالپذير .در
توج��ه به نقش تاريخ و معرفت تاريخ ،در بها دادن به
جامعهشناسي ،علم سياست ،علم اقتصاد و مديريت
همه جانبه دچار سادهنگري يا تعصبهاي گوناگون
تمیيز روشهاي نوين
نخواهي��م ش��د .براي

ايجاد مركز
كارآمدمطالعات
آيندهشناسي
از ضروريات
بسيارمبرم
است تا با تسلط
آيندهشناسيها
به ايجاد زمينه
براي آيندهسازي
مطلوب ،دست يابد

نگر
آینده

آيندهشناسي از روشهاي كهن معيارهاي درست را
خواهيم يافت .آرمانش��هرگرايي جاي علم را نخواهد
گرفت و علم عرصه را بر آرمانها تنگ نخواهد كرد.
اين آيندهشناسي صورت و سيرت يك علم بيطرف
را خواهد يافت كه وسيلهاي نيرومند در كف هرآينده
پرداز و آيندهس��ازي تواند بود .در اين صورت حوادث
غيرمترقبهاي وجود نخواهد داشت كه آدمي در برابر
آن ناتوان بماند .دراين صورت در حيطه اختيار آدمي
سرنوشتي محتوم براي جامعه بشري وجود نخواهد
ش��د .ذهن تاريخدان ،جامعه ش��ناس ،اقتصاددان،
سياس��تمدار و مدير با بهرهگي��ري از تخيل و انتزاع
پرورش يافته آينده مطلوب را با كمترين عدم قطعيت
و بيشتر ضريب اطمينان طراحي ميكند تا در مسير
الزم و با امكانات ضروري تحقق يابد .ديگر آدمي ناظر
سر در گم س��ير حوادث و وقوع رويدادهاي نادلخواه
نخواهدبود.
از اين رو ايجاد مركز كارآمد مطالعات آيندهشناسي
در هر كش��وراز ضروريات بسيار مبرم است .ميتوان
براي چنين مركزي حتي طرح يك پژوهشگاه جدي
را در نظر گرفت تا با تس��لط بر همه آيندهشناسيها
و تبيي��ن علمي روششناس��ي مطل��وب بتواند در
آيندهپژوهيه��اي خ��ود به آيندهشناس��ي علمي و
س��پس به عرضه توصيهها ،رهنمودها و برنامههاي
درازمدت ،ميان مدت وكوتاه مدت و نيز ايجاد زمينه
براي آيندهسازي مطلوب ،دست يابد .بيگمان چنين
وظيفه عظيمي بيش از توان مثال س��ازمان برنامه و
بودجه يا مراكز مطالعات استراتژيك يا هيات دولت
اس��ت .پژوهش��گاهي مورد نياز اس��ت تا با تسليح
ب��ه دانشهاي گوناگ��ون مرتبط با آين��ده و تدوين
روششناسي الزم ،آيندهپژوهي منظم را وظيفه اصلي
و دايم��ي خود ،دور از گرايشهاي سياس��ي موجود
در جامعه ،بداند .حتي هر مركز فرهنگي ،سياس��ي،
اقتصادي و فن ش��ناختي مهم و موثر در سرنوشت
كشور ميتواند داراي يك بخش مطالعات راهبردي
و بررسيها و تحليلهاي آيندهشناختي باشد و فراتر
از آن ،در يك كشور برخوردار از نهادهاي دموکراتيك
دخالت مردمان درسرنوشت كشور ميتواند از مراكز
خصوصي آيندهپژوهي برخوردارشود و مشتريان آنها
را انواع گرايشها و حزبهاي سياسي تشكيل دهندتا با
خريدن دستاوردهاي آيندهشناختي آنها بيش از پيش
به جلب آراي ش��هروندان و برنامههاي موفقيتآميز
دس��ت يابند .در اي��ن صورت مراك��ز برنامهريزي از
تغييرات هفتگي ،ماهانه ،فصلي ياحداكثر چندساالنه
برنامهها و دس��تورالعملها در ام��ان خواهند بود و
برنامههايشان از موفقيت الزم برخوردار خواهند
ش��د و مدي��ران چندبعدي ،ب��ا تبحر در
دانشه��اي ضروري و تس��لط به فنون
الزم ميتوانن��د مديري��ت كالن مل��ي
موفقي را عرضه كنند .پژوهش��گاهي با
مشخصات فوقالذكر ،بيگمان پيوندي
تنگاتنگ با مراكز گوناگون آيندهشناسي
كشورهاي ديگر خواهد داشت.
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اغراق نيس��ت اگر بگوييم آيندهشناسي تاكنون
بيش��تر يك جنبش اجتماعي بوده است تا يك علم
اجتماع��ي .اما ،بيگمان ،ميتوان��د روزي به صورت
ي��ك علم درآيد :يك علم اجتماعي بهرهگير از علوم
ديگ��ر ،با همه عدم قطعيتهاي��ي كه چنين علمي
به خودي خود و ب��ا ارث بردن از علوم ديگر ،خواهد
داشت .آيندهشناسي ،از زمان فلشتايم تاكنون راه دراز
و پرپيچ و خمي راپيموده اس��ت .او آيندهشناسي را
«عل��م نو» در پيشبيني قلمداد ك��رده بود و مدعي
تدوين نوعي «فلس��فه آينده»ي فراطبقاتي در برابر
«ايدئولوژي» و «اوتوپيا» بود .اما نه او به چنان علمي
دست يافت و نه اخالف او؛ هر چند تالشهاي آنان در
شكلگيري علمي موضوع و روششناسي اين «علم
نو» نقش زيادي داش��ت .با پيچيدهتر شدن مسائل
جامعه و با افزايش بحرانها و ازدياد نگرانيها ،عالقه به
آيندهشناسي افزايش مييابد .اينك جز در زمينههاي
محدود حرفهاي ،از «حدس» در پيشبيني استفاده
چنداني نميشود و البته حدس��ي كه در «فن» آن
كس��اني چون برتران دوژوونل كوشيدهاند خود از بار
علمي زيادي برخوردار است.
اينك انسان بايد با تالشي آگاهانه به سويي حركت
كند كه نه تنها آينده را بشناسد بلكه آن را بسازد .در
اين صورت البته آينده امرمحتوم و محققي نيس��ت
كه متعلق شناس��ايي واقع ش��ود .اين از باطلنماها
(پارادوكسها)ي خاصي اس��ت ك��ه در اينجا وجود
دارد :اگرآيندهشناس��ي موضوعي��ت و حقيقت دارد
پ��س موضوع آن ،يعني آين��ده ،از واقعيت و عينيت
خاصي برخوردار اس��ت كه گونهاي حتميت و جبر
و تحقق ناگزير را به ذهن خطور ميدهد و س��اختن
در مورد چنين آيندهاي معني ندارد .اين به گونهاي
مساله جبر و اختيار را در خصوص امور آينده مطرح
ميكند كه پرداختن بدان مجال ديگري را ميطلبد.
اما در هر حال در نگاه انس��ان مختار ،آيندهسازي و
آيندهشناس��ي مالزم يكديگرند .آيندهشناسي هرگز
به معناي پيشبين��ي براي آماده ش��دن به منظور
رويارويي منفعالنه با آينده محتوم نيس��ت .در همه
علوم پيشبيني بخش��ي از ثمرات ش��ناخت است و
گزارههاي علمي پيشبيني را در خود نهفته دارند .اما
پيشبيني تنها در حالتي ميتواند معني داشته باشد
كه اول ،روابط علت و معلولي ميان حال و آينده برقرار
باش��د ،دوم وضع موجود را كامال بشناس��يم و سوم،
چگونگي فرآيند تحول حال به آينده را دقيقا بدانيم
تا از وضع كنوني بتوانيم وضع آتي را استنتاج كنيم.
با فرض تحقق اين ش��رايط ما هرگز نميخواهيم در
برابر آينده منفعل باشيم .ما برآنيم تاآينده را شكل
دهيم و اين به معناي آن است كه به دنبال
واقعيت بخشيدن به آيندهاي هستيم كه
به خودي خود از س��ير عادي وضعيت
كنوني نتيجه نميشود .ثانيا وضع موجود
را كامال بشناسيم ،ثالثا نقش خود را به
عن��وان عواملي آگاه و برخ��وردار از هر
گونهاي اختيارتش��خيص دهيم ،رابعا از
ام��كان اهمال اختيار آگاهانه خود براي
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نویسندگان خارجی

یادداشتها
قبل از کش�ف استرالیا،
اروپاییها فکر میکردند که
همه قوها سفید اند و اینکه
تصور کنی�م قویی به رنگ
دیگر هم وجود دارد ابلهانه
به نظر میرسید .اما از اولین
لحظه ای که آنها قوی سیاه
اس�ترالیایی را ب�ه چش�م
دیدند قوی سیاه به واقعیت
تبدیل شد و همه تصورات
قبلی در کسری از ثانیه از
بی�ن رفت .نتای�ج اخالقی
این داس�تان این است که
همیشه استثنائاتی وجود
دارن�د که دور از چش�م یا
تصورات ما هستند و روزی
«تصادفا» کشف خواهند شد .پس من از این
به بعد اتفاقات غیر قابل پیشبینی استثنایی
را «قوی س�یاه» میخوانم ،که البته بر خالف
آن پرنده معصوم ،تاثیر شدیدی بر دنیای ما
میگذارند.
پیشبینی اینکه چ�ه چیزی دنیا را تغییر
میدهد غیر ممکن است ،چون اکثر تغییرات
ب�زرگ قوه�ای س�یاه هس�تند و در نتیجه
اتفاق یا ش�انس رخ داده ان�د .اما ما میدانیم
برندگان اجتماع چه کسانی هستند :کسانی
که برای رودررویی با قوهای س�یاه آماده اند،
ب�ا ماجراجویی در آس�تانه کش�ف آنها قرار
میگیرن�د و باالخره وقتی آنه�ا را میبینند
تشخیص شان میدهند.
اکث�ر اوقات چیزها به طور اتفاقی کش�ف
میش�وند اما وقتی به گذشته نگاه میکنیم
ای�ن مس�اله مه�م را نمیبینی�م .مخترعان
تکنولوژیهایی که دنی�ای امروز را در قبضه
خ�ود دارند – مثل اینترنت ،کامپیوتر یا لیزر
– هیچ وقت فکر نمیکردند از اختراعش�ان
در مس�یر کنون�ی اس�تفاده ش�ود .حت�ی
دانش�گاهیانی که در البراتوارهای پیشرفته
ب�ر روی درمان بیماریها تحقیق میکنند به
چیزهایی میرسند که انتظارش را نداشتهاند،
چیزی بیربط نسبت به هدف اصلی.
فراموش نکنید که تالش برای ساخت یک

نوشته عصبانی شوند .حق
ه�م دارن�د .آنها از دس�ت
آمریکاییه�ا ه�م عصبانی
ان�د .ای�ن جماع�ت از خود
راضی از آمریکاییها کلیشه
س�اخته اند و آنه�ا را «غیر
روش�نفکر»« ،بیس�واد» و
«ناداندرریاضیات»توصیف
میکنن�د ،چون ب�ر خالف
مدارس اروپایی ،آموزش در
آمریکا بر اساس حفظیات و
رونویسی انجام نمیشود.
جال�ب اینجاس�ت ک�ه
همین استاد معظم اروپایی
ب�ه اس�تفاده از آی پاد خود
معت�اد باش�د ،تی ش�رت و
شلوار جین بپوشد و مقاالت «فرهنگی»اش را
به کمک نرم افزار ورد مایکروس�افت در یک
لپ تاپ با پردازنده اینتل بنویس�د ،با گوگل
در اینترنت جس�تجو کن�د و در جی میل با
همکارش به چت بپردازد .و اینها همه صادرات
ایاالت متحده به دنیاست.
ام�ا مهم ترین ص�ادرات آمریکا «آزمون و
خطا» س�ت و دانش�ی که از این راه به دست
آورده .در روش آزم�ون و خط�ا ،باره�ا خطا
میکنیم اما در محیطهای آکادمیک و عاقالنه
س�نتی اجازه خط�ا را به کس�ی نمیدهند و
نمیگذارند افراد دس�ت ب�ه خالقیت بزنند.
بعض�ی اوق�ات دانش�مند آمریکای�ی واقعا
نمیداند که چ�ه کار میکند اما در اروپا همه
میدانند ک�ه چه میکنند .ب�ه همین خاطر
اس�ت که کارآفرینان و خالقان آمریکایی ،و
نه بوروکراتها و ممتحنهای اروپایی ،هستند
ک�ه اقتصاد دنی�ا را میچرخانند .پس ضعف
همیشگی دانش�جویان آمریکایی در دروس
مرسوم ،نقطه قوت واقعی آنهاست.
سیس�تم آزم�ون و خط�ای آمریکایی به
نوع آینده نگری آنها هم مرتبط اس�ت :آنها
شکارچی قوهای س�یاهاند ،آنها خیالبافانی
هستند که خیلی بیش�تر از اروپاییها خطر
میکنند و اشتباهات کوچک و بزرگ زیادی
مرتکب میشوند .معلوم است که خارجیهای

نمیتوانید پیشبینی کنید!

نسیم نیکالس طالب

*

ترجمه:کاوهشجاعی

همیشه
استثنائاتیوجود
دارند که دور از
چشم یا تصورات
ما هستند و به
همینخاطر
تغییراتبزرگ
تقریبا غیر قابل
پیشبینیاند

نگر
آینده
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چیزهایی که دنیا را تغییر میدهند
به قوهای سیاه شباهت دارند
داروی فش�ار خون به تولی�د داروی تقویت
قوای جنسی منجر شد یا عاقبت پژوهش در
تولید داروهای رگ زایی ()Angiogenesis
ب�ه درمان دژنراس�یون ماکوال  -ش�ایعترین
علت کوری در افراد مس�ن – انجامید .حتی
اکتش�افاتی ک�ه فک�ر میکردیم ناش�ی از
تحقیقات دقیق بوده اند به شدت تصادفی رخ
دادهاند ،آنها نتیجه حدس و گمانهایی فراوان
ب�وده اند ک�ه واقعا ممکن ب�وده در لحظهای
خاص به ذهن پژوهشگر برسد یا نرسد .آمار
باالی شکست در پژوهشهای علمیمیتواند
به راحتی قانع م�ان کند که حتی این بخش
کامال کنترل شده از فعالیتهای بشری هم بر
شانس و اقبال استوار است.
درس�ت اس�ت ک�ه آم�ار موفقی�ت در
پژوهشه�ای هدای�ت ش�ده بس�یار پایین
اس�ت ،اما این را نبای�د فراموش کنیم که هر
چه بیش�تر بگردیم احتمال کشف «اتفاقی»
چیزی در خارج از برنامه اولیه بیش�تر است.
تنها تعداد بسیار اندکی از اکتشافات به کمک
تحقیقات آکادمیک هدایت شده رخ داده اند.
باید پذیرفت که دانشگاهها بیشتر در روابط
عمومیو جلب کم�ک مالی تخصص دارند تا
اکتشاف.
حاال ممکن اس�ت اساتید عصا قورت داده
دانش�گاه – بخصوص از نوع اروپایی – از این

حواستان به رومانی،بلغارستان و لیتوانی باشد

* متخصص علوم سیاس و استاد مدیریت و برآورد
ریسک سیاسی در دانشگاه کلمبیا .او در انتشار شاخص
جهانی ریسک سیاسی ( )GPRIنقشی کلیدی دارد

آن روزها گذشت
که بازرگانان
بدون توجه به
تفاوتهایعمیق
سیاستهای
اقتصادیبین
یونان و آلمان
در هر دو کشور
سرمایهگذاری
میکردند

نگر
آینده

خوشبینیهای تازهای در مورد
آین��ده اقتص��ادی اتحادیه اروپا
به وجود آمده اس��ت اما به نظر
میرسد این خوشبینی بیشتر
مانعی اس��ت در درک خطرات
جدی آین��ده .بعد از آغاز بحران
پرستون کیت* اقتصادی در بهار س��ال گذشته
ترجمهسعیدپویان نمایندگان ش��انزده کشور عضو
اتحادی��ه اروپ��ا در کن��ار ه��م
نشستند تا تصمیمهای نه چندان خوشایندی را در مورد
اقتصاد کشورهایش��ان بگیرن��د .در آن زمان یونان درگیر
بحران اقتصادی جدی و ش��دیدی شده بود که بیشتر آن
به خاطر سررسید بدهیهای این کشور بود .بعد از یونان،
اسپانیا ،پرتقال و ایتالیا در صف منتظر بودند تا این بحران
به س��راغ آنها نیز بیاید .در این ش��رایط دیگر کشورهای
عضو اتحادیه اروپا بیمیالنه متعهد شدند تا وامهای کالنی
به این کشورها بدهند و این تالش همگانی برای ثابت نگاه
داش��تن بازار اقتصادی در کل اروپا موجب شد تا بحران تا
حد زیادی کنترل ش��ود .با تمام ای��ن احوال اتحادیه اروپا
نمیتواند به این واقعیت بی توجه باشد که هر لحظه امکان
وقوع بحرانی عمیق تر و گسترده تر در کشورهای عضو این
اتحادیه وجود دارد .آنها فراموش کرده اند که زمینههای این
بحران هنوز وجود دارد و همچنان به رشد آرام و پیوسته
خود ادامه میدهد .آن روزها گذش��ت که بازرگانان بدون
توجه به تفاوتهای عمیق سیاستهای اقتصادی بین یونان
و آلمان در هر دو کشور سرمایهگذاری میکردند .آنچه که
مشخص است تفاوت رفتارها و سیاستها بین شرق و غرب
اروپا است اما با وجود این تفاوتهای فاحش و اختالفهای
زیادی که بین اقتصاد و سیاستهای اقتصادی و همچنین
سرمایههای جاری در شرق و غرب اروپا وجود دارد ،قوانین
مالی و اقتصای اتحادیه اروپا برای هر دو طرف یکسان است.
هرچند که این اتحادیه تالش میکند تا اینگونه اشکالها را
با اتخاذ سیاستهای مثال مناسب برطرف کند.
امروزه این توافق نانوشته بین کلیه اعضای اتحادیه اروپا
برقرار اس��ت که باید کمربندها را سفت تر بست .دولتها
بای��د هزینهها را پایین بیاورند ،مالیات بیش��تری بگیرند
و در مقاب��ل تورم خیلی مراقب باش��ند و اگر ناگهان یکی
از کش��ورهای این اتحادیه از ریل خارج شد( مانند یونان)
آمادگی مقابله با آن را داشته باشند .خبر خوب این است
ک��ه بازارها و س��رمایهگذاران توجه خ��ود را به دولتها و
کش��ورهایی معطوف کردهاند که در پی ایجاد اصالحات و
برقراری تعادل در اقتصاد خود هس��تند .مهم این نیست
که این کشورها فرانسه و آلمان باشند یا ترکیه و لهستان.
سیاس��تهای توس��عه منطقه ای و ملی دوب��اره به اروپا
بازگشته است .اما سیاستهای اقتصادی در اروپای امروز
با آزمونی جدید مواجه است و مشکالت پنهان زیادی نیز
در جریان است تا این اتحادیه را با مشکالتی جدی روبهرو
کند .به عنوان مثال سیس��تم بانک��داری در این اتحادیه
بصورت یکپارچه در تمامیاین کش��ورها عمل میکند اما
آیین نامههای بانکی همچنان توس��ط دولت هر کش��ور
نوشته و اجرا میشود .این کار باعث بروز دو مشکل اساسی
میش��ود .اول ،در صورت ورشکس��تگی یک بانک ،دولت
به علت دسترس��ی غیر مستقیم به منابع بانکی در دیگر
کشورهای عضو اتحادیه نمیتواند منابع مالی الزم را محیا

کند .دوم ،قوانین ش��فاف و روشنی وجود ندارد تا چنانچه
بحران مالی پدید آمد دولتهای دیگر یا سازمانهای مالی
دیگر بتوانند به سرعت و مستقیم کمک کنند.
در ماه ژوئیه مسوول مالی اتحادیه اروپا بسته پیشنهادی
ویژهای را ایجاد کرد تا نش��انی باشد از وجود انگیزه و پول
الزم ب��رای برخورد با بح��ران بعدی اقتصادی و همچنین
کمک به کشورهای عضو این اتحادیه که اقتصاد ضعیفی
دارند .اما آیا اگر بانکی دچار مشکل شد این بسته کارآمد
خواهد بود؟ در گذشته اگر کشوری با بحران بانکی روبرو
میشد بهصورت غیر مستقیم میتوانست به تسهیالت مالی
دسترسی پیدا کند اما بر اساس این بسته پیشنهادی هر
کشور در صورت مواجهه با بحران بانکی میتواند بصورت
مستقیم به تسهیالت و منابع مالی دسترسی پیدا کند.
بح��ران مالی بعدی اروپا از کجا آغاز خواهد ش��د؟ در
جواب این سوال میتوان گفت که بدون شک این بحران
از شرق اروپا ظهور خواهد کرد .تمام سیستمهای بانکی و
مالی ش��رق اروپا توسط شرکتهای عظیم مالی در غرب
اروپا حمایت میشوند .اگر یک کشور در شرق اروپا نمایشی
ضعیف تر از آنچه که دیگ��ران در مورد اقتصاد آن انتظار
دارند نشان دهد آن زمان است که سرمایهگذاران نه تنها
نس��بت به آن کشور بلکه تمام کشورهای همسایه آن نیز
اعتماد خود را از دست میدهند .آنها نیز به بانکها فشار
وارد میکنند تا برای جلوگیری از خطرات احتمالی شرایط
دادن وام و تس��هیالت مالی را س��خت تر کنند تا بتوانند
خس��ارتهای ناشی از بحران که خیلی سریع شیوع پیدا
میکند را کاهش دهند .بر اس��اس نتیجه تست استرس
بانکهای اروپایی ،کشورهایی که اقتصاد آنها در معرض
خطر است مانند رومانی ،بلغارستان و لیتوانی شاید نتوانند
از عهده بحران مالی دیگری بر بیایند (تس��ت استرس به
منظور ارزیابی توانایی بانکها برای مقابله مجدد با بحران
اقتصادی انجام میشود تا مسووالن از توانایی سیستم در
رکود اقتصادی آینده مطمئن شوند) .نتایج تست استرس
نشان داد که برای سال  2011در این کشورها میزان رشد
تولی��د ناخالص داخلی به ترتی��ب  3\9 ، 3\6و  4درصد
خواهد بود .اگر این کش��ورها نتوانند به رش��د پیشبینی
ش��ده دست پیدا کنند سوالهای زیادی پیرامون درستی
تست استرس بانکها به وجود میآید .مشکل این تست
اس��ترس این اس��ت که انجام دهندگان آنها روی ریسک
نوسان ارزهای دیگر حس��اب نکردهاند و نرخ برابری ارزها
در ش��رق و غرب اروپا را یکسان به حس��اب آوردهاند .در
بیشتر کشورهای اروپای شرقی وامها بصورت ارزهای معتبر
پرداخت شده است (مانند یورو یا فرانک سوئیس) اما زمانی
که پوله��ای محلی ارزش خود را از دس��ت بدهند یا رو
به کاهش ارزش حرکت کنند آن زمان است که پرداخت
خدمات و وامهای دریافتی بسیار باال خواهد رفت .در واقع
این اتفاق هم اکنون افتاده اس��ت .به عنوان مثال افزایش
قیمت فرانک سوئیس باعث باال رفتن ریسک و باز پرداخت
وامهای دریافتی در لهس��تان شد .اگر این کاهش ارزش
پولهای محلی برای چند م��اه ادامه پیدا کند بانکهای
اروپایی و اتحادیه اروپا با نتایجی روبرو میشوند که همیشه
از آن وحشت داشته اند.
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خیال پ�ردازی هم – مثل من  -جذب چنین
محیطی میش�وند .کس�انی که آین�ده را بو
میکشند ،نه اینکه آن را با عدد و رقم تحلیل
کنند.
جهانی ش�دن ب�ه آمری�کا اج�ازه داد در
خالقیت و ریس�ک پذیری متخصص ش�ود.
آنها متخصص ایده پردازی اند ،که مهم ترین
بخ�ش تولید به حس�اب میآی�د .به همین
خاط�ر آمری�کا کارهای س�خت ت�رش را به
خارج از کش�ور صادر کرد ،به کشورهایی که
فارغالتحصیالنشان خوشحال خواهند شد تا
پولی بگیرند و ایدهه�ای دیگران را روی هم
سوار کنند .دانش�جوی آمریکایی خیالبافی
میکند و ایده میدهد ،و آن یکی در آن سوی
دنیا مونتاژ میکند.
در این دوران س�خت اقتصادی ،خیلیها
به دنبال س�ر درآوردن از اتفاقات بعدی اند.
ما هن�وز هم در توهم نظم زندگی میکنیم و
فکر میکنیم که میتوان آینده را پیشبینی
کرد .ما از تصادف میترس�یم اما همزمان از
میوهه�ای درخ�ت همین تصادف اس�ت که
زنده ایم .ما از تصادفی بودن میترسیم ،پس
اصولی میس�ازیم تا گذش�ته برایمان معنی
دار شود ،اما در فهم گذشته ناتوان میمانیم،
همان طور که در دیدن آینده ناتوانیم.
مثال متوجه نیستیم که رویکرد فعلی ما به
اقتصاد کامال اشتباه است .کسب و کار آزاد و
هدایت نشده آمریکایی جواب میدهد چون
به ما اجازه میدهد که از تصادفی بودن محیط
استفاده کنیم .عامل اصلی موفقیت سیستم
اقتصادیآمریکانهرقابتاستونهانگیزههای
مادی .تاثیر عظیم اتفاقی ب�ودن ماجرا را نه
حامیان آدام اسمیت این را حس میکنند و نه
هواداران کارل مارکس .آنها به ش�دت درگیر
قوانین علت و معلولی عصر روشنگری اند و
نمیتوانن�د بی ربطی و تصادفی بودن امور را
بپذیرن�د .آنها حتی نمیتوانن�د بپذیرند که
لزوما نه بهتری�ن تکنولوژی ،که خوش اقبال
تری�ن تکنولوژی اس�ت که در پای�ان پیروز
میشود.
در این میان باید اعتراف کرد که سیستم
ب�ازار آزاد بهترین جا ب�رای آزمون و خطای
خیالبافهاس�ت .میتوانیم بترسیم و نگران
آینده باشیم ،میتوانیم هزاران صفحه آنالیز
در مورد آینده بخوانیم ،اما در آخر مجبوریم
ک�ه به بخت و اقبال تکیه کنیم و جلو برویم.
آین�ده نگ�ری اروپای�ی از خی�ال پ�ردازی
آمریکایی شکست خورده است.
*نسیم نیکالس طالب ،تاجر سابق و استاد
دانشگاه ،مقاله نویس و فیلسوف علم کنونی
در  1960در لبنان متولد شد و در حال حاضر
در آمریکا زندگی میکند .او خالق تئوری
«اتفاقات قوی سیاه» است .طالب این ایده را
اولین بار در سال  2007و در کتاب پرفروش
«قوی سیاه :تاثیر غیرمحتملها» مطرح کرد.
(کتاب  2.7میلیون نسخه فروش کرد ).طالب
پیش از آغاز بحران مالی جهان در سال
 2008نسبت به وقوع آن هشدار داده بود.
منبع:فوربس
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یادداشتها
در جستجو برای
مدلی بهتر از مدل
توسعه به سبک
چینی ویتنام باید
نگاهی به تایلند
بیاندازد.کشوری
که نه منابع
زیرزمینی دارد و نه
دارای نیروی کار
کافی است

خداحافظ مدل چینی
چرا چین نمیتواند الگوی کشورهای کوچک باشد؟
ویتنام کش��وری اس��ت که با
الگوب��رداری از چی��ن ت�لاش
میکند تا پا جای پای این کشور
بگذارد و خود را تبدیل به یکی
از غولهای کوچک صادراتی و
اقتصادی کند .از خیلی جهتها
روبرتو هررا لیم * ویتن��ام دارای ویژگیه��ای
ترجمه سیاوش آریا مناس��بی برای تبدیل شدن به
یک قطب اقتصادی و صادراتی
اس��ت .نیروی کار فراوان و ارزان ،س��رمایهگذاری فراوان
بخش دولتی و خصوصی در تمامیعرصهها از ساختمان
س��ازی گرفته تا مناطق جدید صنعتی ،پاالیشگاههای
نفتی و هم چنین بنادر عظیم در آبهای عمیق س��احلی
این کشور.
اما در تابس��تان زمانی ک��ه حکومت ویتنام تصمیم
گرفت مانند چین ارزش پول خود را پایین بیاورد متوجه
ش��د که اینگونه الگو برداری برای رس��یدن به موفقیت
به راحتی امکان پذیر نیس��ت .امروزه ویتنام با تورم باال،
تراز تجاری منفی و همچنین رشد کاذب و حباب گونه
بازار امالک دس��ت و پنجه ن��رم میکند و در عین حال
نگرانیهایی در مورد فساد مقامات دولتی ،وجود قوانین
دست و پا گیر ،کمبود نیروی کار متخصص و عدم زیر
ساختهای مناسب برای سرمایهگذاری دارد .تمام این
موارد باعث شده است تا سرمایهگذاران اندکی مکث کرده
و با دقت به تحوالت اقتصادی ویتنام نگاه کنند .ش��اید

انتخاب مدل چینی برای توس��عه اشتباه باشد .پکن نیز
با مشکالت مشابه زیادی دست و پنجه نرم میکند و در
این راه نیز اشتباهات زیادی مرتکب میشود .اما اقتصاد
عظی��م چین که به منابع مالی فراوانی دسترس��ی دارد
قابل مقایسه با اقتصاد کوچک ویتنام یا دیگر کشورهای
کوچک اطراف آن نیس��ت .اقتصاد چی��ن طی دو دهه
گذشته به خاطر گستردگی و س��ود فراوان ،بسیاری از
این نوع مش��کالت را به راحتی پشت سر گذاشته است.
بطور خالصه در کنار بدس��ت آوردن درآمدهای فراوان

خداحافظ مدل کوبایی
حرکت الک پشتی کوبا به سمت اقتصاد بازار

نگر
آینده
شماره سوم  /مهر و آبان 89

18

انتش�ار گزارش اخیر جفری
گلدبرگ در مجله آتالنتیک
مبنی براینکه فیدل کاسترو
اذع�ان کرده اس�ت که مدل
اقتصاد کوبایی ب�رای آینده
ما کارایی الزم را ندارد سر و
هدر برگمن* صدای زیادی در جهان بر پا
کرد.گلدبرگ مجموعه ای از
گفتگوهایش را با فیدل کاسترو طی آخرین سفرش
به کوبا منتشر کرده است و کاسترو در پاسخ به یکی
از سواالت او در مورد اینکه آیا مدل اقتصاد کوبا شیوه
ای درست ،قابل قبول و کارآمد در دنیای امروز است
پاسخ داده که این مدل دیگر کارایی ندارد حتی برای
خود ما .همین یک جمله باعث سردرگمیبسیاری از
تحلیلگران مسائل کوبا شد :علت اینگونه اظهار نظر
از ط�رف فیدل چه بوده و او چه منظوری از بیان این
موضوع داشته؟ هر چند که بعد از مدت کوتاهی فیدل
این اظهار نظر را تکذیب و اعالم کرد که گلدبرگ از
صحبتهای او برداشت اشتباهی داشته است .حتی
اگر فیدل منظوری دیگری از بیان این مساله داشته

اما واقعیت این اس�ت که اقتصاد کوبا شرایط بسیار
بحرانی را سپری میکند و نیاز به تغییرات زیادی به
منظور بهبود شرایط اقتصادی خود در آینده دارد.
آنچه که روش�ن اس�ت ای�ن که ب�رادر کوچک
فیدل ،رائول با سیاس�تهایی که در سال گذشته
اتخاذ کرده ،نش�ان داده که او و دولتش متوجه این
موضوع شده اند که سیستم اقتصادی کوبا کارایی
الزم را ن�دارد .با نگاهی ب�ه آمارها در زمینه اقتصاد
کوبا این مس�اله به روشنی دیده میشود .رائول که
در ابت�دای س�ال  2008جای برادر بزرگت�ر خود را
گرفت مس�وولیت حکومت�ی را پذیرفته که بالغ بر
پنجاه س�ال است با سیاس�تهایی مبتنی بر عدم
مالکیت خصوصی به پیش رفته است و تقریبا تمام
مردم کارمند دولت و حقوق بگیر دولت هس�تند و
تمام جامعه تحت نظارت مستقیم دولت به فعالیت
میپردازند .از طرف دیگر بدهیهای خارجی یکی
دیگر از مش�کالت ب�زرگ برای اقتصاد فرس�وده و
ایس�تای کوبا است ،صنعت کش�اورزی این کشور
تقریبا از بین رفته است (کوبا حدود 60درصد از مواد
غذای�ی الزم خ�ود را وارد میکند) ،صاحب صنعت

الزم است شرایطی فراهم شود تا این درآمدها نیز خرج
شوند و چین توانسته با گسترش مصرفگرایی این امکان
را فراهم کند اما ویتنام که کشوری در حال توسعه است
نتوانسته بصورت کامل الگوهای سرمایه داری و مصرف
گرایی را قبول کند.
در جستجو برای مدلی بهتر از مدل توسعه به سبک
چینی ویتنام باید نگاهی به تایلند بیاندازد .کشوری که نه
منابع زیرزمینی دارد و نه دارای نیروی کار کافی اس��ت
و در اص��ل نیروی کار خود را از اندونزی یا فیلیپین وارد
میکند .هر چند که تصور ثبات سیاسی در تایلند سخت
است اما بعد از بحران اقتصادی چند سال قبل که جنوب
شرقی آسیا را دچار شوک شدیدی کرد تایلند مجبور شد
که اقتصاد خود را از نقطه صفر دوباره بازسازی کند و در
این راه تا حدود زیادی نیز موفق بوده است .امروز ناحیه
مرکزی نزدیک خلیج تایلند تبدیل به محلی مناسب برای
سرمایهگذاریهای تجاری داخلی و بینالمللی شده است.
صنایع موجود در کرانههای شرقی تایلند در حال رقابتی
شدید با صنایع قدرتمند ایالتهای جنوب شرقی چین
میباشند کاری که بسیاری از اقتصادهای آسیایی توانایی
انجام آن را ندارند.
اما این پیشرفتها چگونه بدست آمده است؟ در واقع
تایلند بعد از بحران اقتصادی آسیا توانست با آزاد سازی
اقتصادی و اتخاذ سیاستهای اقتصادی لیبرال حرکت رو
به جلوی خود را آغاز کند .این کشور مالکیت برای افراد و
موسسات خارجی را آزاد اعالم کرد و با دادن مشوقهای
مناسب به صنایع و بنگاههای اقتصادی به سرعت حرکت
رو به جل��وی خود را آغاز کرد .این کش��ور با رها کردن
برنامههای توسعه دولتی و دادن اختیارات کافی به بخش
خصوصی ،به تولیدکنندگان ژاپنی و آمریکایی اجازه داد
بصورت آزاد و بدون هیچ گونه محدودیتی تجهیزات خود
را وارد کشور کنند .از طرفی دیگر عدم وجود قوانین دست
و پا گیر و قیمت پایین زمین و هزینههای زندگی باعث
توریسمیاست که رشد خیلی کمیدارد ،ارزش پول
کش�ور روز به روز کاهش مییاب�د و مهم تر از همه
بافت فرس�وده زیربناها و زیرساختهای اقتصادی
و اجتماعی اس�ت که هزینههای بسیار زیادی را به
دولت تحمیل میکنند .رائول گزینههای محدودی
برای اصالحات اقتصادی و آینده کوبا پیش رو دارد .
حکوم�ت کوبا در طی این مدت ای�ن اتهام را که
آنها به س�مت اقتصاد ب�ازار آزاد حرکت میکنند به
ش�دت رد کرده اما آمار گویای چیز دیگری اس�ت.
دولت این کش�ور که بالغ بر 85درصد از نیروی کار
را در استخدام خود دارد یک میلیون کارگر را از کار
بیکار کرده و نیم میلیون کارگر دیگر را نیز طی شش
ماه آینده از کار بیکار میکند .بر اساس این سیاست
این کارگران از لیست حقوق و دستمزدها خارج شده
و با دادن اجازه نامههایی تش�ویق میش�وند که کار
دیگری پیدا یا اقدام ب�ه راهاندازی کاری تازه کنند.
آنان اجازه خواهند داش�ت س�رویسهای خدماتی
کوچک یا کارگاههای کوچکی راهاندازی کنند مانند
رس�تورانها ،ش�رکتهای س�اختمانی و مغازههای
تعمیراتی .در سال گذشته دولت مجوزهایی را برای
آرایشگاهها و تاکسی داران صادر کرد تا آنها بتوانند
در قبال خدماتی که به مشتریان خود میدهند مبلغ
باالتری را نس�بت به ن�رخ مصوب دولت�ی دریافت
کنند .در بخش کش�اورزی نیز دول�ت اصالحاتی را
آغاز کرده اس�ت .بر اساس این اصالحات کشاورزان
میتوانند بصورت مستقیم تجهیزات و مواد الزم را
خریداری کنند و محصوالت خود را بطور مس�تقیم

شد که اروپاییهای بسیاری به عنوان سرمایهگذاران جزء
به این کشور بیایند.وجود سیاستهای ثابت صنعتی نیز
کمک کرد شرایطی پدید آید تا زیرساختهای صنعتی
رشد کرده و سرمایهگذاری در آنها ادامه پیدا کند.
مقامات ویتنامینگران این هس��تند که با آزاد سازی
اقتصادی ش��وک زیادی به این کش��ور وارد ش��ود و این
شوک باعث تغییرات فاحشی در خواستهای اجتماعی
مردم شود .به همین خاطر توجه زیادی به راهی که تایلند
طی کرده اس��ت نشان نمیدهند .در حال حاضر ویتنام
فرآیند س��رمایهگذاری در این کشور را کند کرده (یا آن
را به قسمتهای خاصی از اقتصاد خود هدایت میکند).
س��رمایهگذاریهای عمومیرا نیز به س��مت پروژههایی
هدایت میکند تا محصوالتی تولید شوند که تجمالتی
نبوده و مردم مصرف گرا نشوند.
با درسهایی که از بحران اقتصادی جنوب ش��رقی
آس��یا بدس��ت آمده میتوان این گونه عنوان کرد که با
آزاد سازی اقتصادی مشکالتی پدید خواهد آمد اما اگر
دولت دارای مدیریت مناس��ب و آینده نگری باش��د در
دراز مدت این آزاد سازی باعث رشد و شکوفایی اقتصاد
خواهد شد .به نظر میرسد که ویتنام مصمم است که با
پیروی از الگوی چین اما بدون داشتن منابع مالی عظیم
آن کش��ور به حرکت خود ادامه دهد .اقتصاد ویتنام در
آینده به رشد و توسعه خود ادامه خواهد داد.این کشور
هنوز دارای نیروی کار ارزان ،پلها و بنادر عظیم زیادی
است تا با استفاده از آنها بتواند تولیدکنندگان خارجی
را تشویق به سرمایهگذاری در کشور خود حداقل برای
چند سال آینده کند ،اما اگر واقعا میخواهد تبدیل به
یک غول اقتصادی شود ناگزیر است رو به سیاستهای
بازتر و لیبرالیستیتر بیاورد و مقامات رسمیاین کشور
بهتر است به جای سر زدنهای مداوم به پکن گاهی هم
سری به بانکوک بزنند.
*تحلیل گر گروه اوراسیا و مطالعات آسیا

پیشبینیهای نفتی اشتباهاند

*استاد اقتصاد دانشگاه اوکالهما؛ او متخصص امور نفت
و گاز است و مقاالتش به طور مرتب در  60کشور ،به  8زبان
مختلفترجمهمیشود.
منبع :خلیج تایمز – روزنامه انگلیسی زبان چاپ امارات

در کوتاه مدت
انرژیجایگزینی
وجود ندارد .پس
تنهاجایگزین
ممکن،بهرهبرداری
از همه منابع
انرژی تا آخرین
حد ،کمبود
همیشگیسوخت
و افزایش فقر
خواهد بود

نگر
آینده

سه سازمان مهم پیشبینیکننده
عرضه و تقاض��ای بلندمدت نفت
یعنی آژان��س بینالملل��ی انرژی
( ،)IEAسازمان کشورهای صادر
کنن��ده نف��ت ( )OPECو اداره
اطالعات انرژی آمریکا ( )EIAدر
ا.ف .الحاجی* کنار شرکتهای نفتی و شرکتهای
ترجمهمهرداددامغانیان مشاور نفت بر این باورند که اوپک
اختالف میان تقاضای پیشبینی
شده جهانی و عرضه کشورهای غیر اوپک را تامین خواهد کرد .اما
چنین تصوری اشتباه است چراکه بر مبنای مدلهای پیشبینی
ناقص و منس��وخ شده شکل گرفته اس��ت .در پیشبینیهای
که تا س��ال  2030را تخمین میزنند ،این سه سازمان بر این
دیدگاه اشتراک نظر دارند که تقاضای انرژی در جهان افزایش
خواهد یافت ،کشورهای در حال توسعه سهم بیشتری در این
افزایش تقاضا دارند و سوختهای فسیلی به عنوان منبع انرژی
غالب باقی خواهد ماند .آنها همچنین معتقدند که وابستگی به
نفت اوپک به دلیل کوچک شدن منابع نفت غیر اوپک و گران
تر ش��دن هزینه استخراج آنها افزایش مییابد .اما نقص جدی
در مدل س��ازی بازار جهانی نفت ،چنین پیشبینیهایی را به
اندازه فرود همین فردای انس��ان در مریخ غیر واقعی میسازد.
مدله��ای کنونی پیشبینی تقاضای نفت جهانی بر اس��اس
متغیرهایی مانند رشد اقتصادی (یا درآمد) ،قیمت نفت ،قیمت
جایگزینهای نفت و میزان تقاضاهای گذشته عمل میکنند.
آنها همچنین تولیدات غیر اوپک را با استفاده از متغیرهایی مانند
قیمت نفت ،هزینههای تولید و میزان عرضه در گذش��ته بیان
میکنند .اما پس از پیشبینی تقاضای جهانی و میزان عرضه
غیر اوپک ،این مدلها به س��ادگی فرض را بر آن قرار میدهند
ک��ه اوپک این میزان تف��اوت را تامین خواهد کرد  --بدون در
نظر گرفت��ن رفتار اوپک یا با توجه به اینکه اعضای آن ممکن
است مایل یا قادر به تامین «باقی مانده» تقاضا نباشد .به همین
دلیل ،این مدلها تنها تفاوت بین نیاز پیشبینی شده جهانی
ومیزان عرضه کشورهای غیر اوپک را که به عنوان «سهم اوپک»
شناخته میشود تخمین میزنند .ایده مدل سازی سهم اوپک
پس از تحریم نفتی اکتبر در سال  1973پا گرفت ،یعنی زمانی
ک��ه اقتصاددانانی چند با بازار نفت آش��نا بودند .بزرگی بحران
انرژی اقتصاددانان را با طیف وسیعی از تخصصها به خود جلب
کرد .برای تشخیص مشکل ،آنها جعبه ابزار خود را باز کردند و
آنچه را که در دسترس داشتند به کار گرفتند :اگر مدل عرضه
و تقاضا کار نکند مدل انحصار جوابگو خواهد بود .اقتصاددانان،
سیاستمداران و رسانهها اصطالح «کارتل» را بسیار بیانکننده
مقصود یافتند .طبق مدل انحصار ،کارتل همیش��ه تفاوت بین
تقاضای کل و میزان عرضه شده توسط خروجی غیر عضو کارتل
را فراه��م میکند .گرچه وضعیت از اوایل دهه  1970به میزان
زیادی تغییر کرده و اشتباه و مضر بودن مدل کارتل ثابت شده
اس��ت ،این مدل امروزه هنوز هم مورد استفاده قرار میگیرد .با
توجه به فرض اصلی مدل اوپک همیش��ه تفاوت بین تقاضای
جهانی و تولید غی��ر اوپک را تامین خواهد کرد .اما اوپک بین
س��الهای  2005و اوایل  2008منابع ذخیره اش را به اتمام
رساند و همپای افزایش تقاضای بازار قادر به افزایش تولید نبود.
قیمتها سر به فلک کشید و همه پیشبینیهای قبلی را پشت
سر گذاشت .برای اعضای اوپک این موضوع تقریبا غیر ممکن
است که تفاوت بین تقاضای جهانی تخمینی و تولید غیر اوپک
را تامین نمایند .برای مثال ،در پیشبینی اخیر ،سناریوی اصلی

 EIAاین اس��ت که تا س��ال  ، 2035اوپک حدود  11میلیون
بشکه نفت در روز نسبت به تولید سال  2010خود خواهد افزود.
آیا این مساله در حالی که هماکنون تولید با نرخ حد اقل 3درصد
در حال کاهش است عملی به نظر میرسد؟
بیایید ریاضیات مس��اله را بررسی کنیم :با نرخ  3درصدی
کاهش  ،اوپک تا س��ال  2035باید تولی��د خود را به اندازه 17
میلیون بشکه در روز افزایش دهد تا تازه به تولید سال 2010
خود برس��د .اگر طبق پیشبین��ی  EIAتولید اوپک به حدود
 11میلیون بشکه دیگر در روز افزایش نیاز دارد ،در آن صورت
باید در مجموع  28میلیون بش��که نفت در روز در  25س��ال
آینده اقزایش تولید دهد ،شاهکاری که تاکنون هرگز انجام نشده
است .در واقع ظرفیت تولید فعلی شبیه به آن چیزی است که
در اواسط دهه  1970بوده است .وضعیت وخیم تر خواهد شد
اگر میزان تولید غیر اوپک به کمتر از میزان پیشبینیها کاهش
بیابد .قیمت نفت باید به ش��کل قابل مالحضه ای افزایش یابد
ت��ا تقاضا را پایین آورده و آن را با میزان عرضه پایین تر تامین
سازد .پنج عامل از برآورده شدن نمای تصویر شده سهم اوپک
جلوگیریمیکنند:
جابجای��ی س��رمایهگذاریها از نف��ت ب��ه گاز طبیعی در
کشورهای تولید کننده نفت.
باالرفتن مصارف داخلی نفت و در نتیجه کاهش صادرات
کشورهای اوپک.
واکنش کشورهای تولید کننده نفت به شعارهای استقالل
انرژی در کش��ورهای مصرف کننده نفت که به توسعه صنایع
انرژی بر منجر شده که به نوبه خود کاهش صادرات نفت و گاز
را به دنبال داشته است .کشورهای تولید کننده بر این باورند که
اگر آنها نتوانند نفت به کش��ورهای مصرف کننده صادر کنند،
میتوانند حداقل نفت به کار رفته در محصوالت انرژی بر مانند
پتروشیم یرا صادر کنند .فقدان «ظرفیت جذب سرمایهگذاری»
ب��ا قیمتهای باالی نفت (توانایی اقتص��اد محلی برای جذب
سرمایهگذاری) ،که باعث میگردد اعضای اوپک تمایلی به تولید
نفت بیشتر نداشته باشند .اگر کشورهای عضو اوپک نمیتواند
درآمدهای اضافی نفتی را سرمایهگذاری کنند ،پس شاید ترجیح
دهند ک��ه این میزان اضافی را اصال اس��تخراج نکنند .از همه
مهمتر ،نیاز به تولید جدید برای جبران  3درصد نرخ کاهش در
میدانهای نفتی اوپک چنان زیاد است که نمیتواند در کمتر از
 25-20سال برآورده شود .البته ناتوانی در برآوردن سهم اپک و
قیمتهای باالتر ناشی از چنین کمبودهایی فرصتی بسیار عالی
در اختیار شرکتهای نفتی بینالمللی ،تولید کنندگان مستقل و
سرمایهگذاران صاحب سهام خصوصی قرار داده است .این مساله
همچنین فرصتی مغتنم را برای سایر منابع انرژی فراهم آورده تا
پر کردن شکافی که انتظار میرفت توسط اعضای اوپک پر شود
 اما چنین نش��د  -را بر عهده گیرند .در واقع ،با توجه به رشدمورد انتظار در میزان تقاضای انرژی در دو دهه آینده ،و کمبود
ممکن و بلکه محتمل در عرضه نفت اوپک نسبت به پیشبینی
میزان سهم آن ،اصطالح «انرژیهای جایگزین» معنای خود را
از دست خواهد داد .چون در کوتاه مدت انرژی جایگزینی وجود
ندارد .پس تنها جایگزین ممکن ،بهرهبرداری از همه منابع انرژی
تا آخرین حد ،کمبود همیشگی سوخت و افزایش فقر خواهد
بود .آینده نفتی ما تیره و تار است.
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به خریداران بفروش�ند و همه ای�ن چرخه در خارج
از سیستم پیمانی س�ابق که در کنترل کامل دولت
بود ص�ورت میگیرد .با نگاهی به صنعت توریس�م
شاهد این هستیم که با امضای قانونی جدید توسط
رائول کاسترو مدت زمانی که سرمایهگذاران خارجی
میتوانند ملک یا زمینی را اجاره کنند از  50سال به
 99سال افزایش پیدا کرده است.
حکومت کاسترو در پی از بین بردن کامل اقتصاد
دولتی نیس�ت و ب�ه همین دلیل تغیی�ر و تحوالت
اقتصادی به کندی صورت میگیرد هرچند که حفظ
دولت و حکومت اولویت اصلی این سیس�تم است.
واقعیت این است که با اصالحاتی که انجام میشود
تضمینی برای جلوگیری از ناآرامیهای آتی نیست و
به همراه آن ،تحریمهای شدیدی که توسط همسایه
قدرتمندآنکشوریعنیآمریکااعمالمیشودمانعی
جدی برای رشد اقتصادی کوبا و سرمایهگذاریهای
خارجی در این کشور است .آنچه که آشکارا مشخص
اس�ت این است که سیس�تم اقتصادی در کوبا باید
تغییر کند چون با افزایش خش�م عمومینسبت به
سیاستهای دولت و توقعی که مردم فقیر این کشور
برای بهبود شرایط زندگی خود دارند این مساله یک
امر حیاتی برای دوام و بقای این حکومت محس�وب
میشود.در کنار آن دولت کوبا نیز در حال شل کردن
قید و بندها و یافتن راههایی جدید برای خروج از این
بحران است.
*تحلیلگر گروه اوراسیا و مطالعات آمریکای
التین

حقایقی ناخوشایند درباره اوپک
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میزگرد ماه

موقعیتی تاریخی در راه است
میزگرد آیندهنگر درباره آیندهنگری هدفمند کردن یارانهها
با حضور سیدمحمدحسین شریعتمدار ،عباس کشاورز و امید گیالنپور

همه مسووالن
کشور براین نکته
اذعان دارند که
کشور در شرایط
ویژه و متفاوتی
قرار دارد و تغییری
کیفی و بنیادی
درحال وقوع است

نگر
آینده
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اج�رای طرح هدفمند ک�ردن یارانه ها چه تاثیری بر بخش کش�اورزی ایران خواهد
گذاش�ت؟ این پرسش مهم بهانهای بود برای برگزاری میزگردی با حضور سیدمحمد
ش�ریعتمدار ،عباس کش�اورز و امید گیالنپور تا از خالل بح�ث و گفتگو تصویری از
چشمانداز کشاورزی بعد از اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها به دست آید .عباس
کشاورز ،پژوهشگر کشاورزی و امید گیالنپور ،استاد دانشگاه و عضو موسسه پژوهش
و برنامهریزی اقتصاد کش�اورزی و سید محمد ش�ریعتمدار در این میزگرد هر سه از
لزوم اجرای هدفمند کردن یارانهها سخن گفتند اما اجرای آن در بخش کشاورزی را
مشروط به شرایطی دانستند که در بازخوانی متن کامل میزگرد میتوان آن شروط و
ویژگیها را دریافت.

س�ید محمود حسینی :همه مسووالن کشور
براین نکته اذعان دارند که کش�ور در شرایط
ویژه و متفاوت�ی ق�رار دارد و تغییری کیفی
و بنی�ادی درح�ال وقوع اس�ت.از یک طرف
هدفمندکردنیارانههامیتواندبانیایجادیک
تغییر ساختاری باشد و از طرف دیگر تحریمها
و فشارهای خارجی قادر است وضعیت خاصی
ایج�اد کند .لذا میتوانی�م بگوییم که اکنون
در ش�رایط متفاوتی به س�ر میبریم .در این
وضعیت،ظرفیتعلمیوپژوهشیتولیدکننده
ایران�ی ه�م آنقدر نیس�ت که ق�ادر به درک
وضعیت پیش روی و پیشبینی آینده باشد و
بداند که خود را باید برای مواجه ش�دن با چه
شرایطی آماده کند .از طرف دیگر برخی براین
اعتقادند که وضعیت پیش رو ش�رایط خوبی
را برای رش�د صنایع داخل�ی فراهم میکند
چراکه وابستگی سرمایه ایرانی به خارج کمتر
میشود .به عنوان مثال محصوالت کشاورزی
احتماال کمترین وابستگی را به واردات خارجی
احس�اس میکنن�د و این وضعی�ت میتواند
فرصتی برای رشد تولید این محصوالت فراهم
کن�د .تاجایی که اتاق بازرگانی حتی به دولت
پیشنهاد کرد که برای رویارویی با آثار تحریم،
سرمایهگذاریها را به سمت کشاورزی سوق
ده�د .از ط�رف دیگر اما ب�ا موضوع هدفمند
ک�ردن یارانهها مواجه هس�تیم که اثر زیادی
روی حمل و نقل و جابجایی محصول و نیز بازار
مصرف خواهد گذاشت .با این مقدمه موضوع
بحث و س�وال اصلی این جلسه این است که
اج�رای هدفمندک�ردن یارانهها و ب�ه دنبال
آن تحریمها چه تاثیری بر بخش کش�اورزی
خواهد گذاشت؟
کشاورز :همانطور که مطلع هستید حذف یارانهها

حس�ینی :منظور ش�ما این اس�ت که دولت
واردات را آزاد کند؟
کشاورز :بله امکان دسترسی کشاورزان به نهادهها

را به صورت آزاد فراهم نماید.

حسینی :واردات به داخل که آزاد است؟
کشاورز :خیر اکنون دراختیار دولت است .به عنوان

مث��ال دولت آرد گندم را از تولیدکننده میخرد و
ش��ش ماه دیگر به مردم میفروشد .در یک کالم
دولت واس��طه است و به جز دولت هنوز آلترناتیو
دیگ��ری در این میان وج��ود ندارد.بنابراین اعم از
اینکه کاال و خدمات وارداتی باش��د یا داخلی این
هزینهها برای دولت هزینههای زیادی است.

حسینی :آیا تصور نمیکنید که به علت دانش
پایین بخش کش�اورزی ما ،اگر دولت دخالت
نکند کش�اورزان به س�مت خرید کاالی بی
کیفی�ت س�وق داده میش�وند؟ درواق�ع آیا
دخالت دولت استانداردها را باال نمیبرد؟
کشاورز :ببینید تولیدکنندگان به خوبی صالحیت

نگر
آینده

تشخیص را دارند مثال تولیدکننده سم هرچقدر از
تولید خود تعریف کند و تولید رقیب را زیر سوال
ببرد ،این کشاورز اس��ت که تاثیر آن سم و بذر را
روی محصول خود مقایس��ه میکن��د و تصمیم
میگیرد .دیگر اینکه در رقابت آزاد عرضه کنندگان
مجبور میش��وند که یا هزینههای خود و یا سود
خود را پایین بیاورند تا بتوانند در بازار باقی بمانند
و هم اینکه با ارائه محصول با کیفیت ،قادر به جلب
مصرف کننده بیشتری باشند.در ایران ما به دلیل
مداخالت و مق��ررات دولت ،هزین��ه ملی باالیی
را ص��رف میکنیم درحالی که فلس��فه هدفمند
کردن یارانهها ،کاهش دادن هزینههای ملی است.
بنابراین س��خن این است که اگر دولت میخواهد
یارانهها را حذف کند باید در انتخاب و دسترس��ی
و ایجاد رقابت و ورود تکنولوژی ،آزاد س��ازی کند
چراکه یکی از ملزومات هدفمند کردن ایجاد فضای
رقابتی برای ورود تکنولوژیهای جدید است .روش
دولتی جاری این است که رویههای مالی ،خدمات
و تولیدات با هزینههای تمام ش��ده فاصله دارد و

عباسکشاورز:اگر
دولت میخواهد
یارانهها را حذف
کند باید در انتخاب
و دسترسی و
ایجاد رقابت و
ورود تکنولوژی،
آزاد سازی کند
چراکه یکی از
ملزوماتهدفمند
کردن ایجاد فضای
رقابتی برای ورود
تکنولوژیهای
جدید است
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در قانون برنامه دوم و سوم و چهارم تکرار شده بود
که نهایتا در اواخر برنامه چهارم توسط دولت بازبینی
شد .باید اذعان کرد که شفاف کردن قیمتها برای
بخش کشاورزی امر مطلوبی است و به بنیه اقتصادی
کمک میکند .اما در شفاف سازی قیمتها با چند
مساله مواجه هستیم .آزادسازی قیمت کود و سم و
بذر – به غیر از آب  -برای کشاورزی مفید است و
اگرچه در ابتدا نابه سامانیهایی را ایجاد خواهد کرد
اما در میان مدت و بلند مدت به تولید کشاورزی
کمک میکند .مس��اله دوم این است که هدفمند
کردن یارانهها باید همراه با آزادسازی صورت پذیرد
و دولت ،اختیارات تولیدکننده را نیز افزایش دهد و
از طرف دیگر نرخ مبادله هرنوع خدماتی نیز کاهش
یاب��د .به عنوان مثال اگر تا پیش از حذف یارانهها
کشاورزان از مکانیزم دولتی کود و سم و ..دریافت
میکردند ،ای��ن موارد بعد از حذف یارانهها باید از
انحصار دولت خارج ش��ود چراکه به علت مقررات

و نظام بوروکراس��ی حاکم بر دستگاههای دولتی
هزینهها باال اس��ت و حق انتخاب محدود از طرف
دیگر مقررات موجود به دولت اجازه انتخاب کیفی
نمیده��د و انتخاب دولت معجون��ی از مقررات و
سیاست و روشهای بوروکراسی است این درحالی
اس��ت که اگر مصرف کننده آزاد باشد میتواند در
یک فضای رقابتی ،هم از نظر کیفیت و هم به لحاظ
نرخ عرضه ،کاالها و نیازهای خود را با هزینههای
کمتری دریافت کند.

دولت مجبور اس��ت که بابت آنها پول بدهد .یکی
از راههای کاهش این هزینه این است که قوانین و
اصول حاکم بر رویه و خدمات و عرضه نیز اصالح
شود .به عنوان مثال اگر قیمت بنزین بدون اصالح
اصول عرضه خودرو صورت گیرد ،شاید دولت نفس
راحتی بکشد اما تا زمانی که ماشینهای با مصرف
ب��اال و از دور خارج ش��ده وج��ود دارند هیچ چیز
اصالح نمیشود .درهیچ کجای دنیا به خودروهایی
که در خیابانهای ما دیده میشوند اجازه استفاده
نمیدهند چراکه این خودروها تنها هزینههای ملی
را افزایش میدهند .بنابراین به نظر من دولت باید
آزادسازی و دسترس��ی به تکنولوژی و خصوصی
سازی را همزمان با هدفمند کردن یارانهها انجام
ده��د در غیر این صورت تنها حس��ابهای دولت
نظم بهتری پیدا میکند اما در حساب ملی اتفاقی
نمیافتد.
در ادامه الزم میدانم که یک تذکر هم بدهم .در
مورد آب باید بگویم که در هیچ کجای دنیا آب را با
قیمت تمام شده به کشاورزان نمیدهند .کشاورزی
با قیمت تمام شده آب قابل رقابت نیست چراکه
نس��بت مصرف آب برای تولید واحد کش��اورزی،
نسبت باالیی است و در همه کشورهای دنیا دولت
برای امنیت غذایی و آبادی کشور به کشاورزان در
اختصاص آب کمک میکند و لذا در کشور ما هم
نباید هیچ نهادی به حذف یارانه آب و واردات آب
فکر کند چراکه در این صورت طومار کش��اورزی
درهم پیچیده میشود.
اما درباره هدفمند کردن یارانهها باید گفت که
اجرای این طرح آثار کوتاه مدت دو الی سه ساله به
همراه خواهد داشت .دولت رویههای تزریق منابع
اش را عوض میکن��د و ورود نقدینگی به جامعه
قطعا ایجاد تورم خواهد کرد .پس به دنبال اجرای
هدفمند کردن یارانهها باید افزایش هزینه عمومیرا
برای کل بخش کش��اورزی متصور ش��د .دومین
مساله شوکهایی اس��ت که بخشهای خدماتی
و به خص��وص حمل و نقل بر بخش کش��اورزی
وارد خواهد کرد .مس��اله دیگر اینکه در تمام دنیا
وابستگی کشاورزی به ارز کم است و درواقع ماهیت
کشاورزی طبیعت محور و تکنولوژی محور است
و همین مس��اله پایداری کشاورزی را در نوسانات
و آس��یبهای ارزی کمتر میکند .مس��اله بعدی
این است که اگر محدودیتها در کاالهای داخلی
اثرگذار باش��د و فرضا قیمت گوشت و شیر و مواد
غذایی باال ب��رود و به هر دلیلی دولت و مجموعه
بازار به تعادل و تنظیم نرسد ،امنیت غذایی تهدید
میشود .اما اگر به هر دلیلی بازار بتواند خود را تنظیم
کند ،محدودیتها به نفع محصوالت اساسی است
اما با اینهمه امکان متضرر شدن کلیت کشاورزان و
کشاورزی وجود دارد .بنابراین آثار هدفمند کردن
یارانهها هم میتواند کشاورزی را تهدید کند و هم

21

میزگرد ماه
محمدحسین
شریعتمدار:حسب
پژوهشی که مرکز
پژوهشهای
مجلس انجام داده
در نتیجه حذف
یارانهها،قیمتها
افزایشمییابد،
در سالهای اول
با افزایش تورم
مواجهخواهیم
شد ،امکان دارد
کمبودهاییایجاد
شود و همچنین
مشکل اشتغال به
وجود میآید

نگر
آینده
شماره سوم  /مهر و آبان 89

22

اینکه فرصتی برای کشاورزی باشد.
محمدحس�ین ش�ریعتمدار :ب��ه اعتق��اد م��ن
هدفمندسازی یارانهها همانگونه که از برنامه دوم تا
برنامه چهارم همواره مدنظر مدیران و برنامه ریزان
کشور بوده است ،بخشهای اقتصادی کشور را در
مقابل یک موقعیت تاریخی قرار میدهد .موقعیتی
که هم میتواند مبتنی بر شرایطی مفید واقع شود
و هم با سوء تدبیر منجر به ایجاد مشکالتی شود.
در یک نگاه کلی باید گفت که بسیاری از دلسوزان
کش��ور از اجرای هدفمندکردن یارانهها خوشحال
هستند و حتی به شیوههای گذشته ایراد دارند که
چ��را زندگی یارانهای آنقدر رونق گرفته که اکنون
خذف یارانهها در برخی موارد میتواند مشکل آفرین
باش��د .بنابراین در اجرای هدفمندکردن یارانهها
کسی ش��ک ندارد اما اگر بخواهیم قبل از اجرای
هدفمندکردن یارانهها ،تبعات آن رادر زمینههای
اجتماعی ،اقتصادی و امنیت ملی را ارزیابی نماییم
بستگی به دو موضوع دارد؛ یکی رفتاری که احتماال
از طرف جامعه درپیش گرفته خواهد شد و دیگر
اینکه مجریان نتوانند ای��ن طرح را به خوبی اجرا
کنند .سخن اصلی اما این است که اجرای هدفمند
کردن یارانهها به مصلحت کشور است و کسی در
این زمینه ش��ک ندارد .حال اگر بخواهیم آثار آن
را در بخش کش��اورزی پیشبینی کنیم حس��ب
پژوهشی که مرکز پژوهشهای مجلس انجام داده
در نتیجه حذف یارانهها ،قیمتها افزایش مییابد،
در س��الهای اول با افزای��ش تورم مواجه خواهیم
شد ،امکان دارد کمبودهایی ایجاد شود و همچنین
مشکل اشتغال به وجود میآید .اگر این آثار از قبل
پیشبینی ش��ود مسلما در ارائه راهکارها و اجرای
طرح موفق تر عمل میشود .بخش کشاورزی در
مس��اله هدفمند کردن یارانه به چند مساله باید
توجه کند .اول اینکه از تبعات منفی و مشکالتی که
احتمال وقوع آن میرود جلوگیری و حتی هدفمند
ک��ردن یارانهها را به فرصت آرمانی برای آغاز یک
حرکت پویا در بخش کشاورزی تبدیل گردد.
یک مثال میزنم .س��ال  78و ی��ک ماه بعد از
اخ��راج فوجی موری برای ش��رکت در نشس��ت
موسسه تحقیقات بین المللی سیب زمینی سفری
به پرو داشتیم .بر دیوارهای شهر شعار «برو بیرون»
نوش��ته ش��ده بود .پرو کش��ور فقیری است و به
دلیل بارندگی بس��یار کم در بیشتر مناطق تولید
کش��اورزی کافی ندارد .در سفر به پرو از راهنمای
خود س��وال کردم که آیا واقعا فوجی موری خائن
بود؟ او برای ما توضیح داد که فوجی موری به پرو
خدمت زیادی کرد.فوجی موری روز اول که رییس
جمهور شد به مردم گفت که هرچه تالش میکنم
تا وام بگیرم و برای شما قند و شکر و تخم مرغ و...
بخرم و به قیمت یارانهای دراختیار ش��ما بگذارم،
هیچ مرجع و هیچ دولتی حاضر به وام دادن نیست
زیرا حجم بدهیهای کش��ور از توان پرداخت آن
باالتر رفته است .من یک ماه منتظر دریافت نظرات
شما هستم و بعد تصمیم میگیرم .فوجی موری
بعد از یک ماه در تلویزیون خطاب به مردم گفت
ک��ه از فردا هیچگونه جنس یارانهای در پرو وجود
نخواهد داشت اگرچه دولت خود را برای رویارویی
با تبعات مس��اله آماده کرده ب��ود .از فردای همان
روز قیمته��ا افزایش یاف��ت و برخی محصوالت
برای مدتی با قحطی و کمبود مواجه شد .اما بعد
از هش��ت – نه ماه همه چیز عادی ش��د و مردم

از زندگی جدید راضی ش��دند .این داستان را که
شنیدم از راهنمای خود پرسیدم پس چرا فوجی
موری را اخراج کردند؟ که او پاسخ داد یکی از مهم
ترین تبعات حذف یارانه مساله اشتغال و بیکاری
بود که دولت پیشبین��ی آن را نکرده و راهکاری
برای آن نیاندیشیده بود .جوانان بیکار عامل اصلی
اخراج وی بودند.
از ای��ن مثال که درسهای زیادی در آن نهفته
اس��ت اگر بگذریم باید گفت که بخش کشاورزی
تاکنون به س��بب وجود یارانه خس��ارات زیادی را
تحمل کرده اس��ت .به عنوان نمونه بذر و نهال در
کش��ور ما یک نهاده اصلی اس��ت که چون از اول
به صورت یارانهای عرضه ش��ده از کیفیت و تنوع
کافی برخوردار نیس��ت .در چهل سال گذشته تا
س��ال  1378مجموعه توان ملی م��ا برای عرضه
س��الیانه  11رقم بذر محصوالت کش��اورزی بوده
درحالی که در ترکیه ساالنه  70رقم در کشورهای
اروپایی س��الیانه بیش از  400رقم بذر جدید و با
کیفیت باالتر به کشاورزان عرضه میشود .در ایران
ظرفیت محدود دولتی به کش��اورزان ما تحمیل
شده است .قبل از سالهای  61- 60سم به صورت
آزاد وارد کش��ور میشد و کمپانیهای مختلف در
رقابت با یکدیگر سم وارد میکردند ،خودشان انبار
و آزمایش��گاه و کارشناس مزرعه داشتند و سم را
توزیع میکردند و برای کشاورز هم کالس آموزشی
میگذاشتند اما از سال  61سم دولتی شد و تبعات
منفی زیادی را به همراه آورد .اول اینکه متوس��ط
قیمت جهانی سم  13و نیم دالر بود اما در کشور
ما این قیمت  4/7دالر و در نتیجه سم مصرفی در
ایران کارائی پایینی دارا بوده است.بدین معنی که
سموم مصرفی در کشور ما از نظر کیفی یک سوم
متوسط جهانی بودهاست .یکی از دالیل اضمحالل
پنبه ایران استفاده از سموم دولتی و یارانهای بوده
اس��ت .پنبه با سطح زیر کشت 2درصد سطح زیر
کش��ت در جهان 10درصد از میزان سم جهان را
مصرف میکند.
خالصه سخن من این است که هدفمند کردن
یارانهها الزم و ضروری اس��ت اما باید تمام زوایای
آن بررس��ی ش��ود .برای هدفمند کردن یارانهها
در بخش کش��اورزی اصال نباید به دنبال کاهش
هزینههای دولت بود و باید توجه داشت که امنیت
غذایی همچون امنیت ملی هزینه بر است .یکبار
اساتید علوم زارعت دانشگاه روم در یک جلسه به
من گفتند که گن��دم را باالتر از قیمت جهانی از
کشاورزان میخرند .وقتی علت را جویا شدم ،گفتند
که در سال  1982آمریکا واردات کنجاله سویا به
اروپا را محدود کرد و بسیاری از گاوداریها اجبارا
گاوهای خود را به کش��تارگاه سپردند و از همان
زمان هم دانس��تیم که برای کاالهای اساسی باید
روی پای خود بایستیم .لذا در قیاس با کشورهای
مختلف مس��ووالن م��ا نباید گم��ان کنند که به
کشاورزان کمک میکنند چراکه ضریب حمایت
س��وئیس از بخش کش��اورزی  68درصد اس��ت،
ن��روژ  67درصد ،کره جنوبی  ،63ژاپن  58درصد،
اتحادیه اروپا  34درصد و ایران  27درصد اس��ت.
بنابراین طرح هدفمن��د کردن یارانه درصورتی به
ایجاد فرصت پایدار برای شکوفایی بخش کشاورزی
منجر میشود که درصد حمایت دولت از کشاورزی
با هدف س��اخت زیربناها ،اصالخ نظام تولید ،ارتقا
تکنولوژی و سرمایهگذاری در زمینههای ارتقاء بهره

وری افزایش یابد.
امی�د گیالنپور :به اعتقاد بنده باید میان هدفمند
س��ازی تئوریک با آنچه اکنون ما به عنوان قانون
هدفمندس��ازی در مقابل داریم ،تفاوت قایل شد.
بس��یاری از مزایایی که از ابت��دای بحث درمورد
هدفمندسازی یارانهها برآن تاکید شد در شرایطی
محقق میش��ود که هدفمند س��ازی به درستی
صورت پذیرد .به رغم تجربه اندک خود به صراحت
میگویم که به نظر نمیرسد اکنون مبتنی بر درک
عمیق و درست ،تصمیم به اجرای هدفمندسازی
درکشورگرفتهشدهباشد.بهواقعدردناگزیریتحت
عنوان محدودیت اعتباری ما را به آن سمت برده که
مشکالت دولت را به واسطه اجرای هدفمندسازی
یارانهها برطرف کنیم و برای آن قانون وضع کنیم.
این را هم بگویم که هدفمندسازی در کلیت خود
میتواند برای بخش کشاورزی مفید باشد چراکه
عالوه بر دراختیار گذاش��تن عالیم درس��ت بازار
برای بخش کش��اورزی ،میتواند محدودیتهایی
را که س��الها دولت با کنترل قیمتها بر بخش
کشاورزی حاکم کرده ،اصالح کند .اما آنچه اکنون
تحت عنوان قانون هدفمندسازی یارانهها موجود
اس��ت حاوی چند نکته مهم است که نباید مورد
غفل��ت قرار گی��رد .ببینید در بخش کش��اورزی
همانط��ور هم که آقای مهندس فرمودند در هیچ
کجای دنیا قیمت تمام شده آب محاسبه نمیشود
اما در قانون یارانهه��ای ما آمده که در بازه زمانی
مشخص ،باید به قیمت تمام شده آب برسیم .مورد
دیگر اینک��ه در قانون موجود پنجاه درصد منابع
آزاد شده برای مصرف کننده اختصاص مییابد و
همچنان نگاه مصرف کننده محور است و بعد از
مصرف کنن��ده 30 ،درصد این منابع برای تولید
کننده تخصیص مییابد و در اختصاص این سی
درص��د ،تولید کننده بخش کش��اورزی و صنایع
غذایی در جایگاه شش��م از هشت جایگاه تعریف
شده ،قرار دارد .بنابراین آنچه اکنون از ورای حذف
یارانهها درحال وقوع است ،کمک به حل مشکالت
اعتباری دولت است .خطر مصاعف اما اینجاست
که از یک طرف هدفمندسازی یارانهها به واسطه
افزایش هزینههای تولید ،فش��ار تورمیهزینهای
ایجاد میکند و از طرف دیگر منابع مالی ناش��ی
از آزادسازی که به صورت نقدی در جامعه توزیع
میشود ،تورم نقدینگی به همراه خواهد داشت که
نتیجه کلی آن افزایش تورم در جامعه است .بدین
ترتیب نگاه غالب مصرف کنندهای این هشدار را به
همراه دارد که احتماال دولت از آزادس��ازی قیمت
محصوالت کشاورزی و حمایت از کاهش قیمتها
ش��انه خالی کند و سعی کند تا با تثبیت قیمت
محصوالت کش��اورزی فشار را بر تولید کنندگان
افزایش دهد .معضل اینگونه تعریف میش��ود که
از یک ط��رف هزینه تولید افزای��ش مییابد و از
طرف دیگر امکان آزادس��ازی قیمت نهایی برای
تولید کننده به وجود نمیآید .اینجاست که بخش
کشاورزی با خطر بزرگی مواجه میشود .درعین
حال در قانون موجود هیچ راه گریزی برای اینکه
تکنولوژی را تغییر دهیم گنجانده نش��ده ،آن هم
در شرایطی که اساس��ا ورود تکنولوژی به کشور
ما به دلیل مش��کالت سیاسی موجود ،به سادگی
امکان پذیر نیست.بدین ترتیب اگر بخواهم سخن
خود را خالصه کن��م باید بگویم درعین حال که
هدفمندس��ازی ض��رورت دارد اما اجرای ش��کل

موجود هدفمندس��ازی خطرات��ی را برای بخش
کش��اورزی به همراه خواهد داشت .از طرف دیگر
شرایط موجود ذهن را به سمت دو احتمال سوق
میده��د .احتمال نگران کننده این اس��ت که ما
به س��مت آزادس��ازی حرکت کنیم و به محض
رویارویی با تبعات آن ترمز دستی را بکشیم و عقب
نشینی کنیم .وقوع این احتمال بسیار نگران کننده
اس��ت .احتمال دوم میتواند این باش��د که چون
شرایط سختی بر بخش کشاورزی حاکم میشود،
کشاورزی قادر خواهد بود شرایط مساعدتری برای
خود دست و پا کند .درچند سال گذشته که اوضاع
درآمدی کشور مناسب بوده ،رکورد نه میلیارد دالر
واردات محصوالت کش��اورزی را ثبت کردهایم اما
اکنون که ب��ا محدودیت بودجهای مواجه ش��ده
ایم ،بان��ک مرکزی از دولت درخواس��ت کرده تا
جل��وی واردات را بگی��رد .از طرف دیگر ش��رایط
خاص سیاسی به گونهای مضاعف ورود کاالهای
اساس��ی را با محدودیت مواجه کرده است .تاسف
اما اینجاست که در سالهای گذشته اگر به بخش
کشاورزی توجه شده بود اکنون مجبور نبودیم به
جای کشت چغندر ،شکر را از بازارهای جهانی با
قیمت گران بخریم و نیز مجبور به واردات دانههای
روغن��ی و روغن خام نبودیم .ب��ه این ترتیب اگر
شرایط موجود تداوم پیدا کند ،احتماال کشاورزی
مورد توجه بیشتری واقع میشود اما نباید یادمان
برود که شرایط خطرناک ،پتانسیل این را دارد که
بار دولتی بودن را افزایش دهد و در سالهای آینده
مشکالت را افزون کند.
حسینی :تجربه نش�ان میدهد که طرحهای
موجود مبناهای نظ�ری و تئوریک دارد و لذا
میتوان به راحتی ابعاد آن را توجیه کرد و البته
به لحاظ علمیهم قابل دفاع است .اما معموال
در ایران توان ارزیابی قابلیتهای اجرایی برای
پیاده شدن طرحها بسیار پایین است ،نمونه
آن ه�م صدها طرح نیمه تمامیاس�ت که در
س�ازمان برنامه و بودجه تصویب شده است.
س�وال این اس�ت که با قابلیته�ای اجرایی
موجود ،در اجرای هدفمند کردن یارانهها باید
برچه نکتههایی دس�ت بگذاریم و کشاورزان
چه نکاتی را باید مدنظر قرار دهند؟
کش�اورز :اولین توصیه من سیاسی است .باید با

دنیا تعامل داشته باشیم .اگر دسترسی کشاورزی
ما به س��م و تکنولوژی محدود ش��ود ،نتیجه اش
کاه��ش توان ملی اس��ت .س��وال من این اس��ت
که کدام عقل نکته س��نجی براین مس��اله صحه
میگ��ذارد که روشهای��ی را درپیش بگیریم که

تولید ملی را کاهش دهد؟ در کش��ور ما اما روز به
روز دسترسی به خدمات مطلوب و نیز دسترسی به
تکنولوژی کاهش مییابد و بنده امیدی ندارم که
با محدودیتهای ایجاد شده کشاورزی ما شکوفا
و پویا شود.

حس�ینی :توصیه داخلی ش�ما برای دولت و
بخش کشاورزی چیست؟
کش�اورز :راس��تش تصور من این است که دولت

تمایلی برای کمک به بخش کشاورزی و حمایت
از افزایش تولیدات داخلی ندارد .همانطور که قبال
هم گفتم شرط هدفمندسازی ،آزادسازی قیمتها
اس��ت .اگر آزادسازی صورت نگیرد به ضرر بخش
کشاورزی است .به اعتقاد من تشکلهای کشاورزی
بای��د از هرطریقی ک��ه میتوانن��د مدافع بخش
کشاورزی باشند و مسائل و نیازها و موارد مورد نظر
خود را به دولت بقبوالنند.
حسینی :چه توصیهای به کشاورزان دارید؟

کش�اورز :کش��اورزان چارهای جز رفتن به سمت
تکنولوژی م��درن ندارن��د .به ظرفیت رس��اندن
پتانسیلهای موجود مستلزم سرمایه ،تکنولوژی
و مدیریت اس��ت .متاس��فانه در نظام سیاستی ما
بخشی که هیچ حقی برای اظهارنظر ندارد ،بخش
کش��اورزی است و کشاورزان هیچ محلی از اعراب
ندارد .مثال نگاه کنید به بخش صنعت خودرو که
مناب��ع انرژی را هدر میده��د و چند برابر قیمت
جهان��ی هم محصول ب��ا کیفیت پایی��ن خود را
میفروشد اما دولت هیچ مانعی درمقابل اش ایجاد
نمیکند .درچنین ش��رایطی است که کشاورزان
فقط باید صبر و تحمل کنند.
محمدحسین ش�ریعتمدار  :به نظر من مسووالن
اقتص��ادی و سیاس��ی کش��ور و کش��اورزان باید
اجرای هدفمندک��ردن یارانهها را جدی بگیرند و
البته تبعات آن را نی��ز پیشبینی کنند .در یکی
از س��ایتهای خبری به نقل از یکی از مسووالن
یک تش��کل فراگیر خواندم که بعد از دیداری که
اعضای این تش��کل با مس��ووالن داشتهاند به این
نتیجه رس��یده ک��ه هیچ کس نمیدان��د که قرار
است در روند هدفمندکردن یارانهها چه اقداماتی
صورت گیرد .اما در بخش کش��اورزی برای حذف
یارانهه��ا باید به صورت تدریجی عمل کنند و هم
در کلی��ات و ه��م در جزئیات زمانبندی داش��ته
باش��ند .دولت بای��د بخش خصوص��ی را در ارائه
خدمات و استفاده از تکنولوژیهای کارآمد تقویت
کند و مس��اله امنیت غذایی را ارتقا دهد و به فکر
افزایش درآمدهای خود از حذف یارانهها نباشد و
چندین برابر آنچه که از حذف یارانه انرژی کسب

میکند ب��ه س��رمایهگذاریهای زیربنایی بخش
کشاورزی کمک کند .آنچه بنده به عنوان تبعات
اجرای هدفمندکردن یارانهها در بخش کشاورزی
تاکن��ون از زبان کارشناس��ان ش��نیده ام مواردی
همچون مهاجرت روستاییان ،کاهش تولید ،انتقال
سرمایه به بخشهای دیگر ،افزایش هزینه حمل
و نقل ،افزایش هزینه زندگی کش��اورزان ،افزایش
هزینههای غیرمستقیم خدمات ،افزایش بیکاری
و معضل اش��تغال و افزایش فقر پنهان کشاورزان
است .برای حذف یارانهها باید به این تبعات توجه
شود سازمانهای مسوول با مسوولیت پذیری کامل
برخورد کنند ،همیشه آماده پاسخگویی باشند و
اجرای قانون را با ش��رایط پی��ش آمده منطبق و
اصالح کنند .س��خن آخر اینکه تدبیر و دلسوزی
میتواند ش��رایط ح��ذف یارانهه��ا را برای بخش
کشاورزی تبدیل به یک فرصت مطلوب نماید.

حسینی:تجربهمدیریتوبرنامهریزیدرایران
نشان داده که تبعات هیچگاه دیده نمیشود و
قابلیتهای مدیریتی ما ضعیف است .با فرض
عدم وجود قابلیتهای مدیریتی ،به نظر شما
بای�د به چه م�وارد و عناصری توجه ش�ود تا
احتمال موفقیت باال برود؟
امید گیالنپور :من اکنون میخواهم پیش��نهادی

بده��م که امکانپذیری آن کم اس��ت.اکنون که به
واسطه محدودیت اعتباری ،دولت در شرایط ناگزیر
برای حذف یارانهها قرار گرفته است و از طرف دیگر
هیچکس هم بر توان مح��دود مدیریتی دولت در
ایران شک ندارد ،حداقل دولت باید بپذیرید که به
جنبههای آزادس��ازی ارزش و بها دهد .اما به نظر
میرس��د که آزادس��ازی با پارادایم دولت مغایرت
دارد و اگر دولت توان ارزیابی تبعات اجرای چنین
طرح بزرگی را ندارد نباید آن را اجرا کند مگر اینکه
وجوه مختلف آن را بپذیرد .نکته دیگر اینکه چنین
سیاس��ت گذاریهایی در همه کشورهای دنیا بر
بستر یک سرمایه اجتماعی صورت میگیرد .لذا اگر
ما میخواهیم که یک تصمیم سیاستی جدید را بر
جامعه اعمال کنیم باید به جامعه اطالعات درست
بدهیم .نکته س��وم اینکه منابع تصمیمگیر دولتی
باید اطالعات الزم را دراختیار داشته باشند .به نظر
بنده بس��یاری از مسووالن ما هنوز مطلع نیستند
ک��ه وضعیت حاملهای انرژی چگونه خواهد بود؟
در یک فضای مبهم نمیتوان چنین تصمیمهای
مهمیرا اتخاذ کرد .در بخش کشاورزی هم معتقدم
که کش��اورزان تنها میتوانند منتظر بمانند و دعا
کنند که مقامات مملکتی عملکرد درستی داشته
باشند.

امیدگیالنپور:
احتمالنگران
کننده این است
که ما به سمت
آزادسازی حرکت
کنیم و به محض
رویارویی با
تبعات آن ترمز
دستی را بکشیم و
عقبنشینیکنیم
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توگوی ماه
گف 

نتیجه قیمتگذاری دولتی
تعطیلی کارخانهها است
گفتگوی آیندهنگر با مهندس شاهرخ ظهیری کارآفرین ایرانی

شاهرخ ظهیری کارآفرین ایرانی ،بنیانگذار و مدیرعامل
گروه صنایع غذایی مهرام و همچنین رئیس كميس�يون
كشاورزي و صنايع تبدیلی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
تهران اس�ت .او مهمان ما بود تا به پرسشهای آیندهنگر
در خص�وص آینده صنایع غذایی در ایران و مش�کالت و
مصائب پیش روی این صنعت پاسخ بگوید و راهکارهای
خ�ود برای اعتالی این صنعت را با م�ا درمیان بگذارد .او
معتقد اس�ت که بهترین کمک به صنع�ت غذایی حذف
دخالت دولت در این عرصه است و میگوید که نباید بخش
خصوصی انتظاری جز این از دولت داشته باشد .گفتگوی
او با آیندهنگر را بخوانید.

صنعت غذای
کشور برای رشد
خود هیچ چیزی
از دولت مطالبه
نمیکندتنها
خواسته ما این
است که دولت
اجازه دهد ما کار
خودمان را بکنیم
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برای ش�روع بحث لطفا یک تصویر کلی از جایگاه
صنای�ع غذای�ی در اقتص�اد کش�ور در دورههای
مختلف تاریخ معاصر ایران به دست بدهید تا بدانیم
که اصوال صنایع غذایی در کجای منظومه اقتصادی
کشور قرار میگیرد؟

میتوان با نگاهی تاریخی به مقایسه وضعیت صنایع
غذای��ی و تبدیلی در پیش و پس از انقالب پرداخت .در
دوران پیش از انقالب دولت ارز فراوان دراختیار داشت و
لذا تمامیمحصوالت غذایی با ارزان ترین قیمت از خارج،
وارد کش��ور میش��د .بنده به عنوان رییس سندیکای
صنایع غذایی کش��ور کرارا به آق��ای مهدوی وزیر وقت
بازرگانی نس��بت به رویه درپیش گرفته شده اعتراض
میکردم .به عن��وان نمونه در یک
مقطع رب گوجه فرنگی که توانایی
باالی��ی در تولی��د و حتی صادرات
آن در ایران وجود داش��ت به دلیل
سیاستهای دولت با افزایش قیمت
مواجه ش��د و درحدود  15ریال بر
قیمت هر قوطی آن افزوده شد .در
همان زمان بود که مطلع شدیم از
سازمانهای نظارتی وزارت بازرگانی
نام��های به کارخانهها ابالغ ش��ده
مبنی براینکه اگر قیمت رب گوجه
فرنگی پایین نیاید ،وزارت بازرگانی
این محصول را وارد خواهد کرد .به
دنبال صدور این نامه ،بنده بعنوان
مدیر س��ندیکای صنایع غذایی به
دیدار وزیر بازرگانی رفتم و استدالل
کردم که این صنعت ،نوپا و درحال
رشد است و قابلیت صادرات دارد و
لذا درخواست کردم تا دولت فشار
خ��ود را از روی آن بردارد.گمان ما
براین بود که وزیر مجاب شده است
ام��ا آقای وزیر تلفن را برداش��ت و
معاون بازرگانی داخلی را به جلسه
فراخواند و ب��ه او گفت که بروید و

دویست هزار تن رب گوجه فرنگی از ترکیه وارد کنید.
به عنوان یک نمونه دیگر بنده محصول انواع س��س را
ب��رای اولین بار در ایران تولید کردم و از معاونت بخش
تعرفه وزارت بازرگانی درخواس��ت کردیم که باتوجه به
اینکه محصول تولید شده ما با بهترین محصول وارداتی
به کشور از نظر کیفیت برابری میکند لذا تعرفهای برای
این محصول درنظر بگیرید تا از واردات آن ممانعت شود.
ن��ه تنها این اتفاق نیفتاد بلک��ه  30درصد نیز از تعرفه
گمرکی این محصول کاس��ته شد و لذا مردم محصول
آمریکایی میخریدند .اما حکایت بعد از انقالب متفاوت
است .به دلیل محدودیتهای موجود در سالهای اول
و نیز کم ش��دن واردات محصول ،صنایع غذایی در سی
ساله بعد از انقالب و به خصوص دوران جنگ تحمیلی،
رشد قابل توجهی کرد .با قاطعیت معتقدم که برای بهبود
وضعیت در آینده اگر مش��کالت پیش پای این صنعت
برداشته شود ما در تولید بسیاری از محصوالت شاخص
خواهیم بود .حقیقتا محصوالت کش��اورزی ما به دلیل
برخورداری از آفتاب و خاک مناس��ب از کیفیت باالیی
در طعم برخوردار است .به یاد دارم که چهار -پنج سال
بعد از انقالب نماینده یک ش��رکت غذایی سوییس��ی
نزد من آمد و اعالم کرد که آن ش��رکت حاضر اس��ت
میوههای ایران را ب��ه صورت پوره برای مصارف صنایع
غذایی خریداری کند.دلیل انتخاب میوههای ایران را هم
چنین توضیح داد که در همه جای دنیا بررسی و مطالعه
انجام دادهاند و به این نتیجه رس��یدهاند که عطر گالبی
و هلو ایران کمتر جایی یافت میش��ود .بنابراین سخن
من این است که پتانسیلهای موجود در صنایع غذایی

ما هم میتواند نیاز کش��ور را رفع کند و هم به صادرات
بیانجامد اما مسائل و مشکالتی بر سرراه صنایع غذایی ما
وجود دارد که اگر مورد توجه و در دستور کار دولت قرار
بگیرد و برنامه خاصی برای آن تدوین شود این صنعت
میتواند بسیار موفق ،اش��تغال زا و نیز نجات دهنده و
توسعه دهنده بخش کشاورزی باشد.

همانگونه که شما فرمودید در عموم صنایع غذایی
این بحث مطرح اس�ت که اگردولت همکاری کند
پتانس�یلهای باالیی ب�رای تولید محص�والت با
کیفیت وجود دارد .س�وال مش�خص این است که
برنام�ه و سیاس�ت اصلی دول�ت در بخش صنایع
غذایی چه باید باشد تا شاهد رشد این صنعت در
آیندهباشیم؟

بنده رس��ما اعالم میکنم که صنعت غذای کش��ور
برای رش��د خود هیچ چیزی از دولت مطالبه نمیکند
تنها خواسته ما این اس��ت که دولت اجازه دهد ما کار
خودمان را بکنیم.
منظور شما این اس�ت که دولت مانع فعالیتهای
شما است؟

ببینید نرخ محصوالت کشاورزی تثبیت شده نیست.
برای نمونه محص��ول گوجه فرنگی در طول یک فصل
چندین بار باال و پایین میشود و کارخانه در طول یک
فصل با چن��د قیمت متفاوت گوج��ه فرنگی میخرد.
درمقاب��ل اما تعزی��رات حکومتی و س��ازمان نظارت از
کارخانه دار میخواهد که قیمت محصول تولیدی اش را
تثبیت کند .حال سوال من این است که چگونه میتوان
قیمت محصول تولی��دی را تثبیت کرد؟ بدین ترتیب
وقتی فش��ار بر تولی��د کننده مواد
غذایی زیاد میش��ود ،تولید کننده
هم دست از کار میکشد و ترجیح
میدهد که محصولی تولید نکند و
درنتیجه کش��اورز ما نیز با مشکل
مواج��ه میش��ود و محصولش به
فروش نمیرسد .به همین سادگی
و مبتنی برهمین شرایط است که
ما میگوییم تثبیت قیمت در بخش
کشاورزی معنا و مفهوم ندارد .توجه
داشته باشید که بخش کشاورزی ما
خصوصی است و نود درصد صنایع
غذایی ما نیز خصوصی است و لذا
در این روند یک بخش خصوصی به
راحتی میتواند با بخش خصوصی
دیگر تعامل داشته باشد و درنتیجه
چنین روندی ،حاکمیت دولت در
صنایع غذایی تنها نتیجه اش ایجاد
مشکل است .س��خن ما این است
که دولت حاکمیت خود بر صنایع
غذای��ی را بردارد ام��ا بر کیفیت و
بهداش��ت و اس��تاندارد تولی��دات
نظارت داش��ته باش��د .البته این را

نیز تاکید کنم که س��ندیکای صنایع غذایی بر سالمت
محصوالت نظارت میکند و حتی قانون سالمت غذا را
نیز ما در اتاق بازرگانی نوشتیم .برای نوشتن این قانون
از مس��ووالن وزرات بهداش��ت دعوت کردیم و دو سال
تمام روی آن کار کردیم و تمامیقوانین نوشته شده در
کشورهای دیگر را مطالعه کردیم و نهایتا کتابی تدوین
و به وزارت بهداش��ت ارائه و توس��ط وزارت بهداشت به
مجلس ارائه شد که متاسفانه در مجلس مسکوت ماند.
این درحالی اس��ت که با قاطعیت میتوانم بگویم اولین
صنعت ایرانی که در تجارت جهانی حرفی برای گفتن
دارد ،صنایع غذایی است.

یک مس�اله این است که کش�اورزی ما ،در اختیار
باغ�داری خ�رده مالک اس�ت و درنتیج�ه تعداد
اف�راد زیادی با پراکندگی جغرافیایی بس�یار زیاد
به کش�اورزی اش�تغال دارن�د .از ط�رف دیگر به
دلی�ل عدم وجود س�ندیکایی برای کش�اورزان و
باغ�داران همیش�ه این مس�اله وجود داش�ته که
ع�دهای در تهران قیمت محصوالت کش�اورزی را
باال و پایین میکنند و لذا هنوز رابطه سالمیمیان
بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و تولیدی ایجاد
نشده است و نتیجه هم این میشود که کشاورزان
همیشه معترض هستند و گویی این دعوا را پایانی
نیس�ت .ش�اید وجود این معضل اس�ت که دولت
را وام�یدارد که دس�ت به اقدام�ات مداخلهگرانه
بزند .به نظر شماآیا بخش خصوصی در برنامههای
آیندهنگرانه خود قرار نیست برای حل این مشکل
تمهیدیبیاندیشد؟

دقت کنید که تعاونیهای کشاورزی دولتی هستند.
اگرچه کش��اورزی ما خصوصی تعریف شده اما نظارت
دستگاههای دولتی تا اعماق وجود آن رخنه کرده است.
مشکل ما اما عدم اعتماد در جامعه است.

اصال س�وال این اس�ت که چ�را س�ازمان نظارت
و س�ازمان حمای�ت از مص�رف کنن�ده در براب�ر
استداللهای شما قانع نمیشوند؟

اگر س��ازمان نظارت دولتی قیمت محصول را اعالم
کند و کارخان��ه دار موظف به تولید محصول با قیمت
تعیین ش��ده باش��د باید اعالم کنم که در همان پانزده
روز اول همه کارخانهها تعطیل میکنند .اگر محصول
برای کارخانه دار گران تمام ش��ود منطقا باید با قیمت
گران محصول به فروش برسد و اگر دستگاههای نظارتی
کارخان��ه دار را از فروش محصول با قیمت واقعی منع
کنند ،کارخانه دار کنار میکشد.

آنها پاسخی منطقی برای ما ندارند .آقای آل اسحاق
یکبار به من گفتند که در زمان وزارت بازرگانی سه سال
روی مس��اله کنترل قیمتها کار کردند و نهایتا به این
نتیجه رسیدند که این کار عبث است و باید رها شود.

حدس من این اس�ت که با اج�رای طرح هدفمند
کردن یارانهها شاید دیگر تولید برخی محصوالت
به لحاظ اقتصادی به صرفه نباش�د .راهکار ش�ما
برای گریز از درافتادن در چنین وضعیتی در آینده
چیست؟

ببینید در یک تبصره قانون اصل  44به صراحت آمده
که قیمت گذاری آزاد است .من به شما اطمینان میدهم
که با آزاد شدن قیمتها اتفاقی نمیافتد و کسب و کار
س��ازوکار مناس��ب خود را در مدت زمان مناسب پیدا
میکند و در نتیجه تولید نیز افزایش مییابد.

بخش خصوص�ی کش�ورهای دیگر ب�رای چنین
وضعیتی چه راهکارهایی اجرا کرده اند؟

مس�اله این اس�ت که در ایران ب�ا خدایان قیمت
گذاری مواجه ایم و اگر دولت این مساله را رها کند
شیرازه امور از هم میپاشد؟

در دنیای بزرگ تجارت غرب سازوکار استانداردی
وجود دارد و وضعیت را کنترل میکند اما اینجا در
غیابچنینسازوکارشایدهمچنانبهنظارتدولت
نیاز باشد تا از پراکندگیها ممانعت شده باشد؟

ببینید اوال اگر بحث بر سر کنترل شرایط بازار است،
همانگونه که گفتم کس��ب و کار س��ازوکار خود را پیدا
میکند و نی��ازی به دخالت دولت درمیان نمیآید .اگر
هم منظور کیفیت و استاندارد محصول تولید شده در
کارخانهها است که باید یادآوری کنم شرکتهای صنایع
غذایی هم��ه ناظر کنترل کیفیت و بهداش��ت دارند و
محصول کامال کنترل میشود و از این منظر هم نیازی
به دخالت دولت نیست .ضمنا به من بفرمایید با همه این
س��ازمانهای نظارتی کدام قیمت کنترل شده است یا
ارزان به دست مصرف کننده رسیده است.

اگر بخواهیم درب�اره وضعیت امروز صنایع غذایی
صحب�ت کنیم به نظر ش�ما آیا اجرا ک�ردن طرح
هدفمندک�ردن یارانه بر صنای�ع غذایی و تبدیلی
تاثی�ر میگ�ذارد؟ آی�ا فرصتهایی ب�رای تحول
تکنولوژیکیصنایعغذاییوتبدیلیایجادمیشود
یا اینکه تاثیرات منفی بر این صنعت وارد میشود؟

در صنایع غذایی حامله��ای انرژی همچون برق و
بنزین بیشترین تاثیر را دارند .البته وزارت صنایع وعده
داده ک��ه درصورت اجرای ط��رح یارانهها کمکهایی را
برای این بخش درنظر خواهد گرفت اما درباره چگونگی
کمکها تاکنون سخنی منتشر نشده است .این درحالی
است که درحال حاضر وزارت نیرو سیستم کنتورهای
جدید را که براساس ساعتهای پرمصرف نرخ مصرف
برق را تصاعدی حس��اب میکند ،در بخش صنعت نیز
اجرا کرده و مش��کالت زیادی را برای کارخانه داران به
همراه آورده است .دربخش حمل و نقل هم کرایههای
سنگین مشکالت را چندبرابر کرده است .من نمیتوانم
وضعیت کلی بعد از اجرای هدفمن��د کردن یارانهها را
پیشبینی کنم اما به آقای وزیرصنایع و معاون وزارتخانه
راه حلهای موردنظر را از طریق کارگروه ایشان در اتاق
تهران گفته ایم.
به نظر ش�ما اجرای این طرح چه تاثیری در قیمت

هی��چ راه حلی ن��دارم .دولت عامل ط��رح و اجرای
یارانهها است.

در هیچ کش��وری تمامییارانهها با هم قطع نشده و
این اقدام به مرور صورت گرفته است .درعین حال دولت
در آن کش��ورها توان کار و اشتغال را حفظ کرده است
درحالیکه در کش��ور ما اشتغال وجود ندارد و دولت هم
تصمیم دارد به یکباره یارانهها را حذف کند .در وضعیت
تورمیبعد از اجرای یارانهها باید از صنایع داخلی حمایت
شود درغیر این صورت واردات جایگزین محصول داخلی
میشود.
در هیچ کشوری

اگر شما از دولت بخواهید که واردات را محدود کند
دیگر چه جایی برای رقابت آزاد و اقتصاد آزاد باقی
میماند؟

قاعدتا بخ��ش خصوصی نمیتواند جل��وی واردات
را بگیرد چراکه ایران وارد تجارت جهانی ش��ده اس��ت
مگراینکه تعرفه واردات را باال ببرد.

سوال هم این است که شما که اقتصاد آزاد را قبول
دارید چگونه حاضر میش�وید که واردات محدود
شود؟ چرا از رقابت با محصول خارجی بیم دارید؟

ببینید سازوکار حاکم بر بخش صنایع غذایی کامال
متفاوت است .حرف ما این است که مثال هیچ نیازی به
واردات پرتقال از مصر نیست.

پاسخ دولت هم این است که با واردات محصول نه
تنها صددرص�د مالیات میگیرم بلکه قیمت تمام
شده از محصول ایران هم کمتر است.

درنتیجه ریش��ه خشک میش��ود .گرفتاری ما این
اس��ت که به جای ازبین بردن علت همیشه به معلول
میچسبیم.

علت اینکه یک کارخانه تولیدی داخلی درچنین
شرایطی نمیتواند کیفیت کار خود را باال ببرد و با
محصول خارجی رقابت کند به نظر شما چیست؟

ای��ن موض��وع در صنای��ع غذای��ی صادق نیس��ت.
خوشبختانه صنعت غذایی کش��ور به لحاظ مرغوبیت
کامال قابل رقابت با مشابه خارجی است اما مساله قیمت
ناش��ی از مسائل کالن اقتصادی کش��ور است .چون در
تمام ش��ئون ما دول��ت حاکم و مج��ری و دخیل بوده
اس��ت .بنابراین مردم عادت کردهاند که تمام کاستیها
و مشکالت را که چه بسا عاملش خودشان باشند ولی از
دولت انتظار رفع آن را دارند و به هر حال این بر میگردد
به اینکه دولت باالخره یک روز به معنای واقعی کلمه نه
شعارگونه کار را زمین بگذارد.

تمامییارانههابا
هم قطع نشده و
این اقدام به مرور
صورت گرفته
است و درعین
حال دولت در آن
کشورها توان کار
و اشتغال را حفظ
کرده درحالیکه در
کشور ما اشتغال
وجود ندارد و
دولت هم تصمیم
دارد به یکباره
یارانهها را حذف
کند
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حرف هم بر سراین است که دولت نمیتواند سه-
چهار میلیون نیرو را سازماندهی کند...

من از شما س��وال دارم .کدام دولت در جهان وجود
دارد که وزارت بازرگانی اش شب عید پرتقال بفروشد؟ به
اسم حفظ منافع جامعه این کارها را میکنند اما واقعیت
این اس��ت که هر میوهای زمان خاص خودش را دارد و
نیازی به انجام چنین کارها و تثبیت قیمتها نیست.

آیا تکنولوژیهای تولید نیز مبتنی بر شرایط تازه
تغییرمیکند؟

نگر
آینده

م��ن بازهم صراحتا اعالم میکنم ک��ه اگر دولت ما
را آزاد بگذارد همه چیز حل خواهد ش��د .باز هم مثالی
میزنم تا نظر خود را بهتر ش��رح داده باش��م .در زمان
وزارت دکتر کالنتری بنده به عنوان رییس س��ندیکای
صنایع غذایی ایران طرحی خدمت ایش��ان ارائه کردم.
این طرح محصول سفر مطالعاتی بنده به کشور ایتالیا به
عنوان یکی از اصلیترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان
رب گوج��ه فرنگی در جه��ان بود .در ایتالی��ا اتحادیه
تولیدکنندگان صنایع غذایی یک طرف است و اتحادیه
کشاورزان در طرف دیگر .اول فصل دو اتحادیه نشست
برگزار میکنن��د و اتحادیه تولیدکنندگان میزان مورد
نیاز محصول کش��اورزی خود را به اتحادیه کش��اورزی
اعالم میکند .من مطابق روش ایتالیا طرحی نوش��تم
و این طرح به وزارت کش��اورزی تقدیم ش��د و براساس
آن جلس��ه تشکیل شد.طرح من این بود که  30درصد
قیمت تمام ش��ده به همراه س��ی درصد سود محصول
گوجه فرنگی براساس برآورد تعاونیهای کشاورزی که
در تمام مناطق وج��ود دارد در اختیار کارخانه دار قرار
بگیرد .دکتر کالنتری هم از این طرح اس��تقبال کرد و
مدتی بعد جلس��های با حضور نمایندگان تعاونیهای
کش��اورزی که قیمت محصول را محاسبه کرده بودند،
تش��کیل شد و بر سر  30درصد سود هم توافق شد اما
به علت تعداد زیاد کشاورزان و نیز تعاونیهای کشاورزی
و اینکه کشاورزان میتوانستند گوجه فرنگی را با قیمت
باالتر در میدان بار بفروشند ،این طرح عمال اجرا نشد و
هم��ان زمان هم دولت تغییر ک��رد و کاری هم از دکتر
کالنتری ساخته نبود.

به نظر شما چرا دولتها هیچ وقت قانع نمیشوند
تا دخالت خ�ود را کم کنند؟ کارشناس�ان دولتی
چ�ه دلیلی ب�رای عدم تغیی�ر رویه دارن�د و چرا
استداللهای شما نمیتواند آنها را توجیه کند؟

محصوالت شما میگذارد؟

قیمتها به شدت باال میرود.

25

گزارش ماه

به کجا میرویم؟
گزارشی از یک نظرسنجی در باره طرح هدفمند كردن يارانهها

نمودار 1ـ « نظر شما درباره طرح هدفمند كردن يارانهها
به همان صورتي كه دولت اعالم كرده چیست؟»
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مقدمه :مركز مطالعات و بررسيهاي اقتصادي
اتاق بازرگاني تهران در جهت انجام وظيفه خود
براي كمك به بهبود روند اقتصادي كشور و ايجاد
تعامل س��ازندهتري ميان بخشهای خصوصي و
دولتي در اجراي سياستهاي اقتصادي؛ مجموعه
نظرس��نجيهايي درباره موضوعات گوناگون را از
نمايندگان بخش خصوصي يعني فعاالن اتاقهاي
بازرگاني تهران و س��اير نقاط كشور در دستور كار
خود قرار داده اس��ت .اين نظرس��نجيها با هدف
توصيف ن��گاه بخش خصوصي به موضوعات مهم
اقتصادي كشور انجام ميشود ،ولي به طور طبيعي
دس��تاوردهاي آن بيش از اين اس��ت و به معناي
حضور فعالت��ر بخش خصوص��ي در روند امور و
سياس��تگذاريهاي جاري اقتصاد نيز خواهد بود.
اولين نظرسنجي درباره طرح مهم هدفمند كردن
يارانههاست .این نظرسنجی در نيمه اول شهريور
انجام شده است و  180نفر از اعضاي اتاق بازرگاني
به آن پاسخ دادهاند .میانگین سنی پاسخگویان 48
س��ال اس��ت و  23درصد آنان زیر  40سال و 28
درصد از  40تا  50س��ال و  31درصد از 50تا 60
س��ال و  18درصد نیز بیش از  60سال داشته اند.
 36درصد آن��ان در بخش تجارت و  62درصد در
صنعت و  2درصد نیز در معدن فعالیت داشته اند.
ضمن این که  65در صد در تهران و  35درصد در
شهرستانهافعالیتداشتهاند.
يافتههاي توصيفي :یافته اول :ابتدا (مطابق نمودار
 )1نظ��ر بخش خصوصي درباره كليت طرح
هدفمند كردن يارانهها پرسيده شده است « :نظر
شما درباره طرح هدفمند كردن يارانهها به همان
صورتي که دولت اعالم كرده چیس��ت؟» مشاهده
ميشود كه بيش از سه چهارم پاسخدهندگان نظر
مثبت یا مشروط نسبت به اجراي طرح دارند و فقط
حدود  21درصدشان مخالف اجراي طرح موجود
هستند ،البته تعداد مخالفان از تعداد موافقان غير
مشروط بيش��تر اس��ت ،ولي اكثريت افراد موافق
اجراي طرح با انجام اصالحات الزم هستند.
یافته دوم :اجراي چني��ن طرحي بايد تا بدان پايه
قطعي و روش��ن باشد كه فعاالن بخش خصوصي
قادر باشند براس��اس آن تغييرات الزم را در نحوه
كس��ب و كار خود بدهند و با شرايط جديد پیش
رو انطباق پيدا كنند ،اما متأسفانه پاسخ به پرسش
دوم نشان ميدهد كه عليرغم تاکیدات مسووالن
دولتي چني��ن قطعيتي وجود ندارد .س��وال دوم
چنین اس��ت«:به نظر ش��ما طرح هدفمند كردن
يارانهه��ا در زمان مقرر و اعالم ش��ده اجرا خواهد
شد؟» تعداد اندكي از فعاالن بخش خصوصي تصور
ميكنند كه اين طرح در زمان مقرر و اعالن شده

2

شهرستانيها به طرز معناداري مخالفت بيشتري با
اجرايي شدن طرح ابراز نمودهاند.
يكي از تفاوتها ميان فعاالن صنعت و تجارت؛
ارزيابي متفاوت آنان از تاثیرات طرح است .فعاالن
تجاري نگاه منفيتري از صنعتگران نسبت به آثار
اج��راي اين طرح در اقتصاد كالن و حوزه صنعت
دارند؛ در براب��ر ،ارزيابي صنعتگران از ميزان تاثیر
اجراي طرح بر تورم و اش��تغال منفيتر از فعاالن
تجاري است .همچنين ارزيابي فعاالن شهرستاني
از تاثیر اجراي طرح بر حوزه فعاليت خود منفی تر
است .يكي از مهمترين تفاوتها ميان متوسط سن
پاسخگويان است .متوسط سن كساني كه معتقدند

نمودار 4ـ «بر تورم چه تاثیري خواهد داشت؟»
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از سوی دولت انجام ميشود .فارغ از اينكه چنين
دركي درست يا غلط باشد ،نشان ميدهد كه دولت
اگر واقعا قصد انج��ام آن را دارد ،اوال از اظهارات و
رفت��اري كه چنين قص��دي را مخدوش كند بايد
پرهيز نمايد .ثانيا با دستاندركاران بخش خصوصي
تعامل مثبتي داشته باشد و آنان را مجاب كند كه
در اج��راي اين تصميم قاطع اس��ت تا اين فعاالن
براي انطباق با محيط جديد كوش��ش بيشتري از
خود نشان دهند.
یافته س��وم :ارزيابي بخش خصوصي از تاثیرات اين
طرح بر اقتصاد کالن کش��ور پرسش بعدي است.
پرسیده شده است« :به نظر شما تاثیر اجراي اين
طرح بر رش��د اقتصادي كش��ور در سال جاري و
آينده چگونه خواهد بود؟» برداشت فعاالن بخش
خصوصي از آثار اين طرح در كوتاهمدت بر اقتصاد
كالن كش��ور و رشد اقتصادي منفي است ،حدود
يك پنجم تاثیر آن را مثبت و نزديك به سه چهارم
پاسخگويان تاثیر منفي و حدود  5درصد بيتاثیر
دانستهاند.
یافت��ه چهارم :اثر اين طرح بر مس��اله تورم موضوع
مناقش��ات متعدد دولت و منتقدان و كارشناسان
بوده است .اكثريت قاطع فعاالن بخش خصوصی
اجراي طرح را داراي آثار تورمي شديد ميدانند و
بقيه هم افزايش نسبي تورم را پيشبيني كردهاند،
و كمت��ر از  2درص��د پاس��خگويان آن را بيتاثیر
دانس��تهاند و هيچ كس هم ب��ه تاثیر كاهنده اين
سياست بر تورم صحه نگذاشته است.
یافته پنجم :مساله مهم امروز در اقتصاد ایران فقط
پایین بودن رشد اقتصادي و باال بودن تورم نيست،
بلكه مساله بيكاري هم اهميت زيادي دارد .تفاوت
نظرات درباره تاثیر اين طرح بر اش��تغال تا حدي
بيش��تر از تفاوت در پاسخ به تورم است ،در حالي
ك��ه بيش از  10درصد پاس��خگويان ب��ه تاثیرات
مثبت طرح بر اشتغال عقيده دارند ،نزديك به 80
درصد بر تاثیر منفي اجراي طرح بر اشتغال تاکید
كردهاند.
یافته شش��م :و باالخ��ره از فعاالن بخش خصوصي
درباره تاثیر طرح بر حوزه كاري آنان پرسش شده
است .مشاهده ميش��ود كه نزديك به  93درصد
پاسخگويان اجراي طرح را بر زمینه فعاليتی خود
موثر دانستهاند ،اما آنان كه اين تاثیر را منفي ارزيابي
كردهاند ،حدودا  10برابر كساني هستند كه تاثیر
اجراي طرح را بر فعاليت خود مثبت دانستهاند.
تحليل :پاس��خهاي داده شده نشان ميدهد
كه پاسخگويان نظرات نسبتا مشابهي درباره
اج��راي طرح و جزييات آن دارند و تفاوتها ميان
جمعي��ت مورد مطالع��ه خيلي زياد نيس��ت ،اما
همين مقدار تف��اوت را هم ميتوان ب��ا دادههاي
موجود تحليل كرد و جزييات بيشتري از ذهنيت
پاسخگويان و داليل آن به دست آورد.
پاس��خگوياني كه ابراز نمودهاند طرح هدفمند
ك��ردن يارانهها اجرا نش��ود يا ب��ا اصالحات اجرا
شود ،در مقايسه با طرفداران اجراي طرح ارزيابي
منفيتري از تاثیرات طرح بر اقتصاد كالن ،تورم و
اشتغال و حوزه فعاليتهاي خود داشتهاند.
ميان فعاالن ح��وزه صنعت و تج��ارت درباره
چگونگي اجرايي ش��دن طرح تف��اوت معناداري
مشاهده نميشود و هر دو گروه به يك اندازه موافق
يا مخالف اجراي طرح هستند .اما در مقايسه ميان
پاسخگويان تهراني و شهرستاني ،ميتوان گفت كه

اين طرح اجرا نش��ود 50/2 ،سال است ،در حالي
كه اين رقم براي موافقان اجرا 43/4 ،س��ال است.
ميانگين س��ن آنان كه معتقدند اين طرح امسال
اجرا نميش��ود 50/3 ،سال است ،و ميانگين سن
كس��اني كه معتقدند اين طرح در زمان مقرر اجرا
ميشود  42/0سال است .ميانگين سن كساني كه
تاثیر اين طرح را بر رشد اقتصادي منفي ميدانند،
 49/2س��ال و آنان كه مثبت ميدانند  44/7سال
است .مشابه اين تفاوتها با شدت كمتر در زمينه
تاثیر طرح بر تورم و بيكاري و زمينه فعاليتي فرد
پاسخگو مشاهده ميشود كه در تمام موارد ،افراد
مسنتر پاسخهاي بدبينانهتري ابراز كردهاند.
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 -4مقایس�ه تعرفه وارداتی کشورهای صادرکننده

اصلی پسته به چین :در رابطه با میزان تعرفه اعمال
ش��ده بر این کاالي وارداتی در دوکشور مورد بحث
(ایران و آمریکا) ،هیچ تفاوتی وجود نداشته و براي هر
دو کشور تعرفه  5درصدي در نظر گرفته شده است.
این موضوع نشان از فضاي یکسان رقابتی در عرصه
تعرفه براي هر دو کشور است.
 -5نتیجه گیری :به نظر میرسد بهرغم وجود شرایط
قانونی مساوي در واردات چین ،ایران نتوانسته از بازار
خود در کش��ور چین حفاظت کند ،به نحوي که با
مراجعه به نمودار شماره  2مشهود است که سهم بازار
نزدیک به 80درصدي خود را در سال  2004که یک
فضاي عالی براي حضور ماندگار در کشور چین بود،
با یک روند نزولی ش��دید به  50درصد رسانده است
و به نظر میرسد ادامه این روند در نهایت به خروج
ایران از این بازار منتهی شود.
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 -3بررس�ی تطبیق�ی قیم�ت

متوسط وارداتی پسته به چین :در
نمودار شماره سه ،روند قیمت متوسط
پس��ته وارداتی چین از دو کش��ور عمده
صادرکننده پس��ته به این کش��ور یعنی ایران،
آمریکا و همچنین متوسط قیمت کل پسته وارداتی
ب��ه این کش��ور را در فاصله س��ال  2004تا 2008
مشاهدهمیکنید.
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50

پسته
 -1بررس�ی روند واردات پسته به چین به تفکیک
کشورهای صادرکننده :در نمودار شماره یک روند

 -2بررسی سهم بازار کشورهای
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نمودار  -1روند واردات چین از کشورهای عمده صادرکننده پسته به این کشور از سال  2004تا 2008

گزارش پیش رو قصد دارد تا با تکیه بر آمارهای
بازرگانی بینالملل به بررس��ی وضعی��ت دو کاالی
پس��ته و خرمای ایران در بازار چین و مقایسه آن با
محصوالت رقبا با در نظر گرفتن پارامترهایی چون
سهم بازار ،تعرفه ورود کاال و قیمت متوسط وارداتی
به این کشور بپردازد .بدین منظور دو کاالی یاد شده
به تفکیک مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرند.

صادرکننده پسته به چین :در
نمودار شماره دوم ،روند سهم
بازار دو کشور عمده صادرکننده
پسته به این کشور یعنی ایران،
و آمریکا در فاصله سال 2004
تا  2008را مشاهده میکنید.
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از ط��رف دیگر یکی از عواملی که ش��اید به این
کاهش س��هم بازار دامن زده باش��د ،افزایش قیمت
محصول ایرانی است ،گرچه این نظریه را تا حد زیادي
میتوان رد کرد ،چراکه با رجوع به نمودار ش��ماره 3
میبینیم که روند صعودي قیمت متوسط پسته در
واردات چین بین ایران و آمریکا تفاوت چندانی ندارد.
البته قیمت متوس��ط ایران همواره از آمریکا بیشتر
بوده است ،اما پسته یک کاالي همگن در سراسر دنیا
نیست و اختالف قیمت در این سطح و تداوم آن در
چندین سال ،نشان از تفاوت پذیرفته شده کیفیت
پس��ته این دو کشور اس��ت .از طرفی سهم بازار 80
درصدي ایران در س��الهاي نه چندان دور با وجود
همین اختالف قیمت ،میتواند نش��انگر این مساله
باشد که همه چیز به قیمت تمام شده مرتبط نبوده
اس��ت و ظاهرا مسائل دیگري نیز در این امر دخیل

بودهان��د که میتوان از مهمترین آنها به توانایی غیر
قابل انکار آمریکا در بازاریابی محصول خود نام برد.
این مسائل میتواند هش��دار دهنده باشد که در
صورت عدم توجه به مساله بازاریابی براي این کاالي
استراتژیک در منطقه مهم مذکور ،تا چند سال آینده
پسته ایران به یک افسانه در شرق آسیا تبدیل شود.
خرما
 -1بررس�ی روند واردات خرما به چین به تفکیک
کشورهای صادرکننده :در نمودار شماره چهار ،روند

واردات خرما به چین در فاصله سال  2004تا 2008
از چهار کشور عمده صادرکننده به این کشورکه در
مجموع در حدود  99درصد سهم بازار این کشور را
در اختیار دارند ،مشاهده میکنید.

 -2بررسی سهم بازار کشورهای صادرکننده خرما

به چین :در نمودار شماره پنجم روند سهم بازار چهار
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کشور اصلی صادرکننده خرما به چین در فاصله سال
 2004تا  2008مشاهده میکنید.
 -3بررسی تطبیقی قیمت متوسط وارداتی خرما به

 -4مقایسه تعرفه وارداتی کشورهای صادرکننده

اگرچه خرما س��هم زی��ادی از کل صادرات ایران
به چین را ش��امل نمیشود و پسته نیز سهم نسبتا
متوسطی دارد ،اما بی توجهی به وضعیت صادراتی
این کاالها ممکن اس��ت همین ب��ازار موجود را نیز
از دس��ت ایران خارج کند .عالوه ب��ر این ،توجه به
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اصلی خرما به چین :بررس��ی تعرف��ه وارداتی خرما
به چین نش��ان میدهد که کشورهاي ایران ،امارات
متحده عربی و عراق با سد تعرفه  15درصدي براي
ورود به این کش��ور روبه رو هستند ،اما پاکستان به
دلیل برخورداري از امتیاز تعرفه ترجیحی از مزیت
تعرفه صفر درصدي برخوردار است.

جمع بندی و پیشنهادات

نوساناتشدید
قیمتکاالهای
ایرانی در طی
سال ،ماه و حتی
هفته ،با وجود
تقریبا ثابت بودن
هزینهها،باعث
بروز مشکالت
فراوانی بین تجار
خارجی و ایرانی
میشود و به نوعی
وفاداری آنان به
کاالی ایرانی را
کاهش میدهد

نگر
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چین :در نمودار ش��ماره ششم روند قیمت متوسط
خرما وارداتی چین از کشورهاي عمده صادرکننده
خرما به این کش��ور و همچنین متوسط قیمت کل
خرما وارداتی به این کشور را در فاصله سال  2004تا
 2008مشاهده میکنید.

 -5نتیجه گیری :بررس��ی بازار خرما در چین نشان
میدهد که ایران قسمت عمده سهم بازار این کشور
را در اختیار دارد ،اما میزان این س��هم در سالهاي
اخیر کاهش یافته و امارات قسمت بیشتري را از سهم
بازار به خود اختصاص داده است .این موضوع نیاز به
فعالیتهاي ترویجی و بازاریابی در این بازار را یادآوري
میکند .در صورت ادامه روند کنونی در مدت کوتاهی
امارات سهم بازار خود را افزایش داده و جایگاه ایران را
در این بازار تصاحب خواهد کرد.

وضعیت صادرات این دو کاال به چین میتواند زنگ
خطر وضعیت ایران در رقابت با دیگر صادرکنندگان
در س��ایر زمینهها و کشورها را به صدا درآورد .ایران
با وجود در اختیار داشتن سهم بزرگی از بازار ،ظرف
چند س��ال شاهد از دست رفتن تسلط خود بر بازار
بوده است و اگر وضعیت به همین گونه ادامه یابد ،در
دراز مدت توان رقابتی خود را از دست خواهد داد.
در این بین البته نمیتوان از چالش��های منحصر
به فرد صادرکننده ایرانی چش��م پوشید .موانع غیر
تعرفهای به شدت باعث سختی کار صادرکننده در
صادرات به چین( و بسیاری از کشورهای دیگر دنیا)
شده اس��ت .تعامالت بانکی از اجزای اساسی
تج��ارت بینالملل به وج��ود میآید که
وضعیت آن در س��الهای اخیر برای
صادرکنن��ده (و حت��ی واردکننده)
ایرانی بس��یار فعالی��ت را پیچیده،
پرخطر و پرهزینه کرده است .جدای
از این عوام��ل کالن ،بنگاههای ایرانی
نیز نقایص فراوانی در فعالیتهای صادراتی
خود دارند .تحقیقات بازار یک مساله کال پذیرفته
شده در سطح جهانی بوده که متاسفانه تاکنون این
موضوع در ایران اقبال چندانی نیافته اس��ت و تنها
بخشی از شرکتهای ایرانی از این ابزار مهم در تحلیل
بازارهای داخلی بهره میگیرند .و تعداد آنهایی که از
این ابزار در تحلیل بازارهای بین المللی بهره میبرند،
بسیار معدود است.
مبحث دیگری که ممکن اس��ت یک نوع تهدید
ب��ه نظر برس��د ،وضعی��ت ن��رخ ارز اس��ت .در باب
معایب پایین بودن نرخ ارز و رش��د منظم و کم آن
به واسطه سیاس��تهای نرخ ارز شناور مدیریت شده
دولت صحبت-های زیادی در کنفرانسها ،مقاالت و
نشستهای بخش خصوصی شده و میشود ،اما همین
نرخ ارز تقریبا ثابت و با رشد کم ،میتواند باعث ثبات
قیمتهای کاالهای ایرانی در بازارهای جهانی ش��ود،
اما آنچه امروز ش��اهد آن هس��تیم ،با ثبات اختالف
فراوانی دارد .نوس��انات شدید قیمت کاالهای ایرانی
در طی سال ،ماه و حتی هفته ،با وجود تقریبا ثابت
بودن هزینهها ،باعث بروز مشکالت فراوانی بین تجار
خارجی و ایرانی میشود و به نوعی وفاداری آنان به
کاالی ایرانی را کاهش میدهد.
دفات��ر ایرانیان حاضر در چی��ن نیز یکی دیگر از
نقاط ضعف صادرات به چین محس��وب میش��وند،
چراکه اکثر این دفاتر با هدف واردات به ایران تاسیس
ش��ده و در حال کار هس��تند ،گرچه این موضوع را
میتوان به عنوان یک نقطه قوت و یک پتانسیل باال
برای صادرات در نظر گرفت .تجاری که سالهاست
در آن کشور حضور دارند و بسیاری از مسائل مرتبط
با کش��ور چین را میشناسند ،میتوانند در توسعه
صادرات به این کش��ور بسیار یاری رسان باشند که
این موضوع عالوه بر خواس��ت ایش��ان ،پش��تیبانی
دولت-مردان را نیز میطلبد.
مزیت کیفیتی پس��ته و خرمای ایران در رقابت
با سایر صادرکنندگان به چین میتواند نقطه امید
و قوت دیگری برای بازپسگیری س��هم بازار ایران
باش��د .همچنین پتانس��یل باالی حمل و نقل به
کش��ور چین در کوتاه مدت میتواند باعث کاهش
هزینههای اقالم صادراتی ایران به چین ش��ود (به
علت اینکه در حال حاضر بسیاری از کشتیهای وارده
به ایران ،با ظرفیتی کمتر از ظرفیت کامل خود به
چین باز میگردند).

29

آینده پتروشیمی در ایران

پرونده اول

نگر
آینده
شماره سوم  /مهر و آبان 89

30

پیشنهادهایصادرکنندگان
دومين همايش صادرات غیرنفتی با محوریت بررسی آثار هدفمندکردن
یارانه ها بر صادرات غیرنفتی چندی پیش با حضور صادرکنندگان برگزار
شد .صادرکنندگان در بیانیه پایانی همایش خود تاکید کردند که« اصليترين
چالشي كه صادركنندگان در اين برهه از زمان با آن روبرو هستند حفظ
قدرت و جايگاه خود در بازارهاي صادراتي است .صادركنندگان با توجه به
سرمايه گذاريهاي انجام شده در ورود به بازارهاي خارجي انتظار دارند كه
حداقل از سوي دولت توجه خاصي به امر صادرات مبذول گردد .به ويژه
اينكه آثار ناشي از تحريم ها نيز گريبانگير آنها نيز خواهد شد ».مطابق بیانیه
آنها اهم پيشنهادهاي ارائه شده در اين همايش براي حفظ و توسعه صادرات
در راستاي منافع مالي عبارت بودند از:
اجتناب از سياسي كردن موضوعات اقتصادي و تاكيد بر كار كارشناسي و
حل تخصصی مسايل.
ضرورت توجه به پيامدهاي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها بر امر
صادرات.
حمايت از توليدات داخلي صادرات محور.
مبارزه سيستماتيك با قاچاق كاال.
توسعه راههاي تامين منابع مالي براي حل مساله نقدينگي توليدكنندگان
وصادركنندگان.
تشكيل كارگروهي ويژه از سوي دولت با همكاري اتاق هاي بازرگاني براي
رفع سريع تنگناهاي جاري در حوزه تجارت.
حذف دخالت ها و نظارت هاي غيركارشناسي در حوزه صادرات.
اهتمام ويژه به حمل و نقل برون شهري كه به شدت تحت تاثير طرح
هدفمندكردن يارانه ها قرار خواهد گرفت .خصوص ًا پيش بيني تامين منابع
مالي الزم براي نوسازي و توسعه ناوگان ها و حمايت از ترانزيت كاال از كشور
و حفظ بازار و توسعه آن.
اعطاي تسهيالت با كارمزد پائين به صادركنندگان با اولويت آن دسته
از محصوالت صادراتي كه بيشترين آسيب را مي بينند.
فعال تر شدن ديپلماسي خارجي كشور براي تسهيل روابط اقتصادي
با ساير كشورها.
تالش برای منطقی شدن نرخ ارز با هدف حمایت از صادرات غیرنفتی،
مدیر واردات و کاهش قاچاق.

طالی سیاه
چوخم لولهها
در پی 
پروندهای درباره آینده صنعت پتروشیمی در ایران

پرواز از سکوی دوم؟
گزارشی آیندهنگرانه از صنعت پتروشیمیایران و چالشهای پیشروی آن

برخینگرانیها
در خصوص تغییر
قیمت خوراک
پتروشیمیها
پس از هدفمندی
یارانهها
نگرانیهایی
را برای
سرمایهگذاران در
این بخش ایجاد
کرده است.
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شروع صنعت پتروش��یمیایران به سال 1343
بازمیگردد که اولین مجتمع پتروشیمی کشور در
مرودش��ت با هدف تولید کود ش��یمیایی مورد نیاز  1368به  17/2درصد و در سال  1386به 30درصد
ام��روز صنعت پتروش��يمي اي��ران همچنان در
کشاورزی به بهرهبرداری رسید .میزان سرمایهگذاری افزایش پیداکرد .اگرچه این روند صعودی در تولید و
در صنعت پتروشیمیما در این سال  2/02میلیارد صادرات صنعت پتروشیمیایران همچنان پیشبینی خاورميانه در جايگاه دوم بعد از عربس��تان قرار دارد.
ریال بود که این رقم در سال  1357به  32/76میلیارد میش��ود اما با اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها در جه��ان نیز با توجه به نتيجه رس��يدن طرحهاي
ریال افزایش یافت .طی سالهای مذکور با ایجاد چند برخی نگرانیها آینده صنعت پتروشیمی در ایران را برنامههاي پنج ساله و افزايش چشمگير تناژ و ارزش
توليد و صادرات از سال  2002تاكنون ما توانستهایم
مجتمع پتروشیمی،کشور وارد مرحله گسترش اولیه نیز مشغول به خود کرده است.
از جايگاه  89به س��طح  45دربين صد شركت برتر
شد و ظرفیت تولید به مرز  3/1میلیون تن در سال
هماکنون دولت در صدد است با اجرای طرح هدفمند پتروش��یمیدر جهان برسیم كه متاسفانه اما تفرق
 1357رسید که تا سال  1386به حدود  38میلیون
کردن یارانهها و منطقي شدن قیمتها ،انتقال يارانهها از س��رمايهگذاري از س��واحل دريا به داخل كشور ،در
تن بالغ شد.
پس از انقالب نیز س��الهای  1357تا  1367به بخش مصرفي و سوخت به بخش توليد را تسریع کند .نتيجه دور شدن طرحها از جذابيت و سرعت اجرايي
عنوان سالهای رکود و توقف در صنعت پتروشیمی اين موضوع در بلندمدت در صورت منطقی اجرا شدن الزم و همچنين نوع خصوصيس��ازي موجود ،این
ایران محس��وب میش��ود .در این دوره چون بیشتر طرح سبب اشتغال پايدار و رونق اقتصادي خواهد شد .نگرانی را دامن زده اس��ت ک��ه در آینده به تدريج از
واحدهای پتروشیمیدر مناطق جنگی و در معرض چه آنکه كشور ما به لحاظ پتانسيل و ظرفيتهاي بالقوه جايگاه چهل و پنجم خود پایینتر بیاییم.
پتروشیمیعربستان سعودي امروز در جايگاه دهم
تهاجم قرار داشتند ،تولید در حداقل میزان خود بود .براي در اختيار گرفتن صنعت پتروشيمي در جهان از
با این همه با صرف  2/26میلی��ارد دالر و راهاندازی موقعیت کمنظیری برخوردار اس��ت .هيچ كشوري به در بين صد ش��ركت برتر جهان ق��رار دارد و خود را
فقط دو طرح ،توان تولید صنعت پتروشیمیما طی ان��دازه ايران از امكانات يكپارچ��ه و خدادادي مانند ما ب��راي قرار گرفتن در جاي��گاه اول آماده ميكند و به
ده سال با افزایش  2/2میلیون تن به  5/4میلیون تن برخوردار نيست و ما تنها كشوري هستيم كه هم مواد همین منظور برنامهريزيهای آیندهنگرانهای نیز كرده
هيدروكربوري قابل تبديل به محصوالت پتروش��يمي است .عربستان اگرچه خوراك زياد ناشي از توليد 10
در سال  1367رسید.
با پایان جنگ تحمیلی و آغاز اقدامات بازس��ازی به وفور در آن یافت می ش��ود و هم به بازارهاي هدف ميليون بشكه نفت خام در روز را در اختيار دارد ،اما از
در طول پنج سال اول و اجرای طرحهای جدید طی صادراتي بسيار نزديك هستيم .در اين ميان خوراك كه منابع كافي گازي برخوردار نیست .روسيه و آمريكا نیز
س��الهای  1368تا  1378میزان ظرفیت تولید در فاكتوري مهم به شمار ميرود ،بسيار آسان در اختيار و مزيت خوراك ايران را ندارند .همه اینها کافی است تا
س��ال پایانی برنامه دوم (سال )1378به  13میلیون دسترس مجتمعهاي پتروشيمي قرار دارد .نزديكي به نشان دهد که ایران میتواند جایگاهی منحصر به فرد
لونقل آسان نیز از ديگر مزيتهاي صنعت در پتروشیمیجهان داشته باشد .این مهم اما ممکن
تن و در پایان سال  1386به بیش از  12برابر ظرفیت دريا و حم 
تولید س��ال  1357افزایش یافت .این موضوع باعث پتروش��يمي ايران است .با این حال برخی نگرانیها در نمیشود مگر بر اساس برنامهریزی آیندهنگرانه و مهیا
ارتقای جایگاه صنعت پتروشیمیدر اقتصاد کشور خص��وص تغییر قیمت خوراک پتروش��یمیها پس از کردن زمینههای سرمایهگذاری بیشتر در این حوزه.
ش��د به طوری که سهم پتروشیمیدر
تولی��د ناخالص داخل��ی از  0/05درصد
سرمایهگذاری انجام شده در شرکت ملی صنایع پتروشیمی
در س��ال  1367به  1/32درصد در سال
1386
1378
1368
1367
1357
1343
میزانسرمایهگذاری
 1386افزایش یافت و سهم این صنعت
1443
81
1041
*
*
*
ارزی (میلیون دالر)
در ص��ادرات غیرنفتی ب��ه  40درصد در
12045
1814
37
*
*
*
ریالی (میلیارد دالر)
پایان سال  1386رسید.
24973
2057
112
158
32/76
2/02
کل میلیارد ریال
از برنامه دوم توسعه به بعد نیز سیاست
ماخذ :دفتر مدیریت برنامهریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی 1387 ،
صنعت پتروش��یمیکش��ور ،براس��اس
توضیح :اطالعات مربوط به سالهای  1357 ،1343و 1367به تفکیک ارزی و ریالی در دسترس نبود
افزای��ش ص��ادرات و ورود ب��ه بازارهای
جهانی (ضمن تامین نی��از بازار داخلی)
میزان ظرفیت تولید محصوالت و عملکرد تولید پتروشیمی
طراح��ی ش��د .آنچنانکه اگر ص��ادرات
پتروشیمیدر س��ال  1357حدود 600
1386
1378
1368
1367
1357
1344
شاخص
هزار تن ب��ه ارزش  36میلیون دالر بود،
37979
14208
5427
5352
3106
170
میزان ظرفیت تولید محصوالت
این میزان در پایان جنگ تحمیلی و در
میانی و نهایی (هزار تن)
س��ال  1367به  270هزارتن و با ارزش
23869
11000
2400
880
1604
55
عملکرد تولید (هزار تن)
 26میلی��ون دالر و در س��ال  1378به
ماخذ :دفتر مدیریت برنامهریزی و توسعه ،شرکت ملی صنایع پتروشیمیایران
 2883ه��زار تن و باارزش  579میلیون
دالر رسید .با سیاستهای اتخاذ شده در
شاخصهایاقتصادیپتروشیمی
سالهای بعد میزان صادرات محصوالت
پتروشیمیباالتر نیز رفت آنچنانکه (در
1386
1378
1368
1367
1357
1344
شاخص
س��ال )1386به  930هزار تن به ارزش
29100
4653
53/2
11/7
*
*
ارزش افزوده پتروشیمی
 6060میلیون دالر رسید .در عین حال،
1/32
0/79
0/18
0/05
*
*
سهم پتروشیمیدر  GDPکشور
سهم پتروشیمیدر صادرات غیر نفتی
40
17/2
2/7
3/2
*
*
سهم پتروشیمیدر صادرات غیرنفتی
که در گذش��ته سهم قابل توجهی نبود
ماخذ :دفتر مدیریت برنامهریزی و توسعه ،شرکت ملی صنایع پتروشیمیایران
در س��ال  1367به  3/2درصد ،در سال
پیمان جنوبی

هدفمندی یارانهها نگرانیهایی را برای سرمایهگذاران در
این بخش ایجاد کرده است.
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آهنگ حركت ما
در منطقه

باید مراقب باشیم که بهرغم باالدستی
در دانش بومی ،عقب نمانیم

مصرف پليمره��ا در دنيا اگرچه
رو به افزايش است اما توليد آن
محدود اس��ت و از همینروست
که صنعت پتروشیمیو صنایع
وابس��ته ب��ه آن در مقایس��ه با
دیگرصنای��ع از اهمیت��ی ویژه
رضا افشين برخوردارن��د .در ای��ن میان اما
مشاورعالیمدیرعامل ايران برخالف بسیاری کشورهای
شرکتملیصنایع دیگ��ر داراي مناب��ع واف��ري از
پتروشیمی خوراكه��اي مورد ل��زوم براي
مجتمعهاي پتروش��يمي است.
همچنین اگ��ر این واقعیت را درنظر داش��ته باش��یم که
محصوالت پتروشمي درحال جايگزين شدن به جاي فلزات
هستند بیش از پیش روشن میش��ود که چرا ما در ایران
محتاج سرمایهگذاری جهت رش��د و توسعه این بخش از
اقتصاد کش��ور هستیم .بی شک س��رمایهگذاری و رشد و
توسعه این بخش از اقتصاد کشور میتواند به افزایش توان
رقابتی ما در بازارهای جهانی کمک شایانی کند و ايران را
در عرصههای بینالمللی تا سالهاي سال به عنوان کشوری
پيشرو در صنعت پتروشیمینگاه دارد .چه آنکه ما مزیت
نسبی باالیی در مقایسه با دیگر کشورها در این حوزه داریم
و از خ��وراك مكفي و نيروي انس��اني و امكانات الزم دیگر
برخورداریم.همچنین از آنجا که در سالهای اخیر كيفيت
محصوالت پتروشيمي در بازارهاي جهاني تغيير محسوسی
نكرده است و مجتمعهاي پتروشيمي مطابق استاندارهاي
جهاني در حال توليد محصوالت خود هس��تند ما در این
بخش با مشکل اجرایی و عملی جدیای روبهرو نبودهایم و
نیستیم .با این حال برخی موانع و مشکالت ،آینده صنعت
پتروشیمیدر ایران را با تهدید و محدودیت مواجه کردهاند
که برای پیش��رفت بیشتر در آینده ما ناگزیریم که در این
مشکالت و موانع بیش از پیش تامل کنیم .به عنوان مثال
نمیتوان انکار کرد که به جهت تحريمهاي صورت گرفته
دربازارهاي جهاني مش��كالتي براي صنعت پتروشیمیما
نیز به وجود آمده است كه البته مجتمعهاي پتروشیمیو
بخشهای پایین دستی این صنعت سعي بر برطرف كردن این
مشکالت و موانع دارند .عدم ثبات قیمت در کنارمشخص
نبودن قيمت خوراك پتروش��يميها و همچنین دشواری
تهیه خوراک از جمله دیگر عوامل اصلی اس��ت که تمايل
براي س��رمايهگذاري و حضور بخ��ش خصوص در صنايع
پتروش��يمي را کاهش میده��د و منجر به کاهش آهنگ
رشد سرمایهگذاری و توسعه مجتمعهای پتروشیمیشده
است.در چنین شرایطی نمیتوان و نبايد تالش كشورهاي
حاش��يه خليج فارس از جمله شركت سابيك عربستان را
در جهت ارتقاي صنعت پتروش��يمي كشورش��ان نادیده
بگیریم و از جایگاه صنعت پتروش��یمیخود در مقایسه با
کشورهای منطقه غافل شویم .كشورهای منطقه در حالی به
سرمايهگذاري براي تبديل گاز و ميعانات گازي خود به مواد
ی
با ارزش افزوده باالتر مشغول هستند که از نظر دانش بوم 
و امکانات س��رزمینی از ما در جایگاه پایینتری قرار دارند.
ی خود سعی در
آنها بهرغم پایینتر بودن سطح دانش بوم 
سبقت گرفتن از ما و در اختیارگرفتن بازارهای ما را دارند.
این واقعیت بیش از پیش ،تامل در برخی موانع و مشکالت
صنعت پتروشیمیایران را ضروری میسازد.

اصالحات ،ضروری است
آینده صنعت پتروشیمی ایران
توگو با مهندس محمدرضا نعمتزاده
در گف 
مهدی سليمانيپور

مهندس محمدرضا نعمتزاده دو دوره چهار ساله مديريت عاملي شركت ملي
صنايع پتروشيمي و مدتي هم مديريت عاملي پااليش و پخش را بر عهده داشته
است .با مهندس نعمتزاده درباره چالشهاي فراروي پتروشيمي و آينده نگری
اين صنعت گفتوگويي انجام دادهايم كه در ادامه ميخوانيد .مهندس نعمت زاده
پبشنهادهایی را برای بهبود و ترقی صنعت پتروشیمیدر ایران مطرح میکند که
البته قابل تامل هستند و نمیتوان از کنارشان به راحتی گذشت.
برخی معتقدند اکثر کشورهای دارنده صنعت
پتروشیمی بهرغم خرید خوراک به قیمتهای
بینالمللی همچنان ب�ا نگاهی آیندهنگرانه به
تولید و حفظ بازار فروش خود اقدام میکنند .با
این حال مدیر برنامهریزی و توسعه شرکت ملی
صنایع پتروشیمی با اشاره به سرنوشت صنعت
پتروشیمی در بسیار از کشورهای صنعتی ادعا
کرده است که «در این کشورها پس از افزایش
قیمت گاز بس�یاری از واحدهای پتروش�یمی
تعطیل ش�دهاند یا به عنوان واحدهای دست
دوم به فروش رفتهاند و این کشورها هماکنون
بهواردکنندهمحصوالتپایهپتروشیمیتبدیل
شدهاند» .نظر شما در این رابطه چیست و چه
نگاه آیندهنگرانهای را تجویز میکنید؟

ب��ا توجه به سیاس��تهای حمایت��ی اقتصادی
کشورهای حوزه خلیجفارس مانند عربستان ،قطر
و عمان از س��رمایهگذاری در صنعت پتروشیمی و
تأمین خوراک به قیمتهای نازل توس��ط آنان که
موجب رش��د س��ریع صنعت در این کشورها شده
است ،اینجانب با نظر مدیریت برنامهریزی و توسعه
شرکت ملی صنایع پتروشیمیموافقم.

ب�ه نظر ش�ما تعیین قیمت خ�وراک دریافتی
واحدهاي پتروشيمي در داخل كشور باید تابع
چه فاکتورهایی باشد؟

خوراک واحدهای پتروش��یمیعمدتا ش��امل
مایعات و گاز طبیعی اس��ت .در مورد مایعات اعم
از میعان��ات گازی ،نفت��ا و  ،NGLهمانطوری که
در قان��ون هدفمند کردن یارانهها در مورد خوراک
پاالیشگاهها آمده است ،باید قیمت خوراک مایعات
حداقل پنج ( )5درص��د زیر قیمت فوب صادراتی
باش��د که البته تمام این پنج درصد تخفیف نبوده
و بلکه بخش��ی بهخاطر جبران هزینههای حمل،
بارگی��ری ،بازاریابی و فروش کوت��اه مدت و spot
است .این در حالی است که فروش اینگونه مایعات
به صنایع پتروشیمیبه طور دراز مدت  20الی30
ساله و مستمر است .در مورد قیمت گاز ،چون گاز
طبیعی از قیمت جهانی برخوردار نیست و عمدتا
دارای قیمت منطقهای اس��ت و اغلب تولیدات گاز
کشور نیز در منطقه خلیجفارس قرار دارد ،قیمت
آن همانطوریکه کمیس��یون ویژه مربوط به قانون
هدفمند کردن یارانهها تصویب و به صحن مجلس
ارائ��ه کرده بود ،بای��د از قیمت فروش گاز طبیعی

س��رمایهگذاران از قبیل عدم تأمین خوراک ،عدم
به صنایع پتروش��یمیتوس��ط کش��ورهای حوزه منعکسمیشود.
خلیجفارس تبعیت كند .جالب اینکه قب ً
تأمین زمین در مناطق در اختیار شرکت ملی نفت
ال این طرح با توجه به چشمانداز  20ساله کشور و موقعیت
ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی .
توس��ط معاونت برنامهریزی وزارت نفت نیز برآورد صنعت پتروش�یمی و با توجه به تجربه س�ایر
ضرورت انجام تأسیسات زیربنایی مانند تأمین
و گزارش ش��ده بود که در صورت نیاز مدارک آن کش�ورها در این زمینه ،به نظر شما اتخاذ چه
زمی��ن ،تأمین س��رویسهای جانبی ،اس��کله و ...
جهت ارائه موجود اس��ت .تبعیت از قیمت قرارداد راهکاری برای عدم افت صنعت پتروشیمیما
توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمیمانند آنچه
صادرات محدود گاز به ترکیه که هیچ ارتباطی به در شرایط جدید ضروری است؟
قیمتخلیجفارسنداردکام ً
در چشمانداز  20س��اله که پنج سال و اندی از در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام و فاز اول عسلویه
الاشتباهوغیرقابلقبول
است و آینده قابل دفاعی ندارد .همچنین استناد به آن گذشته است قرار بود ایران به عنوان قدرت اول انجام پذیرفت و واگذاری این خدمات با قیمت تمام
قیمت  LNGکه هنوز در ایران تولید نشده و البته پتروشیمیدر خاورمیانه مطرح شود که متأسفانه به شده و یا به قیمت کمتر از آن.
تعیین و تثبیت قیمت گاز طبیعی به مدت 10
یک فرآورده مستقل تولید شده از گاز طبیعی است عللی که برای صاحبنظران و دلسوزان روشن است با
و ارتباطی به قیمت گاز طبیعی موجود در خط لوله توقف چند ساله گذشته و عدم وجود راهکار روشن ،سال برای دوران بهرهبرداری به قیمت حدود  5سنت
به هیچ وجه حصول به اهداف مذکور ممکن نيست ،دالر و ابالغ عمومیآن برای کلیه سرمایهگذاران اعم
ندارد ،نیز امری غلط و غیرقابلقبول است.
لیکن این وظیفه همکاران و باالخص وزارت نفت و از در حال اجرا و یا آتی.
آی�ا قیم�ت فعل�ی خ�وراک در مجتمعه�ای
اعالم قیمت فروش خوراک مایع از قبیل میعانات
ش��رکت ملی صنایع پتروشیمیاست که با اصالح
پتروشیمی را عادالنه ،همگام با توسعه صنعت
اقدامات چند ساله اخیر خود ،موجبات حرکت رو به گازی و  NGLو برشه��ای نفت خام با حداقل 5
نفت و مبتنی بر نگاهی آیندهنگرانه میدانید؟
قیمت فعلی خ��وراک مایعات عل��ی رغم عدم رشد صنعت را فراهم آورند  .اصالحات ضروری است درصد زیر قیمت فوب صادراتی.
مش��ارکت واقعی و فعال ش��رکت ملی صنایع
برخ��ورداری کامل از پنج درص��د زیر قیمت فوب و من در جهت توسعه و رشد صنایع پتروشیمیو تا
صادراتی تا حدودی قابل تحمل اس��ت .لیکن بهتر حدودی جبران عقب ماندگی تاریخی و دوران جنگ پتروشیمیدر سرمایهگذاریهای جدید به میزان
اس��ت به طور یکنواخت برابر پيش��نهاد فوق عمل تحمیلی و رکود نسبی چند سال اخیر ،توصیههایی  20درص��د و  49درص��د در مناطق محروم بنا به
تمایل سرمایهگذاران بخش خصوصی و تعاونی.
شود .در مورد گاز طبیعی ،چند سال قبل به استناد جهت تأمل و اقدام به شرح زیر پیشنهاد میکنم:
پرهی��ز ج��دی از ف��روش و یا واگذاری س��هام
تغییر نگ��رش وزارت نفت و مس��وولین ذیربط
اصل مذک��ور در بند فوق قیمت  70س��نت برای
هر میلیون بیتییو ( )BTUتعیین شد که ظاهرا نسبت به ضرورت توس��عه صنعت پتروشیمیدر واحدهای پتروشیمیدر مقابل دیون دولت به نهادها
همین قیمت در حال اجراس��ت که مورد تایید ما کشور و قرار دادن آن در اولویت وزارت نفت و کشور و سازمانهای عمومیو واگذاری رقابتی و آزاد آنها
از طریق مزایده.
نیز هست .لیکن برای مصرفکنندگان و واحدهای در کلیه ابعاد.
اختصاص حداقل 20درصد گاز تولیدی کشور به
برداش��تن بوروکراس��ی موج��ود ب��ر س��رراه
جدید توصیه میشود حتماً برابر پیشنهاد بند یک
صنایع پتروشیمی  -اختصاص
فوق عمل شود که در این صورت
60درصد میعانات گازی تولیدی
قیمت گاز طبیع��ی تقریباً به دو
کش��ور به صنایع پتروشیمیو
برابر فعلی افزایش خواهد یافت.
40درصد به پاالیشگاههای نفت
با توجه به قانون هدفمند کردن
همزمان با زمزمه بحث هدفمندسازی یارانهها بسیاری از مديران واحدهاي پتروشيمي و خ��ودداری جدی از صدور آن
یارانهها و افزایش احتمالی قیمت
خ�وراک ،اگر بخواهی�م نگاهی در بخش خصوصي و نيمهخصوصي بر تعيين نرخ خوراک تحويلي به واحدهاي پتروشيمي مگر برای س��رمایهگذاریهای
آیندهنگرانهداشتهباشیمبهترین بهگونهاي كه امكان رقابت با کشورهاي رقيب در منطقه وجود داشته باشد ،تاكيد ميكنند .ایرانی در خارج از کشور.
راهکاراجراييراچهمیدانید؟آیا اگرچ��ه در قانون هدفمندکردن یارانهها قيمت خوراك حداكثر  65درصد قيمت س��بد
ترغی��ب و تش��ویق واقع��ی
از نظر شما افزایش پلکانی قیمت صادراتي خليج فارس ذکر شده است اما مديران مرتبط با صنعت پتروشيمي از نبود سبد سرمایهگذاران خارجی و حمایت
صادراتي خليج فارس سخن ميگويند و تاکید دارند که تعيين نرخ خوراك باید مطابق منطقی از آنها.
خوراک تدبیر مناسبی است؟
در قانون هدفمند کردن یارانه حداقل متوسط نرخ خوراك تحويلي به صنايع در كشورهاي منطقه صورت بگیرد تا قدرت
حمای��ت از تش��کلهای
که بر خالف پیشنهاد کمیسیون رقابت حفظ شود .در ادامه اظهارنظرهایی از برخی مدیران و کارشناسان صنعت پتروشیمی تخصصی کارفرمائی و فنی مانند
ویژه مجلس و با دخالت و اصرار را در همین خصوص از نظر میگذرانید:
انجمن صنفی کارفرمایی صنعت
سر
پشت
به
پتروشيمي
صنعت
هدف
به
توجه
با
مقامات وزارت نفت تصویب شد رجالي ،مديرعامل پتروش�يمي رجال:
پتروشیمی .
خوراك
قيمت
منطقه،
در
اول
رتبه
كس��ب
و
1404
ب��ه وزارت نفت ی��ا دولت اختیار گذاش��تن سابيك عربستان در افق
انج��ام مذاک��رات الزم ب��ا
باشد.
عربستان
سابيك
با
رقابت
قابل
داده ش��ده است که برای حداقل دريافتي واحدهاي پتروشيمي بايد
کش��ورهای اروپای��ی و  EUدر
تعيين
نحوي
به
بايد
خوراك
قيمت
آوران:
ن
ف
پتروشيمي
 10س��ال و حداکث��ر معدل  65هاشميزاده ،مديرعامل شركت
جه��ت لغو حق��وق گمرکی 8
موجب
تا
باشد
معقولي
مانده
داراي
هزینه”
منهای
درآمد
درصد قیمت صادراتی (با کس��ر شود كه همواره فرمول “سود =
درص��دی واردات محص��والت
شود.
پتروشيمي
صنعت
در
گذاري
هزین��ه انتق��ال) ،قیم��ت گاز را تشويق عالقهمندان به سرمايه
پتروشیمیاز ایران.
اقتصادي
هاي
م
تحري
که
شرایطی
در
جم:
پروپيلن
پلي
شرکت
برای صنایع ،صنایع پتروشیمی مغازهاي ،عضو هيات مديره
تسریع در ایجاد بانک توسعه
توليد
و
گذاري
ه
سرماي
براي
عالقه
و
افزايش
ها
ه
پروژ
شده
تمام
و پاالیش��گاهها تعیی��ن نمای��د .موجبشده است که بهاي
نف��ت با س��رمایهگذاری دولتی
شرايط
اين
به
باتوجه
خوراك
قيمت
حداقل
است
الزم
يابد،
كاهش
گرچ��ه اینجانب ب��ا متن مبهم محصوالت پتروشيمي
و بخ��ش غیردولت��ی در جهت
فوق موافقت ندارم ،لیکن با وجود ناعادالنه ،تعيين شود.
حمای��ت و تأمی��ن بخش��ی از
تسهیالت سرمایهگذاران بخش
قانون فعلی ،پیش��نهاد میكنم
خصوصی و تعاونی.
وزارت نفت یا دولت میزان درصد
اختصاصحداقلپنجمیلیارد
قیمت خوراک صنایع پتروشیمی
دالر از ذخائ��ر بان��ک مرک��زی
را به نحوی برای مصرف  10سال
ب��ه بانکه��ای عام��ل تجاری
بهرهبرداری تعیین كند که قیمت
جهت ارائه تس��هیالت ارزی به
هر متر مکعب گاز از پنج س��نت
سرمایهگذاران بخش خصوصی
تجاوز نکند .باالترین رقم قیمت
و تعاونی.
که توصیه نمیشود ،همان قیمت
اجازه صدور و تضمین اوراق
 690ريالی اس��ت که س��ازمان
مشارکت ريالی و ارزی به بخش
برنام��ه و بودجه وق��ت به عنوان
خصوص��ی و تعاون��ی از طریق
گاز غیر یارانهای محاس��به كرده
بانکهای عامل.
و در قبوض گاز مصرفکنندگان

وظیفههمکاران
و باالخص وزارت
نفت و شرکت ملی
صنایعپتروشیمی
است که با اصالح
اقدامات چند ساله
اخیر خود ،موجب
حرکت رو به رشد
صنعتپتروشیمی
را فراهم آورند

قیمت خوراک و آینده رقابت
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پرونده اول

چه باید کرد؟
جایگاه پتروشیمیایران در خاورمیانه :گذشته و آینده

گذش�ته از دست رفته :شاید
بس��یاری ندانن��د که صنعت
پتروش��يمي در ايران زماني
آغاز ش��د ک��ه در خاورميانه
هيچ پتروشيمي ديگري وجود
نداش��ت.صنایع پتروشيمي
محمدحسنپيوندي مرودش��ت به عن��وان اولين
دبیرانجمن مجموعه پتروشيمي ايران در
كارفرماييصنايع ش��رایطی آغاز ب��كار كرد كه
پتروشيمي* حتي يك گرم ك��ود اوره نیز
در خاورميانه تولید نمیش��د
و اولين محصول پليمري يعني  pvcدر پتروش��يمي
آبادان زماني به توليد رسيد كه در خاورميانه هيچگونه
تولید پليمري صورت نمیگرفت .امروز اما برخي وقايع
تاريخي و جهاني موجب شدهاند تا ايران از مقام اصلي
خود در منطقه خاورميانه به مقام دوم پتروشیمینزول
كند .پس از پيروزي انقالب اسالمي فعاليت پتروشيمي
بندر امام كه برنامهای مش��ترک بين ايران و ژاپن بود
دولت خود به مدت  2الي  3سال متوقف شد .بعد از آن نیز البته
بزرگترين جنگ تحميلي آغاز شد و پتروشيميها كه در نقطه
مصرفكننده آغاز رس��يدن به روال س��ابق بودند مجددا در رکود و
توقف گرفتار شدند.

انرژي است و
بنابراينافزايش
قيمتسوخت
موجب افزايش
هزينه دولت
ميشود و اين
نگراني وجود دارد
كه دولت در ارائه
خدماتش دچار
مشكل جدي شود

ی این اتفاقات اما در
آنچه انجام دادیم :بهرغم تمام 
طول  8س��ال دفاع مقدس مطابق برنامه  5ساله اول
ساخت پتروشيمي اصفهان – اراك ،تبريز و خراسان
بر اس��اس خوراكهاي قابل دسترس از مناطق دور از
جنگ طراحي شد و برای اولين بار محصوالت پليمري
در پتروشيمي اراك و مجتمع بازسازی شده بندر امام
و تبريز ،مواد آروماتيكي در اصفهان و واحد مدرن كود
اوره اي جديد در پتروش��يمي خراسان احداث شدند.
برنامه  5س��اله دوم نیز بع��د از اتمام جنگ تحميلي
بالفاصله آغاز ش��د و مطابق آن گاز توليدي توس��ط
پارس جنوبي در اختيار مجتمعهاي پتروشيمي قرار

گرفت .در مناطق نفت خيز خوزستان نیز مطابق برنامه
 5س��اله دوم اقدامات ويژهاي صورت گرفت كه اولين
آن تامين خوراك مورد نياز پتروشيميها بود؛ در اين
راستا ميعانات گازي حاصل از كالهك پازنان در اختيار
پتروش��يميها قرار گرفت و بر اس��اس مصوبه هيات
مديره ش��ركت نفت به ميزان  44هزار بش��كه در روز
ميعانات به منطقه ويژه پتروشيمي در ماهشهر منتقل
و پتروشيمي اين منطقه راهاندازي شد .اولين واحدي
كه در ماهش��هر راهاندازي شد واحد آروماتيك بوعلي
س��ينا بود كه هم اكنون نيز در حال توليد است و به
دنبال آن واحد پتروشيمي اميركبير به توليد رسيد و
واحدهايي كه از دو مجتمع بوعلي س��ينا و اميركبير
تغذيه ميكنند مانند تندگويان ،واحد متانول فناوران
و همچنين پتروشيمي خوزستان در منطقه ماهشهر
راه اندازی شدند .در برنامه پنج ساله سوم نیز فازهاي
 1و 2و 3پارس جنوبي در مدار توليد قرار گرفت و گاز
و ميعانات گازي فازهاي پارس جنوبي نیز در بيش��تر
پتروشيميها از جمله مجتمع مشاركتي آريا ساسول
و مجتمع نوري مورد استفاده قرار گرفت .به دنبال آن
نیز مجتمع پتروشيمي جم در دستوركار قرار گرفت و
سرمايهگذاري عظيمي در منطقه عسلويه انجام شد.
چگونه میتوانیم اول باشیم :بعد از جنگ تحميلي
دولت با ش��تاب بيشتري توس��عه پتروشيميها را در
دس��تور كار قرار داد و بدین ترتی��ب هم اکنون ایران
در رده دوم در منطقه خاورمیانه بعد از عربستان قرار
گرفته اس��ت .اما همچنانکه گفته آم��د ما برای آنکه
بتوانی��م خود را به نگاه��ی آیندهنگرانه مجهز کنیم،
باید مطالعه کنیم که چرا جایگاه خود را که مقام اول
خاورمیانه بود به عربستان واگذار کردیم تا دریابیم که
چگونه میتوانیم جایگاه پیش��ین خود را بازیابیم .به
واقع صنعت پتروش��یمیدر عربستان سعودی دارای
خوراک بسیار زیادی است که البته این خوراک ناشی
از استحصال نفت خام است .این کشور توانایی صادرات

 10میلیون بش��که نفت خام در روز را دارد .حال آنکه
خوراک مجتمع پتروش��یمیبن��در امام تحت عنوان
مایعات گازی به طور میانگین  30هزار بش��که در روز
است که اين رقم از  3میلیون بشكه نفت خام بهدست
ميآيد؛ بدین ترتیب طبیعی است اگر تولید 10میلیون
بشکهاي نفت خام در عربستان به توليد ميعانات گازي
بيش��تر و درنتیجه باالدستی صنعت پتروشیمیآنها
بیانجامد .بدینترتیب هرگونه برنامهریزی آیندهنگرانه
برای توسعه صنعت پتروشیمیدر ایران باید مبتنی بر
تامل درخصوص چگونگی افزایش خوراک اولیه برای
صنعت پتروشیمیداخلی مان باشد و راه آینده تنها از
این طریق است که هموار میشود .ناگفته نماند که در
رقابت با ایران اش��تباه است اگر گمان کنیم که قطر
میتواند رقیبی برای آینده صنعت پتروشیمیما باشد.
قطر هیچ گاه نمیتواند در جایگاه ایران قرار گیرد .عراق
نیز حتی اگر با سرعت زیادی در توسعه پتروشیمیها
حرکت کند ،باز هم طی  6الی  7سال آینده نمیتواند به
جایگاه کنونی ایران برسد .نباید فراموش کرد که عراق
تنها دارای منابع نفتی است و از منابع گازی برخوردار
نیست .بنابراین عراق هیچگاه نمیتواند در جایگاه دوم
قرار گیرد .البته کشورمان باید در منطقه صاحب مقام
اول باشد و به این منظور ،پیشرفت پتروشیمیایران
تابع پیشرفت فازهای پارس جنوبی است .تاکنون نیز
نس��بت معناداری میان تولید گاز در پارس جنوبی و
رونق پتروشیمیهای کشور وجود داشته است.بنابراین
عالوه بر استفاده از پروپان و بوتان در تولید بنزین؛ به
همان نس��بت نيز ميعانات گازي باید به مجتمعهای
پتروشیمیتزریق شوند .البته براي سرمايهگذاري در
این بخش باید ش��رایط را بیش از پیش برای حضور
سرمايهگذاران فراهم کرد.
*انجمن كارفرمايي صنعت پتروشيمي از جمله
انجمنهايي است كه اخيرا و در راستاي تعامل بيشتر
بخش خصوصي و دولت و همچنين افزايش بهرهوري
مجتمعهاي پتروشيمي تشكيل شده است.

خطر تعطیلی را فراموش نکنیم
تاملی آیندهنگرانه برای صنعت پتروشیمی
صفرعلی بابايي
مديرعامل پتروشيمي مرواريد
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براي حفظ مطلوبيت سرمايهگذاري و رقابتپذيري
صنعت پتروشيمي چه باید کرد؟ بدیهی ترین پاسخ
حفظ قيمت خوراك اولیه کارخانجات پتروشیمیدر عادالنه و متناسب با اهداف توسعه صنعت نفت است.
سطح فعلي توسط دولت اس��ت .چرا که عمدهترین اما با توجه به قانون هدفمند کردن یارانهها باید بهطور
فاکتور برای جذب س��رمایه ،سرمایهگذاری بیشتر و جدی و تا باالترین ردههای مدیریت کشور دنبال این
رقابت با کشورهای منطقه خلیجفارس و حفظ توان باش��یم که قیمتهای فعلی خوراک را حفظ کنیم و
رقابت به واقع در منطقی بودن قیمت خوراک نهفته نگذاریم به دلیل قیمتگذاری ناهماهنگ ،توان رقابتی
است .باالبردن سقف تولید و داشتن سهم بیشتر در و جذب س��رمایه در این بخش از دس��ت برود .عدم
ب��ازار جهانی تنها در گرو قيمتگذاري صحيح بهای برخورد آیندهنگرانه با این مساله بیشک میتواند ما
خوراك اولیه است و نباید فراموش کرد که رونق بازار را درآینده با صنعتی ورشکسته مواجه سازد .نگاهی
پتروش��یمیتاثیر به سزایی در میزان اشتغال در این به اهداف پيشبيني ش��ده در چش��م انداز  20ساله
بخش و صنایع وابسته به آن خواهد داشت  .در حال کش��ور و تاکیدی که بر جایگاه پتروشیمیایران در
حاضر قیمت فعلی خوراک در مجتمعهای پتروشیمی پایان چش��مانداز شده است ،کافی است تا از ضرورت

توج��ه ویژه و صیانت و مراقب��ت از این صنعت غافل
نمانی��م .بدین ترتیب ،حفظ قيمت خوراك در آینده
حداقل كاري است كه دولت بايد بطور هدفمند براي
توسعه ،جذب سرمایه و ایجاد اشتغال در اين صنعت
انجام دهد .فراموش نکنیم که در كش��ورهاي جهان
نمونههاي بسياري وجود دارد كه پس از افزایش قیمت
گاز بسیاری از واحدهای پتروشیمیتعطیل شدهاند
یا به عنوان واحدهای دس��ت دوم به فروش رفتند و
اين کشورها هم اکنون به واردکننده محصوالت پایه
پتروشیمیتبدیل ش��دهاند .افزايش قيمت خوراك
وضع صنعت پتروشيمي ما را با دشواریهای بیشتری
روبهرو خواهد كرد .امید که نگاهی آیندهنگرانه مانع از
تکرار چنین تجربه ای در کشور ما شود.

پیش به سوی ساختن شیمیشهرها
لزوم اصالح الگوي مصرف گاز ،ضرورتی براي توسعه صادرات پتروشيمي در آینده
ب�ر اس�اس اص�ول اولي�ه
اقتصاد پایین ب�ودن قيمت
ی�ک كاال ،عالمتی اس�ت به
مصرفكننده ب�رای مصرف
بیش�تر و بالعکس ،باال بودن
قيم�ت ی�ک كاال عالمت�ی
اكبر تركان اس�ت به مصرفكننده برای
معاون سابق یافت�ن کاالی�ی جايگزين و
وزيرنفت در امور مصرف کمتر آن کاال .مطابق
برنامهريزي همین اصل اقتصادی ،پایین
ب�ودن قیم�ت كاال پیامیبه
تولیدکننده نیز هست تا آن جنس را از چرخه تولید
خود خارج س�ازد و بالعکس قیمت باال نیز همچون
عاملی تشویق تولیدکننده است برای تولید بیشتر.
بدی�ن ترتیب هم�واره باید درنظر داش�ت که باال و
پائين رفتن قيمت تعيينكننده رفتار مصرفكننده
و توليدكننده در جامعه است.
ای�ن اص�ل اقتص�ادي را ميتوان اس�اس تحلیل
اضاف�ه مصرف و عدم صرفهجوي�ي مصرفكنندگان
گاز کش�وری دانس�ت .در ايران به دلي�ل ارزان بودن
فوقالعاده قيمت گاز ،مص�رف اين حامل انرژي بيش
از حد معقول و معمول است آنچنانکه مصرف روزانه
گاز كش�ور گاه بر  550ميليون متر مكعب بالغ ش�ده
اس�ت و اين در حالي اس�ت كه مجموع توليد س�ال
گذش�ته گاز كش�ور حدود  140ميلي�ارد متر مكعب
بوده است و متاسفانه برخالف قواعد جهاني مصرف،
بخ�ش عظيم�ي از اين توليد صرف مص�ارف خانگي
شده است .علت را بیشک و مشخصا بايد در ارزاني
قيمت انرژي جستوجو کرد چه آنکه قيمت پايين گاز
موجب شده است تا تالشي براي صرفهجويي از سوي
مصرفكنندگانصورتنگيرد.
در ايران قيمت تمام شده توليد گاز طبيعي بين 30
الي  40سنت اس�ت كه تركيه نيز هم اكنون گاز را به
همين بها از ايران خريداري ميكند .اين در حالي است
كهگازبرايمصرفكنندگانخانگيكشورمانباقيمتي
پايينتر از 2سنت عرضه ميشود .بدین ترتیب مطابق
اصل افتصادی پیش گفته ،قيم�ت غير عادي گاز در
كشور موجب رقابت شديد بين مصرفكننده و بخش
توليد ،يعني پتروشيميها (خوراك) و مصرفكننده
داخلي (س�وخت) شده اس�ت .به همين جهت است
ك�ه در برخ�ي از دورههاي زماني حت�ي توليد حدود
 550ميليون متر مكعبي گاز نيز نميتواند پاسخگوي

مصرف كشور باشد و ما حتي مجبور مي شويم خوراك
مجتمعهاي صنعتي از جمله پتروش�يميها را كم يا
قطع كنيم .به طوري كه در سالهاي گذشته با هجوم
فصل سرد و افزايش مصرف گاز حتي بزرگترين واحد
صنعتي كش�ور كه فوالد مباركه اصفهان است نيز از
دريافت گاز محروم شد و اين محروميت ازدريافت گاز
براي ذوب آهن و پتروش�يميها هم به وقوع پيوست
تا مصرفکنن�ده خانگي با کمبود گاز مواجه نش�ود.
بدین ترتیب میتوان به عینه در این خصوص دید که
چگونه توليد در درجه دوم و مصرف در درجه اول قرار
میگیرد ،گویی که زمینههای ضد توسعه این اولویت
گذاری برای ما از اهمیتی برخوردار نیست.
ام�ا برای مب�ارزه با ای�ن وضعیت ضد توس�عه و
مدیریت موقعیت و تضمین آینده پتروشیمیکشور
گریزی از این نیست که به مدیریت وضعيت بپردازیم
و سهم معيني از گاز كشور به پتروشيميها اختصاص
ياب�د .خوش�بختانه هم اكن�ون انجمن مهندس�ي
پتروش�يمي ايران در حال تدوين طرحي براي دولت
است كه مطابق آن  20درصد از گاز توليدي هر ميدان
گازي در همان منطقهاي كه ميدان واقع ش�ده است
به مجتمعهاي پتروشيمي اختصاص يابد .در صورتي
كه اين طرح مورد پذيرش دولت قرار گيرد در آینده
نزدیک امكان ايجاد پتروشيمي درسرخس واقع در
خراسان ش�مالي ،فراش�بند ،المرد ،كنگان ،جويزو
ايلام به وج�ود خواهد آمد وهمچني�ن اين مناطق
به ش�هركهاي صنعت�ي تبديل و موجبات رش�د و
پيش�رفت اقتصادي اين مناطق فراهم خواهد ش�د.
عملیاتی ش�دن این تصمیم آیندهنگرانه اما در گرو
فراهم آمدن برخی شرايط اولیه است .به عنوان مثال
تحت هيچ ش�رايطي نباید ميزان گازي كه به عنوان
خوراك وارد اين مجتمعهاي پتروشيمي مي شود را
صرف مصارف خانگي کرد.
با در اختيار گرفتن  20درصد از گاز توليدي كشور،
حجمي بالغ بر  28ميليارد متر مكعب در سال ،يعني
حدود 90ميليونمترمكعبگازدرروزبهپتروشيميها
اختصاص خواهد يافت و اين امرشرايط را براي  3برابر
ش�دن تعداد مجتمعهاي پتروش�يمي موجود فراهم
خواهد ساخت و اين در حالي است كه هماكنون ربع
اينمقداربهپتروشيميهاتعلقميگيرد.بدینترتیب
در اين ش�رايط گاز مي تواند نقش بس�یار موثري در
پيشرفت و توسعه صنعت پتروشیمیكشور ايفا كند
و وضعيت معيشتي بهتري را براي مردم فراهم سازد.

فراموش نکنیم که ایران اکنون در صادرات محصوالت
پتروشيمي موقعيت خوبي در بازارهاي جهانی دارد؛ اما
سهم كنوني ايران در بازارهاي جهاني بسيار پايينتر از
حد انتظاراس�ت و اين سهم بايد به چهار برابر مقدار
كنوني تغيير يابد .شرايط رشد صادرات و حداقل حفظ
اين موقعيت در كشور اگرچه وجود دارد اما عدم توجه
به ضرورتهای سرمایهگذاری در این بخش میتواند
لطم�ات جبرانناپذیری را متوجه صادرات ما س�ازد.
با در دس�تور كار قرار گرفتن اصل  44قانون اساسي
امكان سرمايهگذاري دولت در بخش پتروشيمي وجود
ندارد و بنابراين شرايط را براي حضور سرمايهگذاران
خصوصي باي�د بیش از پیش فراه�م آورد .در همین
راس�تا بود که مقام معظم رهبري نیز براي حمايت از
سرمايهگذاران دس�تور ايجاد صندوق توسعه ملي را
صادر كردند كه با تشكيل اين صندوق تسهيالت مورد
ني�از دراين بخش فراهم آید و گامهای ما برای آینده
بلندتر برداشته شود.
ايران در پنج ماه ابتداي امس�ال توانس�ته است
6ميلي�ارد دالر از محص�والت پتروش�يمي خ�ود را
صادركند كه پیش بینی میش�ود اين مقدار تا پايان
س�ال به  12الي  15ميليارد دالر رس�د .امكان برتري
صنعت پتروش�يمي ما در منطقه با در اختيار گرفتن
 20درصد از گاز توليدي كشور و پشتيبان قرار دادن
صندوق توس�عه ملي در پتروش�يمي وجود دارد .در
چنین ش�رایطی بر عهده دولت اس�ت ک�ه در مقام
حمايت حاضر ش�ود و دهها « ش�يمي ش�هر» را در
كشور بنا كند و زيرساختهاي آب ،برق و تاسيسات
زيربنايي این صنایع را ايجاد کند و بدین ترتیب زمینه
را براي سرمايهگذاري سرمايهگذاران در اين زمينها
مهیا سازند .چرا نباید در جزيره الوان ،منطقه آفتاب
درمجاورت جزيره كيش ،المرد درمجاورت پااليشگاه
پارس�يان ،منطقه ميدان گازي كنگان در شهر جم،
فراشبند ،سرخس ،ايالم ،سرخون در هرمزگان و تمام
مناطقي كهميدانهاي گازيوجودداردشيميشهرها
بنا شوند؟ ساختن شیمیشهرهای متعدد نه تنها در
ایران ممکن اس�ت که ضروری نیز هست .همچنین
اگرچه تاکنون عمده سرمايهگذاريها روي حلقههاي
اول پليمري صورت گرفته است اما سرمايهگذاري در
حلقههايديگرپتروشيميازجملهپليمرهايصنعتي
وپالستيكهايصنعتينیزميتواندموجباتاشتغال
بيشتر و دس�ت گرفتن بازارهای منطقهای را فراهم
سازد.

چرا نباید در
جزيره الوان،
منطقهآفتاب
درمجاورت
جزيره كيش،
المرد درمجاورت
پااليشگاهپارسيان،
منطقهميدان
گازي كنگان
در شهر جم و
تماممناطقي
كه ميدانهاي
گازي وجود دارد
شيميشهرهابنا
شوند؟
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خود قرار دهند و براي اعضاي خود دورههاي آموزش برگزار
بازار س��رمایه ،بازاری اس��ت که م��ردم در آن به خرید و
پرناز صدیق
كنند كه سازمان بورس نيز از آنها حمايت ميكند ».همچنین
ف��روش کاال و خدم��ات میپردازند .این بازار همانند س��ایر
بازارها خریداران ،فروشندگان و زمانکاری مشخص خود را تحلیلگری مالی و ارزش��یابی س��هام ب��ه تدریج جایگزین اخیرا دفتر ثبت نام گواهی الکترونیکی (  ) RAدر بازار سرمایه
دارد .بازار سرمایه ،نامیناآشنا و مفهومیکمابیش مبهم برای روشهای سنتی میشوند .در واقع س��اختار بازار سرمایه در افتتاح شد .این دفتر عالوه بر افزایش دسترسی عمومیبه بازار
بسیاری از مردم و یا همان سرمایهگذاران عادی و غیرحرفهای ایران رو به پیچیده تر شدن میرود و در همین راستا نهادهای س��رمایه ،با ارائه گواهی امض��ای الکترونیک موجب افرایش
اس��ت .در تعریف بازار سرمایه باید گفت که این بازار بخشی تجاری و غیرتجاری تحلیلگری مالی به سرعت در حال شکل ضریب امنیت در این بازار میشود.
از دیگ��ر اقدامات انجام ش��ده جهت افزای��ش نقش بازار
از بازارهای مالی و مهمترین کاالی آن س��رمایه اس��ت .بازار گیری اند .افزایش توجه به نقش مهم بازار سرمایه در اقتصاد
س��رمایه محل تامین بلندمدت سرمایه شرکتها و زیربنای کش��ور ،زمینه ساز بهبود وضعیت بازار سرمایه است .شواهد سرمایه در تامین مالی فعالیتهای اقتصادی کشور ،میتوان
فعالیتهای تجاری ،صنعتی ،دولتی و خصوصی اس��ت .این و قرائن حاکی از روند رو به رش��د توجه مسئوالن دولتی به به موافقت ش��وراي عالي بورس با راهاندازي سومين شركت
بازار واس��طهای است برای تخصیص وجوه بلندمدت جهت بازار سرمایه است .چنانکه در اواخر شهریور ماه سال جاری ،تامين سرمايه اشاره کرد .سخنگوی سازمان بورس در این باره
تش��کیل داراییهای س��رمایه ای .وجوه این بازار از بانکها ،علی صالح آبادی رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار ،اعالم گفت« :بانك ملت پس از ارايه مدارك الزم به سازمان بورس
صندوقها ،ش��رکتهای س��رمایهگذاری و س��رمایهگذاران کرد« :هماكنون تمامي مسووالن نظام عنايت ويژهاي به بازار و اوراق بهادار مجوز سومين شركت تامين سرمايه را در بازار
انفرادی بدست آمده و جهت تامین مالی طرحهای کسب و سرمايه دارند كه حمايتهاي آنان نقش موثري در حركت رو سرمايه دريافت خواهد كرد».
در هفته آخر شهریور ماه ،بورس تهران به عنوان یکی از
کار و توسعهای شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار هزینه به رشد اين بازار داشته است».
راهان��دازی پ��روژه معامالت آن الین در بازار س��رمایه ،از بخشهای مهم بازار سرمایه ،معامالت خود را با افت شاخص
میشود .بنابراین مهمترین کارکرد بازار سرمایه این است که
وج��وه را از بخشهای دارای م��ازاد جمع آوری میکند و به آخرین تحوالت این بازار در نیمه نخست سال جاری بود .هر سپری کرد .کارشناسان شیوههای رفتاری و نحوه شناسایی
س��وی شرکتهایی که نیازمند تامین مالی هستند ،هدایت چند که این پروژه به صورت آزمایشی راهاندازی شده است ،س��ود توسط برخی از شکتهای س��رمایهگذاری را ،با توجه
میکند .در کشورهای پیشرفته ،بازار سرمایه یکی از مهمترین ولی ضرورت مدرنتر ش��دن بازار سرمایه در ایران ،میتواند به اتمام س��ال مالی این شرکتها ،یکی از علل اصلی منفی
عرصههای تامین سرمایه واحدهای تجاری و صنعتی است ضامن دوام و بقای این شیوه معامالتی در بازار سرمایه ایران ش��دن بازار قلمداد کردند .بر این اساس پیشبینی میشود
اما در ایران ،شبکه بانکی بیشترین نقش را در این زمینه ایفا باشد .چنین مکانیس��میعالوه بر افزایش سرعت و سهولت که رش��د قیمتها در نیمه دوم سال ،مانند شش ماهه اول
میکند .کارکردهای بازار س��رمایه را به طور خالصه چنین معامالت ،موجب دسترسی بهتر مردم به بورس میشود .در نخواهد بود .همچنین پیشبینی میشود که بازار ( به معنای
میتوان برش��مرد -1 :تامین نیازهای سرمایهای شرکتها و این راستا ،دو شرکت نرم افزاری جدید برای تسریع در تجهیز عام ) در ماههای آتی روندی افزایشی داشته باشد اما با شیبی
نهادها  -2زمینه سازی برای استفاده بلندمدت شرکتها از کارگزاران برای راهاندازی معامالت آن الین به ش��رکتهای مالیم تر از قبل .در این میان بازار سرمایه ،بانکها ،موسسات
وجوه دراختیارش��ان  -3ایجاد امنیت برای داراییهای مالی قبلی افزوده خواهد ش��د .در آینده آموزش معامالت در بازار مالی اعتباری و شرکتهای سرمایهگذاری در نیمه دوم سال
 -4هدایت پس اندازهای مردم به سمت سرمایهگذاریهای س��رمایه ،با جدیت بیشتری پی گیری خواهد شد چرا که از با اقبال بیش��تری مواجه خواهند ش��د .در میان اجزای بازار
مولد و در نتیجه جلوگیری از افزایش نرخ تورم  -5تس��هیل یکس��و ریسک معامالت را کاهش داده و از سوی دیگر دقت سرمایه ،بورس اوراق بهادار تهران به عنوان مهمترین جایگاه
در تامین مالی پروژهها و طرحهای سودآور  -6زمینه سازی و س��ودآوری معامالت را افزایش میدهد .علی صالح آبادی ،رشد سرمایه کش��ور ارزیابی میشود .در حال حاضر ضریب
جهت استقراض بلندمدت از سوی دولت و در نتیجه تامین رئیس س��ازمان بورس و اوراق به��ادار ،در این باره میگوید :ریس��ک در بورس اوراق بهادار باال است .علت این امر شرایط
مالی طرحهای توسعهای در بخش عمومی( حسین زارعی« ،ش��ركتها بايد در حوزه آموزش معامالت آتي فعال شده و سیاسی تاثیرگذار بر بازار سرمایه و عدم آشنایی تحلیلگران
 .) 83 / 7/10ب��ازار س��رمایه در ایران متش��کل از نهادهای كانون كارگزاران و سرمايهگذاران نيز معامالت آن را در دستور مالی به نحوه ارزش یابی شوکهای ناشی از این شرایط است.
پیدایش چنین وضعیت��ی ،در حال حاضر
گوناگونی اس��ت .مهمترین اجزاء تشکیل
بورس اوراق بهادار تهران در پنج ماهه نخست سال 89
معامالت
گذاری
دهنده ساختار این بازار عبارتند از :شورای میزانسرمایه
قیمت س��هام را از منطق اقتصادی خارج
کرده و طبیعتا بازگشت بهره مندی مجدد
عالی بورس ،سازمان بورس و اوراق بهادار ،کل کارگزاران 87 :کارگزار
قیمت س��هام به منطق اقتصادی ،در گرو
ش��رکت بورس اوراق بهادار ،شرکت بورس ارزش کل معامالت 174 :هزار و  453میلیارد ریال
تعدیل شرایط سیاسی ای است که ضریب
کاالی ایران ،شرکت سپردهگذاری مرکزی
قالب معامالت :سهام ترجیحی ،رد دیون دولت ،جوایز صادراتی ،سهام عدالت ،معامالت خرد
ریس��ک را در بورس اوراق بهادار باال برده و
اوراق بهادار و تسویه وجوه ،شرکت مدیریت
فن��اوری ب��ورس تهران و نهاده��ای مالی .رتبهکارگزاریها:
یا در گرو افزایش توان تحلیلی تحلیل گران
نهادهای مالی این بازار متشکل از بانکها و بانک ملت 17/35 :درصد از ارزش کل معامالت
مالی در شرایط کنونی است.
صندوقهایسرمایهگذاری،پردازشگرهای شرکت کارگزاری مفید 4/89 :درصد از ارزش کل معامالت
در ح��ال حاضر بورس کش��ور ما هنوز
بینالمللی نشده و سهام شرکتهای آن در
مالی،کارگزاریه��ای ب��ورس کاال ،سرمایهگذاری ملی ایران 2 /18 :درصد از ارزش کل معامالت
بورسهایدنیامعاملهنمیشود.جهتگیری
کارگزاریهای بورس اوراق بهادار و  ...است .تامین سرمایه نوین 2/11 :درصد از ارزش کل معامالت
کالن سیاستگذاران اقتصادی و مالی کشور
نهادهایی چون کانون س��رمایهگذاریهای امین آوید  +رضوی :هر کدام با  /08درصد از ارزش کل معامالت
و دس��ت اندرکاران بازار سرمایه ،میتواند
نه��ادی و کان��ون کارگزاران نی��ز در ذیل
جهان  +معین :هر کدام با  /07درصد از ارزش کل معامالت
معطوف به بینالمللی ساختن بورس کشور
نهادهای مالی تقسیمبندی میشوند.
بسیاری از کارشناس��ان معتقدند بازار آریا بورس /05 :درصد از ارزش کل معامالت
در آینده باش��د .همچنین ب��رای کاهش
س��رمایه در ایران کوچک ،توسعه نیافته و برهان سهند /04 :درصد از ارزش کل معامالت
ریسک و افزایش امنیت در بازار سرمایه ،به
عقیده برخی از کارشناسان ،اعمال نظارت
ناکارآمد است چرا که این بازار فاقد نهادهای
نمودار ساختار بازار سرمایه در ایران
بر این بازار ضروری اس��ت .ه��م از این رو
تخصصی است .به عالوه سهام منتشره در
بازار س��رمایه ایران غالبا متعلق به دولت و  -1شورای عالی بورس
برخی از افراد و سازمانهای واجد صالحیت
در این حوزه ،خواستار تصویب قانونی جهت
نهادهای حکومتی اس��ت و هنوز برخی از  -2سازمان بورس و اوراق بهادار
اعمال نظارت بر بازار س��رمایه اند و در این
صنایع ،سهامیدر بورس ندارند .به رغم کم  -3شرکت مدیریت فناوری بورس تهران  +شرکت سپردهگذاری مرکزی و تسویه وجوه
راستا دولت و مجلس شورای اسالمیرا به
توسعه یافتگی ،بازار سرمایه ایران به تدریج شرکت بورس اوراق بهادار تهران  +شرکت بورس کاالی ایران  +شرکت فرابورس
تصویب الیحه یا طرحی جهت عملی شدن
در ح��ال فاصله گرفتن از مکانیس��مهای
 +بورسهای دیگر
چنین نظارتی تشویق میکنند.
س��نتی خودش است و ش��یوههای نوین
 -4نهادهای مالی  :کارگزاریهای بورس اوراق بهادار  +کارگزاریهای بورس کاال +
بانکها و صندوقهای سرمایهگذاری  +پردازشگرهای مالی  +دیگر نهادهای مالی
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پرونده دوم

اعتمادسازی
مهمترین مطلوب بازار سرمایه است
آینده بازار سرمایه در گفتوگو با محمدرضا رهبر

محمدرضا رهب�ر ،مدیرعامل کارگزاری حافظ
و از کارشناس�ان بازار سرمایه در ایران است .وی
در این گفتوگو به تجزیه و تحلیل مش�کالت و
چشماندازهای پیش روی بازار سرمایه میپردازد.
دکتر رهبر در مجموع به حال و آینده بازار سرمایه
خوش بین است و گریز و پرهیز از گمانه زنیهای
منف�ی را ب�ه آی�ه یاس
خواندن در ب�اب آینده
ب�ازار س�رمایه ترجیح
میدهد.
جنابعالی چ�ه تحلیلی
از آین�ده کوتاهم�دت و
میانمدت بازار سرمایه
در ایران و مسیر حرکت سرمایهها در این بازار
دارید؟

به طور کلی افق
سرمایهگذاری
در بازار سرمایه
و بورس اوراق
بهادار روشن
است و به نظر
میرسدهمچنان
موجب جذب
سرمایههایجدید
و شاخصهای رو
به رشد باشند

نگر
آینده
شماره سوم  /مهر و آبان 89
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حرکت بازار سرمایه طی سه سال گذشته همواره
رو به رش��د و توس��عه بوده است .تمام شاخصهای
اصلی و مهم در بورس اوراق بهادار و س��ایر بورسها
حاکی از جلب عمومیاعتماد مردم به بازار سرمایه،
ابداع و تکامل ابزارهای مالی جدید ،اطالعرس��انی،
فرهنگ سازی ،شفاف سازی ،آموزش و نظارت عالی
و بهینه بر بازار سرمایه بوده است؛ به نحوی که طی
سه چهار سال گذش��ته بازار سرمایه در ایران کامال
متحول ش��ده اس��ت و در برخی از شاخصها حتی
در س��طح بینالمللی و فدراسیون جهانی بورسها
از برتری و مزیت اساس��ی برخوردار بوده اس��ت .با
تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال  ،84شرایط
برای تحول و توسعه ابزارهای مالی فراهم شد ،مسائل
مالیاتی روش��ن و مشکالت مربوطه مرتفع گردید و
نقدش��وندگی بازار و مدیریت کاهش ریسک و تنوع
سرمایهگذاری مورد عنایت قرار گرفت .به طور کلی
افق س��رمایهگذاری در بازار س��رمایه و بورس اوراق
بهادار روشن و به نظر میرسد همچنان موجب جذب
س��رمایههای جدید و شاخصهای رو به رشد باشد.
آمارها و نماگرهای بورس نشانگر رشد قابل توجهی
در اغلب شاخصها بودهاند .ارزش بازار به 875000
میلیارد ریال رس��یده است که نسبت به پایان سال
 34درصد و نس��بت به دوره مشابه سال قبل بیش
از  44درصد رش��د داشته است .شاخص کل نسبت
به پایان سال  48و شاخص مالی بیش از  50درصد
رشد داشته است و حتی شاخص مالی نسبت به
دوره مشابه سال قبل بیش از  100درصد طی
یکسال رش��د داشته است .حجم معامالت
بی��ش از  110000میلی��ارد ری��ال بوده
است که بیش از 100درصد رشد داشته
اس��ت .دفعات معامالت ،متوسط  P/Eو
تعداد روزهای مثبت شاخص نیز افزایش

داشتهاند .پیشبینی میشود این روند رو به رشد در
بلندمدت ادامه یابد اگر چه برخی از کارشناسان بر
این اعتقادند که به دالیل مختلف از جمله تحریمها،
هدفمند کردن یارانهها ،آزادسازی برخی حاملهای
انرژی و س��ایر متغیرهای تاثیرگذار بر اقتصاد و بازار
بورس ،در کوتاهمدت از س��رعت افزایش شاخصها
کاسته شده و حتی در مقاطعی نیز روند نزولی داشته
باشد .البته طبیعی است که بازار خودش را تعدیل
کند و نگذارد حباب ایجاد ش��ود .به نظر من مسیر
حرکت بازار سرمایه هر روز روشن تر میشود اگر چه
در کوتاهمدت ممکن است نکات مبهم و تاریکی را نیز
بیازماید و در پیش روی خود داشته باشد.
به نظر شما ،کدام بخشهای اقتصاد ایران قدرت
بیشتری در جذب بازار سرمایه دارند؟

کلیه بخشهای اقتصادی میتواند از مکانیس��م
ب��ورس و ب��ازار س��رمایه بهرهمند باش��ند .در حال
حاضر ش��رکتهای فعال در بخش بورس عمدتا در
بخ��ش صنعت و بخشهای خدم��ات و مالی طبقه
بندی میش��وند 438 .شرکت بورس در  38صنعت
طبقهبندی ش��ده اند که ارزش بازار بورس عمدتا به
بخش مالی و بانکی ،فلزات اساسی ،مخابرات ،خودرو
و ساخت قطعات است که بیش از  60درصد ارزش
بازار را به خود اختصاص دادهاند.
تحریمه�ای خارج�ی چ�ه تاثی�ری در جذب
سرمایههایداخلی و خارجی دارد و راهکارهای
کاهش آثار سوء این تحریمها چیست؟

پیامدهای احتمالیای که تحریمهای بینالمللی
میتواند بر حوزه اقتصاد و بورس ایجاد نماید ،عبارت
است از افزایش هزینههای صادراتی و وارداتی،کاهش
حجم ص��ادرات ،احتم��ال کاه��ش در درآمدهای
صادرات��ی ،افزای��ش به��ای تمام ش��ده محصوالت
شرکتهایی که مواد اولیه را عمدتا از واردات تامین
مینمایند ،احتمال کاهش س��ودآوری شرکتهای
صادرکنن��ده و تاثیرپذی��ری صنایعی چ��ون فوالد،
سیمان ،پتروشیمیو  ...راهکارهای اساسی مقابله با
تحریمها ،عالوه بر تعامل و اقدامات سیاسی و بهبود
در روابط ،گش��ایش راههایی اس��ت که قادر باشند
تحریمه��ا را کم رنگ نمایند و چرخه تولید داخلی
را توسعه بخشند.

ضریب ریسک در آینده بازار سرمایه در چه حد
خواهد بود؟

ضریب ریسک سرمایهگذاری در اثر تحریمهای
بینالمللی ،هدفمندکردن یارانهها و آزادسازی نرخ
حاملهای انرژی رو به افزایش است که بدیهی است
باید با راهکارهای مناسب و حمایتهای دولتی نسبت
به پوشش ریسک و کاهش آن اقدام نمود.
وضعیت نقدینگی در سال آینده و توانایی بازار
سرمایه در جذب آن را چطور ارزیابی میکنید؟

نسبت ارزش بازار به نقدینگی طی سه سال گذشته
همواره رو به رشد بوده است و رشد ارزش بازار اوراق
بهادار در بورس همواره بیشتر از رشد نقدینگی بوده
است؛ به طوری که رشد نقدینگی در سال  88حدود
 22 /9درصد بوده و در س��ال  89حدود  24درصد
پیشبینی شده است؛ در صورتی که رشد ارزش بازار
به مراتب بیشتر بوده است .در حال حاضر ارزش بازار
بیش از  875000میلیارد ریال اس��ت که حدود 30
درصد حجم نقدینگی میباش��د؛ در صورتی که این
نسبت در گذشته به مراتب کمتر بوده است و به نظر
میرسد هر چه نقدینگی افزایش یابد ،بازار سرمایه
بتواند بخش مهمیاز نقدینگی را جذب نماید.
ارزیابی ش�ما از نقش و س�هم س�رمایهگذاری
داخلی و خارجی در آینده بازار س�رمایه ایران
چیست؟

بدیهی اس��ت هر چه ب��ورس بتوان��د در جذب
سرمایهگذاران داخلی بویژه در جذب سرمایهگذاری
خارجی اعتمادسازی نماید ،به بخش اقتصاد کالن
کمک ش��ایانی خواهد کرد .بورس طی س��ه س��ال
گذش��ته در این زمینه موفقیتهایی کسب نموده
ولی کافی نبوده است .اگر بورس بتواند برای تامین
نقدینگی شرکتها و تامین ارز مورد نیاز آنها نسبت به
جذب سرمایهگذاران خارجی اقدام نماید و کارگزاران
نیز در بازاریابی کوشا باشند ،تولید افزایش مییابد و
با اجرایی شدن طرحهای توسعهای و پروژههای مهم
اقتصادی ،اشتغال نیز افزایش مییابد و تولید ناخالص
داخلی ( )GPDرو به رشد خواهد بود.
به نظر شما ،کدام بخشهای اقتصاد ایران قدرت
بیشتری در جذب بازار سرمایه دارند؟

کلیه بخشهای اقتصادی میتوانند از مکانیسم
بورس و بازار سرمایه بهره مند باشند .در حال حاضر
ش��رکتهای فعال در بخش بورس عمدتا در بخش
صنع��ت و بخشهای خدم��ات و مالی طبقهبندی
میش��وند 438 .ش��رکت ب��ورس در  38صنعت
طبقهبندی ش��دهاند ک��ه ارزش ب��ازار بورس
عمدتا به بخش مالی و بانکی ،فلزات اساسی،
مخابرات ،خودرو و ساخت قطعات است که
بیش از  60درص��د ارزش بازار را به خود
اختصاص داده اند.
نرخ بهره و تاثیر آن بر بازار سرمایه

ایران در آینده چگونه خواهد بود؟

نرخ بهره (س��ود) بانکی در رون��ق و رکود بورس
نقش اساس��ی دارد .هر چه نرخ بهره بانکی افزایش
یاب��د ،افراد حقیقی و حقوق��ی ،عالقمند به افزایش
سپردهگذاری در بانک خواهند شد زیرا این کار هم
از ریسک کمتری برخوردار است و هم فاقد مالیات
میباش��د .ولی در شرایط فعلی که نرخ بازده بورس
بس��یار باال و جذاب بوده اس��ت ،حتی اگر نرخ سود
علیالحس��اب بانکها  20تا  30درصد هم افزایش
یابد ،هنوز سرمایهگذاران عالقمند به سرمایهگذاری
در بورس میباش��ند چون ب��ازده حاصله به مراتب
بیشتر بوده است .نرخ سود علیالحساب سپردههای
بانکی در س��ال جاری در کوتاهمدت  6تا  8درصد،
یکس��اله  14درصد ،دو ساله  14/5درصد و حداکثر
پنج ساله  17درصد میباشد .رشد  20درصد تا 30
درصد هم نمیتواند هنوز برای سرمایهگذارانی که در
بورس عایدی مطلوبی داشته اند جذاب باشد.
مس�اعدترین حوزهها برای جذب س�رمایه در
ایران در آینده کوتاهمدت و میانمدت کدامند؟

اکثر صنایع کش��ور برای جذب سرمایه مساعد
هس��تند لکن بخش نف��ت و فرآوردهه��ای نفتی و
پتروش��یمیو بخش صنعت و معدن مس��اعدترین
حوزهها برای جذب سرمایه میباشند.
تحقق اصل  44تا چه حد میتواند در رونق بازار
سرمایه در ایران تاثیرگذار باشد؟

تحقق اصل  44و خصوصیسازی نقش اساسی در
بازار سرمایه داشته است .ما شاهد بانکها ،مخابرات،
ش��رکتهای فوالدی ،بیمهها ،پتروش��یمیو سایر
ش��رکتهای مربوط به دولت در بورس بودهایم .این
گروه بخش مهم��یاز ارزش بازار بورس اوراق بهادار
را به خود اختصاص میدهند و هر چه دولت بتواند
به منظور اجرای بهتر سیاستهای ابالغی اصل 44
ش��رکتهای جدیدی را در بورس واگذار کند ،رونق
بورس را تضمین خواهد نمود.
ارزیابی شما از چشمانداز امنیت سرمایهگذاری
و تاثیر آن در بازار سرمایه در ایران چیست؟

بازار سرمایه از امنیت سرمایهگذاری خوبی برخوردار
اس��ت .س��رمایهگذاران به راحتی میتوانن��د وجوه و
سرمایه خود را در مدت کوتاهی از بورس خارج کنند.
سرمایهگذاران خارجی نیز از حمایت و پشتیبانی قانون
حمایت سرمایهگذاری و FIPPAبرخوردارند .با عنایت
به افزایش نقدش��وندگی بازار و امنیت سرمایهگذاری
حاکم بر بازار و نظارت عالیه سازمان بورس اوراق بهادار،
سرمایهگذاران میتوانند با خیال راحت سرمایه خود را
به سمت بازار سرمایه هدایت نمایند.

اهداف مطلوب برای بازار س�رمایه در ایران ،در
کوتاهمدت و میانمدت چه میتواند باشد؟

چگونه میتوان از ریسکهای آینده بازار سرمایه کاست؟

نگر
آینده

تحقق اصل  44قانون اساسی
و واگ��ذاری فعالیته��ای
غیرحکومتی دولت به بخش
خصوصی ،به معنای مبادله
بخش قابل توجهی از سرمایه
در کشور است .بدیهی است
جمشید پژویان که بخش عمده این مبادله
استاداقتصاد در ب��ازار س��رمایه ( در خود
دانشگاهعالمه ب��ورس ی��ا در فراب��ورس)
طباطبايي صورت میگی��رد و طبیعتا
این امر حجم معامالت را در
بورس افزایش میدهد .اما نکته مهم این است که
آیا بازار سرمایه در چنین شرایطی ،یعنی با چنین
افزایش��ی در عرضه و تقاضا ،توانایی آن را دارد که
کاریی خود را افزایش دهد؟
 -1نحوه تحقق این نظم و کارایی در درجه اول
در گرو وجود قوانین و مقررات تنظیم یا کنترل بازار
سرمایه است .همچنانکه بازار سرمایه در دیگر نقاط
دنیا نیز خیلی قاعده پذیر نیست و بحران اقتصادی
اخیر در امریکا و برخی کشورهای اروپایی هم موید
این ادعاس��ت و از همین روی بود که چندی پیش
قانونی در این رابطه در کنگره آمریکا هم به تصویب
رسید .با این توصیف ما نیز نیازمند نظارت بر بازار
سرمایه خود هستیم تا بتوانیم انحرافات و نوسانات
آن را کنت��رل کنیم و مانع بوجود آمدن اختالالتی
شویم که قطعا به ضرر مردم و سرمایه داران کوچک
در بازار سرمایهگذاری شود .این امر تا حدی میتواند
از طریق نظارت و کنترل شورای رقابت انجام شود
و بخ��ش دیگر آن نیز میتوان��د از طریق قوانین و
مقرراتی باشد که با هدف
نظم دادن به بازار سرمایه
وض��ع میش��وند.بنابراین
دولت یا مجلس میتوانند
الیحه ی��ا طرحی تصویب
کنند که نظارتی مش��ابه
نظارتی که ش��ورای پول و
اعتبار در بازار پول و اعتبار
دارد ،در بازار س��رمایه نیز
ش��کل بگی��رد .نگارنده با
اعتقادی که ب��ه ضرورت
ای��ن ط��رح دارد بارها این
نکت��ه را به گوش دولتیان
و مجلس��یان نیز رس��انده
است .چه آنکه با توجه به
مشکالت کنونی بازار سرمایه ،وجود چنین قوانین
و مقرراتی ،راه را بر امنیت س��رمایهگذاری در ایران
خواهد گش��ود و مانع از افزایش ضریب ریسک در
بازار سرمایه خواهد شد.
 -2از دیگر عواملی که میتواند افزایش ضریب

ریس��ک در بازار س��رمایه ایران را در پی داشته و
چش��مانداز امنیت س��رمایهگذاری را در کشور تا
حدی نگرانکننده س��ازد ،تحریمه��ای خارجی
اس��ت که پارهای از آنها اخیرا وضع شده و پارهای
دیگر از آنها نیز طی چند ماه اخیر شدت یافته اند.
راهکار مقابله با این تحریمها نیز نه ساده انگاری که
برعکس برخورد کارشناسانه و علمیاست .برخی
بر این گمانند که مش��کالت بازار س��رمایه کشور
همچون تحریمها را یک شبه میتوان حل کرد و
همین که چند نفر در یک اتاق دور هم بنشینند و
با یکدیگر مدتی بحث کنند ،حالل مشکالت است.
بنابراین ما باید نسبت به راهحلهایی که به صورت
خلقالس��اعه صادر میشوند و پشتوانه محکمیاز
بحث و بررسی عمق و علمیندارند ،بدگمان باشیم
و چنین راهحلهایی را مصداق کار کارشناس��ی و
تدبیر علمیمسائل و مشکالت ندانیم .هم از این
روس��ت که در باب راهکارهای مقابله با آثار س��وء
تحریمهای خارجی ،باید از چنین شیوهای احتراز
کرد و راهحلهایی برآمده از کار کارشناسی عمیق و
دقیق ارائه کرد .تحریمها در بازار سرمایه ایران ایجاد
هزینه خواهد کرد .اما اینکه این هزینهها تا چه حد
و به چه شکل خواهد بود ،در درجه اول بستگی به
این نکته اساسی دارد که این تحریمها شامل چه
نوع بازارهایی میشوند و کدام بخشهای اقتصاد
ایران را متاثر میکنند .تا قبل از روشن شدن این
مساله ،اظهار نظر دقیق درباره راهکار مقابله با آثار
س��وء تحریمهای خارجی بر بازار سرمایه در ایران
ممکن نیست .البته تحریمها از جهاتی نیز میتواند
موجب رونق اقتصاد داخلی کش��ور ش��ود چرا که
رقاب��ت را در ب��ازار داخل
کش��ور کاه��ش میدهد
اما این وضعیت از س��وی
دیگر میتواند تولیدات ما
را به سمت نوعی انحصار
پیش ببرد ک��ه این خود
میتوان��د ام��ر نامطلوبی
باش��د .برای بیمه کردن
آینده س��رمایهگذاری در
ای��ران در مقابل تحریمها
مفیدتری��ن راه ،تامل در
بازارهای جایگزین است.
بدین منظور باید تحقیق
و مطالعه ک��رد و دریافت
ک��ه مزیتهایمان در بازار
سرمایه کجاس��ت و چه مواردی را شامل میشود
و آنگاه با تمرکز بر روی همین مزیتها و برجسته
سازی آنها ،از سرریز ش��دن آثار سوء تحریمهای
خارجی در اوضاع اقتصادی کش��ور و بهویژه بازار
سرمایه کاست.

ما نیازمند نظارت
بر بازار سرمایه
خود هستیم تا
بتوانیمانحرافات
و نوسانات آن
را کنترل کنیم
و مانع بوجود
آمدن اختالالتی
شویم که قطعا
به ضرر مردم
و سرمایه داران
کوچک در بازار
سرمایهگذاری
شود
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مهمترین اهداف مطلوب برای بازار س��رمایه در
ایران جذب اعتماد عمومیو اعتمادسازی برای بازار
سرمایه ،کاهش ریسکهای سیاسی و سیستماتیک،
اتخاذ سیاستهای پولی ،مالی ،تعرفهای و بازرگانی
مناسب در جهت تقویت بازار سرمایه ،رشد و توسعه
اقتصاد ،آموزش و فرهنگ س��ازی ،ش��فاف سازی و
اطالعرس��انی مناسب ،توسعه بازار از طریق افزایش
سرمایه شرکتهای موجود و پذیرش سایر شرکتها
که صالحیت ورود به بورس را دارا میباشند ،افزایش
نقدشوندگی بازار ،حذف یا کاهش صفهای خرید و
فروش ،افزایش دامنه نوسان و کاهش حجم مبنا و
نظارت عالیه بر شرکتها است.

در ضرورت نظارت
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پرونده دوم

امنیت سرمایهگذاری ،محصول عوامل روانی
پاسخ شاپور محمدی* دبیر کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران به پرسشهای آیندهنگر
جنابعال�ی چ�ه تحلیل�ی از آین�ده کوتاهمدت و
میانمدت بازار س�رمایه در ایران و مسیر حرکت
سرمایهها در این بازار دارید؟

در کوتاهم��دت ب��ازار نیاز به تصحیحهای��ی دارد و
ممکن اس��ت اف��ت و اخیزهایی را تجرب��ه کند .بطور
روش��نتر بهنظر میرسد در دو سه ماه آینده بازار روند
خنثی( )Sidewayبه خود بگیرد اما در بلند مدت بازار
رون��د مثبت را تجربه خواهد ک��رد .تاثیر نقدی کردن
یارانه بر بازار بدین صورت خواهد بود که ش��رکتهای
تولیدی تا ان��دازهای اثر پذیری منفی و ش��رکتهای
خدماتی که انرژی بر نیستند ،اثر پذیری مثبت بدلیل
جایگزینی سهام خدماتیها به جای سهام شرکتهای
تولیدی خواهند داش��ت .به بیان دیگ��ر موازنه مجدد
پرتفولیو سهامداران بنفع شرکتهای خدماتی خواهد
بود .همچنین روند بازار تا اندازهای به عرضه شرکتهای
اصل  44بستگی دارد .در صورتیکه عرضه شرکتهای
کاهش نرخ سود اصل  44با قیمت گذاری مناسب انجام پذیرد بازار تاثیر
پذیری مثبتی خواهد داشت.

بانکی بر بازار
سرمایهتاثیرمثبت
دارد به این دلیل
که موجب انتقال
وجوه از بازار پول
و داراییهای با
درآمد ثابت به بازار
سرمایهمیشود.

نگر
آینده
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اه�داف مطلوب برای ب�ازار س�رمایه در ایران ،در
کوتاهمدت و میانمدت چه میتواند باشد؟

افزایش ارزش بازار نسبت به تولید ناخالص داخلی
( ،)GDPافزای��ش نقدش��وندگی س��هام ش��رکتها،
راهاندازی معامالت الکترونیکی وافزایش تعداد ابزارهای
بازار س��رمایه از جمله اهداف مطلوب در بازار سرمایه
ایران است .البته دو هدف اخیر توسط سازمان و شرکت
بورس در حال پیگیری است که گامهای مثبتی نیز در
این زمینه برداشته شده است.
وضعیت نقدینگی در س�ال آین�ده و توانایی بازار
سرمایه در جذب آن را چطور ارزیابی میکنید؟

رشد نقدینگی در سال جاری باال بوده و بازار سرمایه
نیز توانس��ته بخش قابل توجهی از آن را جذب نماید
و اساس�� ٌا یکی از دالیل رشد اخیر بازار وجود نقدینگی
و فع��ال نب��ودن بازارهای
موازی مانند مسکن بوده
اس��ت .بنظر میرسد در
س��ال آینده نیز رشد
نقدینگی ادامه یابد و
بازار س��رمایه نیز از این
افزای��ش نقدینگ��ی تا
اندازهای بهرهمند خواهد شد اما بدلیل
امکان رش��د در بازار مسکن و بازار ارز
بهنظر میرسد رش��د بازار سرمایه کمتر از سال جاری
باش��د .البته عرضه شرکتهای اصل  44به قیمتهای
جذاب میتواند در رشد بازار سرمایه موثر بوده و حتی
میتواند موجب شود حرکتهای احتمالی بازار مسکن
اثر چندانی بر بازار سرمایه نداشته باشد.

چه ارزیابیای از نقش و سهم سرمایهگذاری داخلی
و خارجی در آینده بازار سرمایه ایران دارید؟

بازار س��رمایه بهدلیل وجود محدودیتهای نقل و
انتقال منابع پولی از داخل به خارج و از خارج ب ه داخل
و نبود بازارهای پوش��ش ریسک نرخ ارز ،در چند سال
آینده نیز بهنظر نمیرسد بتواند منابعی از خارج از ایران
جذب نماید .بطور مش��خص در چند س��ال آینده نیز

عمده منابع گردشی در بازار سرمایه داخلی خواهد بود.
به نظر ش�ما ،کدام بخشهای اقتصاد ایران قدرت
بشتری در جذب بازار سرمایه دارند؟

بخش بازرگانی و واسطهگری بدلیل سهولت و سرعت
کسب س��ود در اولویت سرمایهگذاران است .همچنین
بدس��ت آوردن برخی امتیازات در صادرات و واردات و
سرمایهگذاری در این حوزه بسیار برای سرمایهگذاران
جذاب اس��ت .البته بخش نفت نیز یکی از بخشهای
جذاب برای س��رمایهگذاری است که بیشتر در انحصار
دولت است .و بخش خصوصی نمیتواند چندان فعالتی
در این حوزه داشته باشد.
نرخ بهره و تاثیر آن بر بازار سرمایه ایران در آینده
چگونه خواهد بود؟

کاهش نرخ سود بانکی بر بازار سرمایه تاثیر مثبت
دارد به این دلیل که موج��ب انتقال وجوه از بازار پول
و داراییهای با درآمد ثابت به بازار س��رمایه میش��ود.
اما معموال کاهش نرخ بهرهها در ایران واقعی نیست و
در عمل همان نرخهای باال برای سرمایهگذاری اعمال
میش��ود .البته تا اندازهای میتواند موجب انتقال وجه
به بازار سرمایه ش��ود اما این انتقال بدلیل تفاوت تابع
مطلوبیت سرمایهگذاران سپرده و اوراق با درآمد ثابت با
کسانی در بورس و بازار سرمایه سرمایهگذاری میکنند
محدود میشود.
به نظر ش�ما ،چشمانداز امنیت س�رمایهگذاری و
تاثیر آن در بازار سرمایه در ایران چگونه است؟

امنیت س��رمایهگذاری بر اس��اس رتبه بندیهای
موسس��ات رتبه بندی جهانی در سال جاری مناسب
نبوده و حتی نسبت به سالهای گذشته بدتر شده و در
صورت ادامه تحریمها این شاخصهای امنیت میتواند
بیشتر تضعیف شود .بر بازار سرمایه شاخصهای امنیت
و تضعیف و تقویت آنها از طریق عوامل روانی میتواند
تاثیرگذار باشد و عوامل واقعی ب ه دلیل قطع بودن ارتباط
بین بازار سرمایه داخلی و خارجی نقش چندانی ندارند.
مساعدترین حوزهها برای جذب سرمایه در ایران
در آینده کوتاهمدت و میانمدت کدامند؟

در بورسه��ا بخشهای مناس��ب در کوتاهمدت و
میانمدت شرکتهای خدماتی و بانکها ،شرکتهای
معدنی و شرکتهای پتروشیمیهستند البته صنعت
دارو نیز از صنایع کم ریسک و نسبت ٌا پر بازده محسوب
میشود.

انباشت سرمایه و رونق اقتصادی کشور چگونه و
تا چه حد میتواند در جذب سرمایه در ایران تاثیر
داشته باشد؟

انباشت سرمایه و رونق اقتصادی میتواند از طریق
افزایش بازده سرمایهگذاریها ،ثبات متغیرهای کالن
اقتصادی ،ایجاد زیر س��اختها و پیوندهای پیش��ین
واپس��ین در صنایع زمینههای جذب سرمایه را فراهم
آورد.
تحریمه�ای خارج�ی چ�ه تاثی�ری در ج�ذب
سرمایههای داخلی و خارجی دارد؟

تحریمهای خارجی از طریق کانال انتقال س��رمایه
تاثیرگذاری زیادی ندارد زیرا تحرک بینالمللی سرمایه
ایران ناچیز اس��ت اما از طری��ق کانال کاالیی میتواند

بر بازار س��رمایه اثرگذار باشد .بدین صورت که فروش
ش��رکتهای بورس��ی و خرید مواد اولیه توس��ط این
ش��رکتها تحت تاثیر تحریمها قرار گرفته در نتیجه
س��ودآوری شرکتها و نتیجتا قیمت سهام آنها تحت
تاثیر قرار خواهد گرفت .همچنین آثار روانی تحریمها
میتواند در کوتاهمدت بر بازار سرمایه تاثیر گذار باشد.
راهکاره�ای کاهش آثار س�وء تحریمه�ا در بازار
سرمایه در ایران چیست؟

اگر بخواهم فهرست وار پاسخی به این پرسش دهم
به این موارد میتوانم اشاره کنم:
 -1تبیین و اطالعرس��انی درخصوص ابعاد و گس��تره
تحریمها جهت روش��ن کردن اف��کار عمومیبهمنظور
ممانعت از بیش واکنشی( )Overreactionو کاهش
اثرات روانی.
 -2پی��دا کردن منابع تامین مال��ی خارجی جایگزین
کشورهایتحریمکننده.
 -3تامی��ن منابع و مواد اولیه ش��رکتهای مورد نیاز
بورسی و تولیدی.
 -4ایجاد فضای مثبت کس��ب و کار از طریق واگذاری
شرکتهای اصل  44به قیمتهایی که سود مناسبی را
برای سرمایهگذاران ایجاد نماید .
 -5تسهیل و رابطه با کشورهایی که در تحریم شرکت
نکرده اند.
 -6تسهیلمقررات سرمایهگذاری و کاهش بوروکراسی.
 -7ایجاد ش��فافیت در بازار س��رمایه و تثبیت برخی
متغیرهای کالن که ممکن اس��ت بی ثبات��ی در آنها
موجب تشدید ریسک سرمایهگذاری در بورس شود.
تحقق اصل  44تا چه ح�د میتواند در رونق بازار
سرمایه در ایران تاثیرگذار باشد؟

تحقق اصل  44میتواند موجب افزایش اندازه بازار
سرمایه  ،افزایش نقدشوندگی ،افزایش شفافیت و افزایش
رفاه مردم ایران ش��ود .اگر اصل  44بطور کامل تحقق
یابد و واگذاریها بصورت واقعی مالکیت و مدیریت را به
بخش خصوصی انتقال دهد بازار سرمایه ایران به سمت
کارایی بیشتر حرکت خواهد کرد.

آیا خصوصیسازی موجود به بهبود وضعیت بازار
سرمایه کمک کرده است؟

خصوصیس��ازی موجب انتق��ال مالکیت به بخش
خصوصی در سطح اندک و انتقال مالکیت به بخش شبه
دولتی در سطح وسیع شده است .به عبارتی از نظری
مالکیت شرکتها دولت در سایه تشکیل شده است و
انتقال مدیریت تقریبا اصال صورت نگرفته است .هنوز
مدیران شرکتها و بانکهای واگذار شده ،توسط دولت
و نهادهای وابسته به دولت تعیین میشوند درحالیکه
مشکل ش��رکتهای ایران ،دولتی بودن مالکیت نبوده
و مشکل اصلی مدیریت دولتی بر شرکتهای تولیدی
و تس��لط مدیریت دولتی بر حوزههایی که باید بخش
خصوصی فعال باش��د ،اس��ت .اگرچه مالکیت دولتی
میتواند زمینه ساز چیرگی مدیریت دولتی بر سیستم
مدیریتی کشور باشد اما انتقال مالکیت(حتی در صورت
انتقال که هنوز محقق نشده است) فقط میتواند آغاز
راه باشد.
* استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

پولهای سرگردان
نقش اصل  44و سرمایهگذاران خارجی و تحریمها در بازار سرمایه ایران
تصدیگری دولت در سالیان گذشته بر بخش عمدهای از
فعالیتهای اقتصادی ،موجب عدم تشویق بخش خصوصی به
سرمایهگذاری در بخشهای اصلی اقتصاد شده است .اثرات
منف��ی این تصدیگری را میتوان در زمینههای مختلفی از
جمله جهش اقتصادی نامطلوب ،کاهش کارائی و بهرهوری،
کاهش مش��ارکت افراد در س��رمایهگذاری و عدم ایجاد جو
رقابت��ی برای افزایش کیفیت تولید و امثالهم دید .برای رفع
اثرات منفی ذکر شده ،تغییر و تحول اساسی در افزایش سهم
بخش خصوصی در اقتصاد کش��ور ضروری به نظر میرسد.
برای حرکت به س��مت ش��رایط مطلوب اقتصادی و کاهش
میزان تصدیگری دولت ،سیاستهای کلی اصل  44تدوین
گردید تا با ش��تاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی در جهت
فقرزدایی و عدالت اجتماعی در چارچوب چشمانداز  20ساله
کشور ،نقش دولت از مالکیت و مدیریت بنگاههای اقتصادی
به سیاس��ت گذاری ،هدایت و نظارت ،توانمند سازی بخش
خصوصی و تعاونی تغییر یابد .گسترش بخشهای خصوصی
و تعاونی س��بب ایجاد جو رقابت پذیری و در نهایت س��بب
افزایش کارایی و بهرهوری بنگاههای اقتصادی خواهد ش��د.
واگذاری  80درصد از س��هام بنگاههای دولتی مشمول اصل
 44به بخش خصوصی ،ش��رکتهای تعاونی و شرکتهای
س��هامیعام غیر دولتی تغییرات مثبتی در بازار مالی کشور
ایجاد خواهد کرد که منجر به تحول اقتصادی مثبت در اقصاد
کشور خواهد شد .بازار سرمایه به عنوان بخش عمدهای از بازار
مالی کشور بیش از پیش تحت تاثیر این تحوالت اقتصادی
قرار خواهد گرفت.
خصوصیسازی و بازار سرمایه

سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار برای اشخاص ایجاد کرده
است ،در کنار عرضه سهام ش��رکتهای دولتی و نبودن بازار
جایگزین مطمئن برای سرمایهگذاری ،رونق بورس اوراق بهادار
تهران را سبب شده اس��ت .انتظار میرود این رونق همچنان
ادامه داش��ته باش��د و س��رمایهگذاران باید به دور از هرگونه
هیجان��ی ،به معامالت خود ادامه دهند .عالوه بر س��ه عاملی
که به عنوان رش��د بازار به آنها اش��اره شد ،عوامل دیگری نیز
جذابیت سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار را افزایش داده که
مهمترین آنها عبارتند از:
الف – ایجاد اطمینان در س��رمایهگذاران و کاهش ریس��ک
سرمایهگذاری
ب – بازدهی باالی بورس ناش��ی از دو بخش س��ود سرمایه
و سود نقدی
ج -موارد توضیح داده شده در بندهای الف و ب ،سبب افزایش
تعداد سهامداران و حجم معامالت طی یکسال گذشته شده
است که نهایتا جو رقابتی بازار را افزایش داده است.
د – حرفهایتر عمل کردن س��رمایه گذاران ،ایجاد سبدهای
سرمایهگذاری و ایجاد صندوقهای مشترک سرمایهگذاری از
دیگر عواملی است که رشد بازار را در ماههای آینده تضمین
خواهد کرد.
در کنار نظرات فوق برخی دیگر از کارشناسان معتقدند
که س��رمایهگذاران ضمن تصمیمگیریهای منطقی به این
مورد توجه داش��ته باش��ند که برخی از افزایش قیمتها در
نتیجه هیجان بیش از اندازه س��رمایهگذاران در بازار است و
این هیجانات س��بب ارزش کاذب برای سهام و حبابی شدن
پارهای از آنها شده است .بنابراین بهتر است که سرمایهگذاری
در صندوقها و ش��رکتهایی را که سبدی از سهام مختلف
نگهداری میکنند بر خرید مستقیم سهم شرکتهای تولیدی
ارجح بدانند .در غیر این صورت بهتر است از نظرات تحلیلگران
و متخصصان مالی استفاده نمایند و سهامیرا انتخاب کنند که
ارزش بازار آن نزدیک به ارزش ذاتی آنباشد.
بورس و تحریمها

منابع:

اس��تقبال بازار از ش��رکتهای اصل  ،44خبرگزاری فارس،
علی رضاییزاده /سیاستهای اجرایی اصل 44
و بازار سرمایه ،علی سنگینیان /بورس یک تنه در
برابر تحریمها ،جام جم آنالین /س��ایت www.
 /Irbourse.comاقتصاد ایران در بستر جهانی
شدن /بینالمللی شدن بورس اوراق بهادار تهران،
مجلههای بورس ،شمارههای ،239-310حسین
عبدهتبریزی

نگر
آینده

ی مختلفی در مورد اثر تحریمها بر بورس
تا کنون بحثها 
اوراق به��ادار تهران صورت گرفته اس��ت ک��ه برخی از آنها با
شواهد و اتفاقاتی که در بورس دیده میشود همخوانی ندارد.
دور جدید تحریمها علیه ایران از خرداد ماه  1389شروع شده
است و در این زمان شاخص کل رقمیبه میزان  14088واحد
را نشان میدهد (  9خرداد  .) 1389انتظار میرفت با انعکاس
خبر تحریمها شاخص کل روند نزولی را در روزهای پیش رو
تجربه کند .اما بر خالف انتظار ش��اخص به رشد مثبت خود
ادام��ه داد و در  22تیر م��اه  1389از مرز  15000واحد عبور
کرد .این روند صعودی در مرداد ماه ادامه یافت و در  11مرداد
شاخص از مرز  16000واحد هم گذشت .در هفتههای اخیر

بورس و سرمایهگذاران خارجی

رشد بلندمدت اقتصاد کشور در صورتی امکان پذیر است
ک��ه تجهیر و تخصیص منابع اقتص��ادی کمیاب به بهترین
مص��ارف موجود اختص��اص یابد .به عب��ارت دیگر بهترین
مصارف بیشترین منابع را جذب خواهند کرد .برای رسیدن به
مکانیسم اجرایی چنین هدفی ،باید به گسترش بازاهای مالی
و علی الخصوص به بازار س��رمایه توجه شود .یکی از راههای
توسعه بازار س��رمایه ،اس��تفاده از توان مالی سرمایهگذاران
خارجی اس��ت .جریان ورود س��رمایه از خ��ارج زمانی اتفاق
خواهد افتاد که شرایط سیاسی و اقتصادی در آینده پیش رو
برای سرمایهگذاران اطمینان بخش باشد .اگر این جو اطمینان
ایجاد ش��ود ،شاهد ورود س��رمایههای جدید از خارج کشور
خواهیم بود .این س��رمایهها سبب افزایش نقدینگی در بازار،
افزایش عمق بازار به لحاظ ایجاد تقاضا برای ابزارها و خدمات
مالی جدید و ایجاد فضای رقابتی سالم خواهد شد .در کنار
شرایط اطمینان سیاسی و اقتصادی باید زیرساختهای الزم
برای یک بازار سرمایه قوی نیز ایجاد گردد .این زیرساختها
شامل تدوین قوانین باکیفیت ،افزایش کیفیت حسابداری و
حسابرس��ی ،افزایش دانش نیروهای فعال بازار و استفاده از
تجهیزات مناسب و به روز میباشد .به طور خالصه میتوان
عنوان کرد که ورود س��رمایهگذاران خارجی به بورس اوراق
بهادار س��بب افزایش نقدینگی ،ش��فافیت ،رشد ،ایجاد جو
رقابتی و ایجاد جو اطمینان در بازار و نهایتا به بهبود کارایی
در بازار منجر خواهد شد .منابع حاصل از ورود سرمایهگذاران
خارجی در درجه اول متوجه اقتصاد کشور و در درجات بعدی
س��بب افزایش بازدهی بیشتر سهامداران داخلی و گسترش
بازار سرمایه خواهد شد.

با توجه به بازدهی
باالی بورس در
ماههای اخیر،
سرمایهگذاران
کمتر به
ریسکهای
سیاسی و
اقتصادیتوجه
میکند و این
مساله ممکن است
در بلندمدت نتایج
نامطلوبیبرای
آنها در بر داشته
باشد
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با توجه به تجربیات دیگر کش��ورها ،خصوصیسازی در
صورتی موفق خواهد شد که بازار سرمایه کارآمدی در کنار آن
وجود داشته باشد .این تجربیات نشان میدهد که بورس اوراق
بهادار با داش��تن ساختار نظارتی مدون ،زیرساختهای فنی
و نیروهای متخصص و آموزش دیده ،میتواند نقش موثری
در اجرای برنامههای خصوصیس��ازی ایفا نماید .البته نباید
فراموش کرد که بین برنامه خصوصیس��ازی و بازار سرمایه
باید تعامل دوطرفهای وجود داش��ته باشد .برای اجرای بهتر
برنامههای خصوصیسازی نیاز به بازار سرمایهای کارآمد است.
از طرف دیگر خصوصیس��ازی به توسعه بازار سرمایه کمک
ارزندهای میکند .بنابرای��ن میتوان گفت اصل  44عالوه بر
تغییر نقش دولت ،تقویتکننده بازار س��رمایه است .این امر
را میتوان در هفتههای اخیر که شاهد رشد چشمگیر بورس
اوراق بهادار بوده ایم مش��اهده نمود؛ به طوری که بیشترین
رشد و ارزش در  43سال گذشته بهدست آمده است .نکتهای
که حائز اهمیت اس��ت توجه به دیدگاه کارشناسان وفعاالن
بازار س��رمایه است .گروهی از کارشناسان معتقدند که رشد
بازار سرمایه ناشی از سه عامل میباشند که عبارتند از:
الف  -رشد بازار ناشی از اجرایی شدن اصل  44قانون اساسی
و واگذاری شرکتهای دولتی در بورس اوراق بهادار است.
ب – ب��ه دلی��ل رک��ود در بازارهای م��وازی از جمل��ه بازار
مسکن ،نقدینگی به سوی بورس اوراق بهادار و
سرمایهگذاری در سهام شرکتها حرکت کرده
است.
ج – کاهش سود سپردهگذاری در بانکها یکی
دیگر از دالیلی است که سرمایهگذاران را تشویق
به روی آوری به بازار سرمایه کرده است.
به طور خالصه میت��وان گفت اعتمادی که

محمد اسماعیل فدایی نژاد
دانشیار گروه مدیریت مالی دانشگاه شهید
بهشتی و دبیر کمیسیون خدمات مالی Icc

ش��اخص به مرز  19000واحد نزدیک شده است و در آینده
نزدیک  20000واحد را تجربه میکند .با توجه به بررسی فوق
به نظر میرسد تحریمها اثری بر روند افزایش بورس نداشته
است .طبق بررسیهای به عمل آمده ،بازدهی بورس در  6ماه
اول سال  1389چیزی در حدود  32درصد است و پیشبینی
میشود رکورد بازدهی در سال  1388را ،که چیزی در حدود
 75درصد بوده اس��ت ،ترقی دهد .برخی از کارشناسان مالی
معتقدند که حرکت سرمایهگذاران در جهت سرمایهگذاری در
شرایط سیاسی فعلی ،نشان دهنده خرد جمعی اقتصادی آنها
است که تاثیرگذاری تحریمها را بسیار کمرنگ کرده اند .گروه
دیگری از کارشناسان به جذابیت سرمایهگذاری در بورس در
ماههای اخیر اشاره میکنند و معتقدند که در حال حاضر این
جذابیتها بر تحریمها غلبه کرده است و ممکن است این روند
نتواند به حرکت پرشتاب خود در ماههای آینده ادامه دهد .با
توجه به بازدهی باالی بورس در ماههای اخیر ،سرمایهگذاران
کمتر به ریسکهای سیاسی و اقتصادی توجه میکند و این
مساله ممکن است در بلندمدت نتایج نامطلوبی برای آنها در
بر داشته باشد.
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آینده تحریمها

پرونده سوم

چگونه میتوان تحریمها را
بیاثر کرد؟
پروندهای درباره آیندهنگری مقابله با تحریمها

اکنون در دور
جدیدتحریمها
که از سوی آمریکا،
برخیکشورهای
اروپایی و در
اقدامیجدید از
سوی کشورهای
آسیایی نیز اعمال
شده است به نظر
میرسد که دامنه
تحریمهاگسترده
تر از پیش خواهد
بود

نگر
آینده
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جمهوری اسلامیايران سي سال اس�ت که به شکلهاي گوناگون با تهدید تحريم
دست به گريبان بوده است و بدین ترتیب شايد بتوان گفت به آن عادت نیز کرده است.
همچنانکه با وجود این تحریمها کمتر کااليي وجود دارد که در بازارهاي دنيا بشود پيدا
کرد و در ايران چه قانوني و چه غيرقانوني نيافت؛ اما اکنون در دور جدید تحریمها که
از سوی آمریکا ،برخی کشورهای اروپایی و در اقدامیجدید از سوی کشورهای آسیایی
نیز اعمال شده است به نظر میرسد که دامنه تحریمها گسترده تر از پیش خواهد بود.
اما دراین میان این تنها کاالها نیس�تند که کمیاب خواهند ش�د که به باور بسیاری از
صاحبنظران و اهل فن این کمیابی در صنعت و اقتصاد هم تاثیر خود را خواهد گذاشت.
تاملی در تاریخچه و گذشته تحریمها اما در این میان میتواند نگاه آیندهنگرانه ما را در
مواجهه با تحریمها تقویت کند و مگر نه آنکه گذشته چراغ راه آینده است؟

تحریمها؛گذشته چه بود؟ آینده چه خواهدبود؟
بررسی تاریخچه آثار و پیامدها و راهکارهای مقابله با تحریمها

دور تازه تحریمها
به دلیل همه جانبه
بودن ،چند الیه
بودن ،اجماع و
همگرایی جهانی و
محور قرار گرفتن
حوزه انرژی و
فشار بر بازار مالی
شرایط دشوارتری
را برای ایران مهیا
کرده است

نگر
آینده

مشمول چنین قانونی شد گزارشی از سازمان سیا بود که بر
اساس آن آمریکا مدعی شد ایران دومیلیارد دالر برای تولید
سالحهای کشتار جمعی اختصاص داده است.
تحریمهای دول�ت کلینتون :در پانزدهمی��ن روز از مارس
 1995بیل کلینتون رئیسجمهور دموکرات آمریکا با صدور
دستور اجرایی ش��ماره  1257کمک به توسعه منابع نفتی
ایران را ممنوع اعالم کرد اگرچه باید گفت که این دس��تور
تنها  10روز پس از امضای قرارداد شرکت بزرگ نفتی کونکو
با ایران صادر شد چه گفته شد دلیل انتخاب کونکو از جانب
ایران تسهیل روابط اقتصادی با آمریکا بود .به این ترتیب بود
که با تداوم فشار کنگره دوماه بعد کلینتون دستور 12959
را ص��ادر کرد که به موج��ب آن هر نوع رابطه تجاری ،مالی
و س��رمایهگذاری با ایران ممنوع اعالم شد .البته باید گفت
که این تحریمها دارای جنبههای تس��ری فراتر از مرزهای
آمریکا هم بود چرا که بر اس��اس آن شرکتهای آمریکایی
از هرگونه فعالیت اقتصادی و تجاری با ایران منع ش��دند و
ص��ادرات مجدد کاالهای آمریکایی ی��ا کاالهای خارجی با
محت��وای آمریکایی به ایران ممنوع ش��د .اگرچه باید گفت
که علت این تحریمها هم ادعای آمریکای مبنی بر حمایت
ایران از تروریسم بینالمللی و تولید سالحهای کشتار جمعی
خوانده ش��د .یک س��ال بعد از رخ دادن چنین تحریمهای
در سال  1996س��نای آمریکا طرحی را به سرپرستی یک
س��ناتور به نام داماتور ارائ��ه داد که بعدها نام قانون به خود
گرفت و به «قانون ایلسا» شهره شد .بر مبنای این قانون که با
وجود تشدید تحریمهای قبلی علیه ایران تصویب شد والبته
کشور لیبی را هم شامل میشد شرکتهای خارجی که در
این دوکش��ور س��رمایهگذاری میکردند مورد مجازات قرار
میگرفتند و تنها استثنای آن اجازه به مدیران شرکتهای
خارجی مشغول به کار در ایران برای سفر به آمریکا بود .در
همین حال طی این قانون به رئیسجمهور آمریکا اختیار داده
شد برخی از شرکتهای خارجی را به شرط آن که هیچ گونه
مساعدتی به سیاستهای حمایت از تروریسم ایران و تولید
سالحهای کشتار جمعی نکند ،مستثنی کند.
تحریم دولت بوش پسر :اگرچه انتظار میرفت به علت روابط
نفتی جرج بوش و دیک چنی بس��یاری از تحریمهای یک
جانبه آمریکا علیه ایران لغو شود ولی فعاالن البی اسرائیلی
آی پک توانس��تند با نفوذ خود موجبات تمدید قانون ایلسا
در س��ال  2001شوند و البته ارائه گزارش دیک چنی مبنی
بر لزوم اس��تفاده از ابزار تحریم علیه ایران باعث ش��د تا این
قانون به مدت دوسال دیگر تمدید شود و رخ دادن حادثه 11
سپتامبر هم عاملی شد تا احتمال تمدید نشدن این قانون به
کل از میان برود.
وضعیت فعلی تحریمها چیست؟
تحریمهای اقتص�ادی تازه علیه ایران :پس از ارجاع پرونده
هس��تهای ایران به شورای امنیت و صدور چندین قطعنامه
جهت تعلیق غنی سازی ازسوی ایران و صدور چهار قطعنامه
علی��ه جمهوری اس�لامیایران را وارد مرحله جدیدی کرد.
در بررس��ی تحریمهای اقتصادی علیه ایران از منظر تاثیر و
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سابقه تحریمها در ایران چیست؟
نخستین تحریم جامع و سراس��ری علیه ایران در دوره
معاصر ،تحری��م بریتانیا در واکنش به ملی ش��دن صعنت
نف��ت ایران بود .دولت دکتر محمد مصدق با کمک مجلس
شانزدهم طرح ملی شدن صنعت نفت را در  29اسفند 1329
به تصویب رساند و به این وسیله عمال دست شرکت نفت بی
پی از منابع نفتی ایران کوتاه شد .به دنبال این اتفاق دولت
بریتانیا به تحریم فروش نفت ایران دست زد و از دولت ایران
به دادگاه بینالمللی الهه ش��کایت کرد و ناوگان خود را در
خلیجفارس مستقر کرد .چنین بود که اولین قطعنامه شورای
امنیت علیه ایران در زمان ملی شدن صنعت نفت صادر شد
اگرچه این تحریمها با روی کار آمدن دولت کودتای زاهدی و
انعقاد قرارداد با کنسرسیوم نفتی از ایران برداشته شد .پس از
آن دوران شاید دومین تحریمیکه علیه ایران صورت گرفت
همان تحریم اقتصادی وس��یع آمریکا علیه ایران بوده باشد
که در واکنش به تصرف س��فارت آمریکا در ایران انجام شد،
تحریمیکه بسیار سنگین بود و این تحریم کلید آغاز تحریمها
از سوی آمریکا علیه ایران بود؛ تحریمهایی که قدمتی بیش
از 30سال پیدا کرد .اما اگر بخواهیم این تحریمها را بر اساس
دوران ریاس��ت جمهوری آمریکا دسته بندی کنیم میتوان
چنین تصویری ارائه داد:
تحریمه�ای دولت کارت�ر :کارتر بالفاصله پس از تس��خیر
سفارت آمریکا در نوامبر سال  1979با صدور اعالمیه شماره
 4702واردات نف��ت از ایران را ممن��وع کرد 10 .روز بعد با
صدور دستور اجرایی شماره  12170تمامیداراییهای بانک
مرکزی و دولت ایران مس��دود شد .و این تنها تحریم دولت
کارتر نبود که او بار دیگر در اوایل سال  1980با صدور دستور
اجرایی شماره  12205صادرات به ایران و نیز معامالت بانکی
با ایران را تحریم کرد .همچنین بر اس��اس دس��تور اجرایی
ش��ماره  12211واردات از ایران به طور کلی ممنوع اعالم و
مسافرت اتباع آمریکایی به ایران ممنوع شد هر چند که پس
از امضای قرارداد الجزایر ،آمریکا همه دستورها و تحریمهای
نامبرده را به جز دستور انسداد داراییها ملغی کرد.
تحریمهای دولت ریگان :بعد از انفجار مقر نظامیان آمریکا
در بی��روت ک��ه در س��ال  1983صورت گرف��ت ریگان در
ژانویه  1984ایران را حامیتروریس��م خواند .سپس در سال
 1986براساس قانون کنترل صادرات تسلیحات ،ایران را از
دریافت تسلیحات و قطعات یدکی محروم کرد و همچنین
در اکتبر  1987به بهانه حمایت ایران از تروریسم بینالمللی
وبراساس یک دس��تور اجرایی انواع واردات از ایران از جمله
نفت تحریم شد .چندسالی اما پس ازآن در سال  1988هم
طی بخشنامهای از کلیه مدیران آمریکایی عضو سازمانهای
بینالمللی خواس��ته شد تا به تقاضاهای ایران برای دریافت
وام ی��ا تامین مالی رای منفی دهند و ب��ا آن به طور جدی
مخالفتکنند.
تحریمهای دول�ت بوش پدر :درس��ال  1992قانونی با
نام قانون عدم اش��اعه تس��لیحات ایران و عراق در کنگره و
مجلس س��نای ایالت متحده به تصویب رسید که بر اساس
آن تحریمها شامل اقالمیمیشد که استفادههای دو منظوره
برای مقاصد تس��لیحاتی داشتند .اما علت این که ایران نیز

پری شاکرین

اهمیت ،میت��وان آن را به دو دوره پیش و پس از قطعنامه
چهارم شورای امنیت ( )1835تفکیک کرد .دوره نخست از
نوامبر  1979تا قطعنامه  1835شورای امنیت در سپتامبر
 2008با عمری نزدیک به  30س��ال و دوره دوم از بن بست
مذاکرات برای مبادله اورانیوم تولید داخل با اورانیوم مورد نیاز
برای راکتورهای آزمایشگاهی تهران و شکلگیری اجماع از
سوی اعضای دائم شورای امنیت برای دور تازه ای از تحریمها
علیه ایران و صدور قطعنامه  1929شورای امنیت در خرداد
سال جاری است.
تاثیر تحریمهای مرحله اول :با نگاهی به دوره اول تحریمها
میت��وان گفت که در این دوره اث��ری از الزام به تحریمهای
همه جانبه در غالب ماده  41فصل هفتم منشور سازمان ملل
وجود ندارد .و تنها آمریکاست که علیه ایران به وضع تحریم
میپردازد و سه قطعنامه تحریمیشورای امنیت علیه ایران
دراین دوره کامال داوطلبانه اس��ت .بررسی آثار برجای مانده
از این تحریمها نشان میدهد که تحریمهای  30ساله تاثیر
چندانی از لحاظ سیاسی نداشته است چرا که عدم شناخت
ساختار سیاسی و اقتصادی ایران مانع آن شده است .هرچند
که از لحاظ اقتصادی تبعات زیادی داشته است.
تاثیر تحریمهای مرحله دوم :دور تازه تحریمها به دلیل همه
جانبه بودن ،هوشمندی ،چند الیه بودن ،اجماع و همگرایی
جهانی و محور قرار گرفتن حوزه انرژی و فشار بر بازار مالی
شرایط دشوار تری را برای ایران مهیا کرده است .و این شرایط
تا بدان حد خطیر است که بسیاری از صاحبنظران مختلف
اقتص��ادی چه در دولت و چه در خ��ارج از آن تاثیرات آن را
نادیده نمیتوانند بگیرند .به باور کارشناسان ،تحریمها آثار و
پیامدهای گوناگونی به احتمال زیاد خواهند داشت که برخی
موارد آن به شرح زیر است.
تاثی�ر بر بخش کش�اوزی :آثار احتمالی تحریم اقتصادی بر
بخشهای مختلف اقتصاد ایران تاثیرگذار است .ازآنجایی که
بخش کشاورزی از حوزههای بسیار حساس به شمار میآید
که به طور مستقیم با امنیت غذایی مردم سر کار دارد .بالطبع
درصورت وقوع چنین رویدادی ،پیامدهای ناشی از آن بیش از
همه بر این بخش سایه میافکند .عواقب وآثار ناشی از تحریم
در بخش کش��اورزی نگرانکننده است ودرچنین شرایطی
ممکن است ابتدا تولیدات کشاورزی بدلیل اهمیت و حمایت
بیش��تر دولت افزایش یابد ،اما در بلندمدت نارس��اییهای
بس��یاری پدید خواهد آمد .دولت درسال اول و دوم مجبور
میشود با پرداخت یارانه و افزایش سطح زیرکشت ،قیمت
کاالهای اس��تراتژیک را برای مصرفکننده تا حدودی ثابت
نگه دارد اما برخی از محصوالت به دلیل تولید کم به تدریج
قیمتشان افزایش مییابد و در این صورت سطح زیر کشت
آنها باال میرود ودر نتیجه تولید کاالهای استراتژیک پایین
میآید .تحریم نفت ،توان سرمایهگذاری در بخش کشاورزی
را از بین میبرد چرا که دولت حتی نمیتواند هزینههای خود
را تامین کند .کارشناس��ان در پاس��خ به این پرسش که در
صورت تحریم کدام یک از بخشهای کشاورزی دچار چالش
بیش��تری میش��ود ،نظرات متعدد وگاه مشابهی میدهند.
درکوتاه مدت بیش��ترین صدمه متوج��ه مصرفکنندگان
شهری و در درازمدت روستاییان میشود زیرا کمبود بنزین،
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پرونده سوم
آنچهتمامی
صاحبنظرانبا
دیدگاههایمتفاوت
بر آن تاکید دارند،
بحثمدیریت
تحریم و استفاده
از منابع و امکانات
کشور است که
میتواند تحریم را
به فرصت تبدیل
کند تا تحریم،
تهدیدنباشد

نگر
آینده
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سیستم حمل ونقل و انرژی را مختل کرده وهزینههای تولید
افزایش مییابد .در عرصه کش��اورزی نیز بیشترین زیان در
بخش باغبانی و بیشترین مزیت در بخش زراعت خواهد بود.
لطمه به سیستم بانکی :سیستم بانکی در ایران بعد از پیروزی
انقالب اسالمیبه عنوان بازوی اقتصاد دولت به شمار رفته و
میرود بنابراین شاید بدون تردید بتوان اذعان کرد که قسمت
عمده برنامههای توسعه اقتصادی کشور بهویژه برنامه چهارم
توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی دولت متاثر از میزان
توانمندی نظام بانکی است که متاسفانه در قطعنامه 1747
شورای امنیت این توانمندی مورد هدف و تهدید قرار گرفت
و بدون برنامهای مدون در کل اقتصاد کشور و زندگی عموم
مردم موثر خواهد افتاد.
لطمه به بخش صنعت :در این زمینه اختالل در روند تامین
م��واد اولیه و لوازم یدکی و تجهیزات و دانش فنی و فناوری
پیش خواهد آمد .با توجه به مسائل سیاسی در حال حاضر
گروهی از شرکتهای خارجی اعم از خریدار و فروشنده اقدام
به قطع روابط خود با شرکتهای ایرانی کرده اند .این قطع
ارتباط باعث توقف روند تامین برخی از مواد اولیه؛ ماشینآالت
و قطعات یدکی و در نتیجه کاهش شدید صادرات شده است.
همچنی��ن به بهانه ارتباط برخی لوازم و تجهیزات با صنایع
هستهای یا نظامی ،تهیه مایحتاج صنعت بسیار دشوار شده
است .ضمنا فناوری و دانش فنی برخی صنایع دنیا نیز منتقل
نمیشود .در همین حال به دلیل وضع تحریمهای بینالمللی
برای برخی از بانکهای داخلی انجام عملیات بانکی به صورت
ارزی محدود به معدودی از بانکهای فعال داخلی شده که
با توجه به قوانین دست و پاگیر سیستم بانکی کشور ،باعث
کاهش قابلیتها و ق��درت مانور تولید کنندگان داخلی در
بازار سختگیر جهانی شده است .همچنین به دلیل تبلیغات
منفی برخی از کش��ورها و نهادهای بینالمللی پیرو صدور
قطعنامههای اول و دوم در حال حاضر اعتماد برخی تامین
کنندگان نیازها از شرکتها و نظام بانکی ایرانی سلب شده
تا جایی که حتی در برخی موارد ال س��ی بانکهای ایرانی
(حتی آنهایی که تحریم نیستند) مورد قبول قرار نمیگیرد و
فروشندگان خارجی در خواست پرداخت نقدی میکنند.
لطمه به حمل و نقل :از س��وی دیگر مشکالت و هزینههای
س��نگین حمل ونقل را هم نادیده نباید گرفت .هزینههای
باالی حمل ونقل ج��اده ای ،محدودیتها و تحریم اعمالی
بر کشتیرانی ایران و ضعفهای موجود در حمل ونقل ریلی
برخی از این مش��کالت اس��ت .این گونه است که با حدف
بسیاری از موارد پیشبینی شده میتوان گفت ،صنعت کشور
با مشکالتی مثل س��ختی تامین مواد اولیه ،انتقال فناوری
وتهیه لوازم یدکی و تجهیزات جدید تولیدی ،افزایش قیمت
تمام شده و ...خواهیم بود.
لطمه به بخش نفت و گاز :ایران اقتصادی وابسته به نفت دارد
و هر س��اله سهم بزرگی از درآمد این کشور از صادرات نفت
و گاز بهدس��ت میآید و به مدد این درآمد کالن توانسته با
کمترین مشکل تحریمها را از سر بگذارند و بسیاری را گمان
بر آن است که با کاهش در آمد نفت ،ایران با تحریمها مشکل
جدی خواهد داشت .ضمن این که حوزههای نفتی ایران در
زمره قدیمیترین حوزههای نفتی جهان است و استفاده از
این حوزهها س��بب ش��د تا میزان نفت در چاهها تنزل یابد.
در این ش��رایط بدون سرمایهگذاری و حفاری تازه نمیتوان
امیدوار بود ایران بتواند تولید خود را در سالهای آینده حفظ
کند.
اقدامات دولت

ب��ا جدی تر ش��دن ماجرای تحریم طبق گزارش��ی که
شمس الدین حسینی وزير امور اقتصادي و دارايي در اجالس
خبرگان ارائه کرد نخستين اقدام دولت تشكيل ستادي براي
مقابل��ه با اين تحريمها بود .به گفته او تركيب ذخاير ملي با
ريسك كلي ،ايجاد نهادهاي شبه بانكي و تاسيس بانكهاي

جديد و عرضه اوراق مشاركت ارزي از ديگر اقدامات صحيح
دولت براي مقابله با تحريمها است .وزير اقتصاد در این باره
تاكيد كرد که دولت تاجايي كه ممكن بوده توليدات داخل
را افزاي��ش داده اس��ت و با همكاري ش��ركتهاي دولتي و
خصوصي پوشش بيمههاي بين المللي ايجاد كرد .همچنین
منوچهر متکی هم با بی اثر خواندن تحریمها گفته اس��ت:
ایران به تجربیات مطلوبی برای مقابله با تحریمها دست یافته
اس��ت و بت تحریم را شکسته است .در همین حال محمود
احمدینژاد ،رییس دولت نهم هم گفته اس��ت :تحریمهای
بیش��تر نمیتواند آس��یبی به ایران برس��اند .او که با شبکه
خارجی ای بی اس س��خن میگفته اظهار کرده در حالیکه
کش��ورهای غربی به دنبال اقدامات شدیدتری علیه برنامه
هستهای ایران هستند ،اما تحریمهای بیشتر هیچ آسیبی به
جمهوری اسالمیایران وارد نخواهد آورد.
راهحل صاحبنظران

اما راهی که از جانب صاحبنظران ارائه میشود چگونه
است؟ قابل کتمان نیست که کشور ما از نهضت ملی شدن
صنعت نفت تا پیروزی انقالب اس�لامیو جنگ تحمیلی و
دس��تیابی به فناوری صلحآمیزهس��تهای همواره در مواقع
متع��ددی مورد تحریم اقتصادی قرار گرفته و آمریکا بیش
از هر کش��ور دیگری از ابزار تحریم ب��رای برهم زدن وضع
اقتصادی ایران و اعمال فش��ار استفاده کرده است .بنابراین
تحریمهای اقتصادی مباحثی است که سالیان سال در ایران
ی
وجود داش��ته است ،اما در ماههای اخیر این تحریمها کم 
ش��دت یافته و نگرانیها را در این باره فزایش داده اس��ت.
دشمنان ایران همواره برای ایجاد فشار به ایران درپی بهانه
بودهاند و از همین روس��ت که پرونده هستهای ایران دری
مناس��ب برای غربیها باز کرده تا این بار با تمسک به آن،
فش��ارهای خود را علیه ایران تش��دید کنند و در این میان
آنچ��ه میتواند این حربه زن��گزده تحریم اقتصادی دولت
آمریکا را با شکس��ت مواجه کن��د ،چگونگی مدیریت این
تحریمهای اقتصادی است .در این موقعیت ،کارشناسان و
صاحبنظران اقتصادی دیدگاههای متفاوتی در بحث تحریم
دارند .عدهای معتقدند تحریمها علیه ایران تهدید نیس��ت،
بلکه فرصتی است که با استفاده از مدیریت تحریم میتوان
آن را به شرایط مناسب برای کشور تبدیل و با رشد و توسعه
فناوری اقتصادی به توسعه کشور کمک کرد .برخی دیگر از
صاحبنظران عقیده دارند رشد اقتصادی و فناوری باید در
بستر آرام اقتصادی محقق شود و صنایع کشور بتدریج در
مسیر توسعه و پیشرفت گام بردارند و در این میان و با توجه
به شرایط کنونی ،بسیاری از صنایع کشور که به واردات مواد
اولیه از خارج وابس��تهاند ،دچار زیانهای اساس��ی و جدی
خواهند ش��د .اما آنچه تمامیصاحبنظران با دیدگاههای
متفاوت بر آن تاکید دارند ،بحث مدیریت تحریم و استفاده
از منابع و امکانات کش��ور اس��ت که میتواند تحریم را به
فرصت تبدیل کند تا تحریم ،تهدید نباشد .به باور بسیاری
از آنان باید سعی کنیم از طریق تعامل و دیپلماسی فعال بر
مبن��ای تعامل و گفتوگو از صدور قطعنامهها که متضمن
تحریمهایی برای کشورمان است جلوگیری کنیم و در وهله
بعد دس��تگاه دیپلماس��ی خارجیمان از طریق رایزنیها و
گفتوگوهای موثر با س��ران کشورها در همه جای دنیا به
آنها تفهیم کنند که صدور این قطعنامهها یک اقدام ظالمانه
در حق ایران اس��ت .به گفته صاحبنظران اقتصادی با این
که این تحریمها اقتصادی است ،ولی راهحل سیاسی دارد.
بنابراین ایران باید س��عی کند پیمانه��ای منطقهای را در
ارتباط با کاهش فشار اقتصادی فعال کرده و راههای مناسبی
را برای تامین نیازهای حیاتی خود که باید از خارج کش��ور
تامین ش��ود ،جستوجو کند .ضمن این که اطالع رسانی،
جدی گرفتن مساله ،اطالعرسانی دقیق به مردم ،حمایت از
تولید داخلی هم از دیگر راه کارهای پیشنهادی است.

مدیریت تحریمها
و اقتصاد مقاومت
آیندهنگری تحریمها و ضرورت
تجهیز خود به نگاه استراتژیک
قضاوت در م��ورد تحریمها
مس��تلزم درک دقی��ق از
موضوع تحریم ،ش��یوههای
مقابله و حتی دالیل ایجابی
آن اس��ت .اگرچه تحریم در
قلم��رو تهدیده��ا گنجانده
محمد خوشچهره میشود ،اما مطابق بحثهای
استاداقتصاد مدیری��ت اس��تراتژیک،
دانشگاهتهران نمیتوان درخصوص تهدید
از پیش ارزش گذاری نهایی
داشت؛ چراکه تاثیر تهدید که البته تحریم مصداق
آن است بستگی به مدیریت تهدید و توان و ظرفیت
یک نظام اقتصادی و سیاسی در مقابل آن دارد .بدین
ترتیب در ش��رايط حاضر ،مجموعه مديران ما بايد
درك ،آگاهي و اش��راف اطالعاتي الزم را به اقتصاد
امنيتي و امنيت اقتصادي داشته باشند و پرداختن

دشواری
محاسبهتحریم
چگونه میتوان به جنگ
تحریمهای اقتصادی رفت؟
اين روزها تحريم ،برای بس��یاری از ش��هروندان ایرانی،
کلمه آشنا ،اما پر ابهام است .بسياري در پي آنند تا بدانند
تحريمه��ا چه تاثيري ب��ر اقتصاد ايران یا کس��ب و کار و
معیشت آنان خواهد نهاد؟ و سرانجام آن چه خواهد شد؟
یا میخواهند بفهمند که با اين مش��کل تازه چه باید کرد
و چه میتوان کرد؟ مش��کلي ،که پاسخ چندان روشني در
مورد آينده آن ،حجم زيان ناشي از آن و چگونگي مديريت
اث��رات آن بر اقتص��اد ایران وجود ن��دارد .تعدد مراجعه به
اس��اتید اقتصاد ،روابط بینالملل و علوم سیاسی یا فعاالن
سیاسی و اقتصادی کشور یا اعضا دولت و مجلس ،گویای
سوژه و دغدغه ملی شدن تحریم است .اساتید علم اقتصاد
عموما در پاسخ به این سوال ،به نکاتی کلی اکتفا میکنند
و ضمن اذعان ب��ه امکان تبدیل تهدید تحریم به فرصتی
برای تقویت تولید ملی یا رهایی از واردات بیرویه ،به بیان
تاثیرات کیفی تحریم بر اقتصاد ایران میپردازند .تخصیص
غیر بهینه منابع ،دش��واری و هزینه بر شدن مبادله ،افت
ش��اخص کس��ب و کار ،تنزل رابطه مبادله یا کاهش رشد
اقتصادی ،و ...بیان کلی اثر اقتصادی تحریم است .اما برای
برنامهریزی و تدوین اس��تراتژی مقابله با تحریم ،به اعداد
و ارقام درس��ت و دقیق نیاز هست تا مبتنی بر آن ،امکان
پیشبینی روندهای اقتصادی در تحریم و چگونگی تعدیل
اثر آن بر اقتصاد فراهم ش��ود .این کلی گویی بیش از آنکه
راهبرد آفرین باش��د ابهامزا است .چرایی چنین ضعفی را
میبایست در س��اختار اقتصادی ایران و ضعف نهادی آن
جستوجو کرد .عواملی که امتناع برنامهریزی کالن را در
ایران ایجاد کرده اند ،امکان برنامهریزی خرد در حوزه چون

گفتوگو در زمينه
تحریمها با ابعاد
گسترده ملی و
دامنه اثری که بر
همه شئون زندگی
جمعیایرانیان
دارد،مهمترین
راهکار رفع
نگرانیها و ابهام
است و خنثیکننده
دامنه اثر روانی
تحریم خواهد بود

نگر
آینده

مقابله با تحریم را نیز سلب میکنند .اما فارغ از آن نقد کلی
به س��اختار اقتصادی ایران ،دالیل متنوعی مانع از ارزیابی
دقیق تاثیر تحریمها بر اقتصاد ایران شدهاند.
()1کارشناس��ان اقتصادی بواسطه شرایط خاص سیاسی
کش��ور و سیاس��ی بودن موضوع از پرداختن علنی به آن
طفره میروند و ترجیح میدهند کارگزاران نظام سیاسی
به ارزیابی تحریمها بپردازند.
( )2دولت برای کنترل و ممانعت از س��رایت فش��ار روانی
تحریم به جامعه و واکنش روانی اقتصاد به آن ،از پرداختن به
موضوع بصورت علنی و علمیاکراه دارد .عمده مباحث علنی
مطرح ش��ده از سوی نهادهای رسمی ،داللت بر بیتاثیری
تحریم میکند و مقامات کش��ور ،صرفا آن را فرصتی برای
اقتصاد ملی ایران میدانند ،تا جایی که رئیسجمهور ،آرزو
میکند تحریم فروش بنزین به ایران تحقق یابد.
ی و گزارشهای کارشناسی
( )3عدم وجود مطالعات رسم 
در حوزه تحریمها و بی��ان جوانب گوناگون اثر آن ،یا عدم
دسترسی به مطالعات کارشناسی نهادهای متولی امر مقابله
ب��ا تحریم ،به ابهام در حوزه مطالعاتی افزوده اس��ت .هیچ
مرجع فارس��ی معتبری در مورد ارزیابی کمیهزینههای
ناش��ی از تحریم به اقتصاد ای��ران ،در حالتهای مختلف
(یکجانب��ه ،چندجانب��ه و همهجانبه) وجود ن��دارد یا در
دس��ترس پژوهش��گران و کارشناس��ان نهادهای دولتی و
عمومیقرار ندارد.
( )4رس��انههای جمعی و مطبوعات نیز به واسطه چنین
فضایی ،از پرداختن به مهمترین موضوع روز اقتصاد ایران،
یعنی تحریمها اعراض مینمایند تا به همنوایی با منتقدان
متهم نشوند یا عامل افزایش فشار روانی تحریم در جامعه
نباشند .هر چند فقدان پژوهشهای اقتصادی عمومی نیز
میتواند از دالیل این اغماض باشد.
( )5متاس��فانه نظام جامع آماری و اطالعات اقتصادي در
ای��ران وجود ن��دارد تا بتواند بهنگام ،ام��کان ارزیابی تاثیر
پدیده��ای برون زا بر متغییره��ای کالن اقتصادی را مهیا
کند .البته وجود تناقضهای گسترده آماري و تعدد مراجع
و اختالف در تعيين مرجع آمار اقتصادي کش��ور ،خود به
اب��زاری جهت ایجاد خطا و عاملی در به اش��تباه انداختن

کارشناس��ان و پژوهشگران بدل شده است .به گونهای که
از نظام آماری کنونی هیچگونه انتظاری برای شناخت وضع
موجود و پیشبینی تاثیر تحوالت بیرونی بر اقتصاد ملی را
نمیتوان داشت.
( )6نو بودن موضوع تحريمهاي هدفمند ش��وراي امنيت
و اخيرا اتحاديه اروپا ،و نامش��خص بودن چگونگی اعمال
تحریم یا ضمانت اجرایی آن یا وجود راههای فرار احتمالی
از آن نیز ،ارائه هرگونه پیش داوری در این زمینه را ناممکن
ساخته است.
( )7نامشخص بودن آينده تحريمهاي اقتصادی و سرانجام
پرونده هسته ي ایران و غایت رابطه ایران و غرب ،نیز موضوعی
است که هرگونه محاسبه را با تردید مواجه میسازد.
در چنین فضایی از ابهام ،قضاوت و ارزیابی دقیق تاثیر
تحريمها بر اقتصاد ای��ران و ارائه راهکار برای برون رفت از
آن یا تعدیل اثرات احتمالی ،امری بسیار دشوار یا نا ممکن
است .شاید بیشترین امکان بروز خطا و اشتباه را بتوان در
فقدان نظام جامع آمار و اطالعات اقتصادی کش��ور و نبود
مرجع مش��خص براي تعيين ش��اخصهاي اصلی اقتصاد
ایران دانست .مشکلی س��اختاری که عالوه بر خلع سالح
کارشناسان اقتصادی ،اعتماد به نفس کارشناسی آنان را نیز
ضایع میسازد.
ش��رط اصلی مدیریت بحران ،برخورداری از اطالعات
دقیق و درس��ت ،و ش��فافیت آماری اس��ت .تا با شناخت
وضعیت موج��ود ،و آگاهی از وضعی��ت نقطه عزیمت ،به
پیشبين��ي دقي��ق روندهاي آتي و تعیی��ن راهکار جهت
برخورد هدفمند با پدیده پرداخته ش��ود .آمار و اطالعات
دقیق ابزار مهم و حياتي چنین فرآیندی است .تا مادامیکه
فرضا اطالع درستی از تعداد جمعیت فعال یا بیکار کشور
و میزان رشد اقتصادی کشور وجود نداشته باشد ،نمیتوان
به میزان بیکاری ناش��ی از تحریم اقتصادی دس��ت یافت.
ت��ا مادامیکه اطالع دقیقی از میزان رکود صنایع یا حجم
سرمایهگذاری و تشکیل سرمایه ناخالص در اقتصاد ایران
وجود ندارد نمیتوان ،از برنامهری��زی برای در اختیار قرار
دادن مص��رف نهایی(خانوار ،بنگاه و دول��ت)  160تا 180
میلیارد دالری به تولیدگر ملی س��خن گفت و نمیتوان از

امکان مبادله هوشمند و هدفمند در برابر تحریم هوشمند
و هدفمند به عنوان راهکار تعدیل تحریم یا سیاستگذاری
پولی در این حوزه بهره جست و...
در حقیقت آمار ش��فاف و اطالع دقیق از شاخصهای
اقتصادی اب��زار برنامهریز اقتصادی اس��ت .این ابزار جهت
شناخت نقاط ضعف و قوت اقتصاد ایران ،و تعیین سیاست
و راهبرد متناسب با ش��رایط موجود ،الزم و بدیهی است.
خست
فقدان اطالعات یا امتناع نهادها از ارائه آمار دقیق و ّ
در ارائ��ه گزارش عملکردی خود ،بیش از تحریم به اقتصاد
ایران هزینه تحمیل میکنند .امتناع از ارائه آمار و اطالعات
اقتصادی ،آنگونه که امروز در کشورمان شاهد هستیم ،به
منزله بستن دس��ت و چشمان کارشناسان و برنامه ریزان
اقتصادی است .بي شک ديد نامناسب و ناکافی ،امکان عبور
سالمت از تندباد تحریمها را نا ممکن خواهد نمود و انتظار
ملی از نخبگان اقتصادی را برآورده نخواهد ساخت.
از آنجا که پرداختن به موضوع تحريم در عرصه عمومی
بهواسطه شناخت و فهمي که ايجاد مي کند ،و ممانعتی که
از ایجاد فشار روانی به اقتصاد فراهم میآورد ،حایز اهميت
اس��ت .و از آنجا که مقدمه واجب خود امری واجب اس��ت
س��خن گفتن از نواقص و تنگاهه��ای موجود و رفع آن نیز
حائز اهمیت فراوان است.
مهمترین راهکار مواجهه هوش��مند با پدیده تحریم،
برخ��ورداری از آگاهی ،بهرهمن��دی از خرد جمعی و توان
کارشناس��ی ملی و به طریق اولی رف��ع نواقص موجود در
شناخت موضوع تحریم است .گفتوگو در زمينه تحریمها
با ابعاد گسترده ملی و دامنه اثری که بر همه شئون زندگی
جمعی ایرانیان دارد ،مهمترین راهکار رفع نگرانیها و ابهام
است و خنثیکننده دامنه اثر روانی تحریم( ،به عنوان موثر
ترین ابزار توفیق تحریم) ،خواهد بود .ش��ناخت درست ،و
استفاده از تنوع دیدگاهی به خلق ابتکار و نوع آوری منجر
میش��ود و امکان مقابله با تحریمها را ب��ه همراه میآورد.
اما متاسفانه هنوز عزمیدر بکارگیری ظرفیتهای علمیو
ی جهت مدیری��ت تحریم دیده
کارشناس��ی بخش عموم 
نمیشود و انگیزه و اراده برای فعال کردن و تقویت بورژوازی
ملی ایران جهت تعدیل اثر تحریمها عیان نشده است.

آبان 89
تابستان 89
سوم //مهر و
شماره دوم

به اين مساله واجبتر از ورود به مصداقهای تحریم
است .در این راستا مطالعه تاریخ دوران جنگ سرد
و تجربيات آن ميتواند منبع اطالعاتي ارزشمندي
درب��اره امنيت اقتصادي و اقتصاد امنيتي در اختیار
مدي��ران ما قرار دهد و نگاه آیندهنگرانه ای را در آنها
شکوفا سازد.
تحريم يعني تهاجم اقتصادي و وظيفه مدير آن
است كه با درك صحيح ريشهها و منشا تهديدات،
آنها را كنترل و مهار کند و سپس تخفيف دهد و به
فرصت تبدیل کند .اما تبديل تهديد به فرصت كار
ابرمديريت است .مديريت استراتژيك بايد با اشراف
اطالعات��ي تحريمها را كم اثر كن��د و عدم اطالع و
ضعف در چنین اش��رافی ،هرگون��ه برنامه اقتصاد
مقاوم��ت را كم اثر خواهد كرد .امام خمینی(ره) در
شرایط سخت ميفرمودند مردم ما فرزندان رمضان
هس��تند .يعني در ص��ورت بروز تحري��م حاضر به
رياضت كشيدن و تحمل سختیها هستند .اما الزمه
اين امر نیز برخورداری مديران از برنامه صحيح است
و از همینرو ما در شرايط حاضر به آگاهي استراتژيك
نياز داريم تا با آگاهي عمومي ،عملياتي و به اقتصاد
مقاومت منجر ش��ود .اگر چنین درك استراتژيكی
موجود باشد و بتوان مبتنی بر آن پديده تحريمها را
كنترل و مهار كرد و اثرات آن را تخفيف داد ،در گام
بعد نیز میتوان متکی به دانش ابرمديريت ،تهدید

تخفیف داده شده را به فرصت مبدل ساخت .بدین
ترتیب این که توان و ظرفیت مدیریتی ما چگونه و
به چه میزان باشد نقش مهمیدر کنترل تهدیدها
دارد و اگر توان مدیریتی مطلوب باشدهرنوع تهدید
را اعم از اقتصادی و سیاسی میتوان کنترل و متعاقبا
مهار کرد و آث��ار آن را تخفیف داد یا حتی از میان
برد .البته نباید ناگفته گذاشت که این روزها از جانب
سیاستمداران بسیار میشنویم که از اصطالح تبدیل
تهید به فرصت اس��تفاده میکنند حال آنکه بیان
این نکته بدون توجه و دقت برای اهل نظر نش��ان
سادهنگری و دست کم گرفتن تهدیدهاست و صرفا با
شعار و گفته و وعده و وعید نمیتوان قضاوت قطعی
داشت .در محیط ملی کشور و در شرایط موجود اما
پرداختن به مساله تحریم چند نکته مثبت و چند
نکته منفی را میتواند دربرداشته باشد.
اگرچه ما تجربه  30س��ال خصومت و شیطنت
دنیای س��لطه را داریم و در این مس��یر تهدیدهای
مختلفی را درقالب تحریم پش��ت س��ر گذاشتهایم
و البته دس��تاوردهایی نیز داش��تهایم و هزینههایی
هم پرداخت کرده ایم اما اس��تناد به چنین تجاربی
نمیتواند مبنای قضاوت برای سادهانگاری تهدیدها
باشد .یکی از عواقب مهم و منفی تحریمها میتواند
خو گرفتن نظام تصمیمگیریمان به س��ادهانگاری
و بیاهمیت جلوه دادن رخدادها باش��د و صرفا اگر

بتوانیم دست از س��ادهانگاری برداریم و برنامهریزی
و مدیریت جامع استراتژیک داشته باشیم است که
میتوانیم قضاوتهای منطقیت��ری برای مقابله با
تحریمها داش��ته باشیم .متاسفانه اما تاکنون برنامه
ی برای مقابله با تحریمها ارائه
جامع و کامل و منسجم 
نشده است اگرچه ممکن است اقدامات پراکندهای در
این باره انجام شده باشد .در چنین شرایطی نمیتوان
مدعی بود که ما آیندهنگرانه با مساله تحریمها مواجه
شده ایم .الزمه آیندهنگری ،تجهیز خود به مدیریت
اس��تراتژیک و سپس ابرمدیریت است و تنها در این
صورت است که میتوان به پیدایش اقتصاد مقاومت
امید داشت.
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چرا در بیخبری؟
توگو با دکتر حسن سبحانی
آیندهنگری تحریمها و مقابله با آنها در گف 
پری شاکرین

دکتر حسن س�بحانی اس�تاد اقتصاد دانشگاه
ته�ران و عضو مرک�ز پژوهشهای اقتص�ادی این
دانشگاه است .او معتقد است راه دور زدن تحریمها
اطالع رسانی به مردم ،جدی گرفتن پدیده تحریم،
تغییر نوع مدیریت و داشتن دپیلماسی فعال است.
ب�ه باور این صاحبنظر اقتصادی تحریم یک برنامه
هوشمندانه است و مواجهه با آن هم باید هوشمندانه
توگو با این
باش�د .آن چه در پی میآید حاصل گف 
اس�تاد اقتصاد در مورد تحریمها و راههای مقابله با
آن و بیاثر کردن آن در آخرین روز فصل تابس�تان
است.

باید به مردم و
فعاالن بخش
خصوصی آموزش
داده شود که
چگونهمیتوانند
هزینههایتحریم
را کم کنند .هشیار
بودن در برابر
اقداماتتنبیهی
دیگران لزوما به
معنای تمکین به
خواسته آنها
نیست

نگر
آینده
شماره سوم  /مهر و آبان 89
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نگاه شما به مساله تحریم به طور کل چیست و
آینده تحریمهای ایران را چطور میبینید؟

همان ط��ور که میدانی��د تحریم اقتص��ادی از
ابزارهای بازدارنده در سیاست و اقتصاد بینالملل است
و وقتی که قدرتی یا قدرتهایی احساس میکنند که
منافعشان به وسیله قدرت دیگر یا جامعه دیگر رعایت
نمیشود ممکن است دست به اقداماتی بزنند که در
این طیف از اقدامات ضعیف بازدارنده تا اقدامات تند
و ش��دید میتواند بروز پیدا کند .یکی از این ابزارها
در این طیف میتواند تحریم باشد .البته تحریم هم
شدت و ضعف دارد یعنی از موارد کم و هشدار دهنده
تا تحریمهای سخت را میتواند به مرور شامل شود.
اما در مورد جمهوری اسالمیایران به خاطر ماهیت
اسالمیبودن انقالب ،سیاس��تهای کالن و اساسی
جمهوری اسالمیایران را برخی قدرتهای بزرگ بر
نمیتابند و بنابراین به طور طبیعی دست به اقداماتی
میزنند که تحریم هم از جمله آنهاست .االن موضوع
مورد اختالف الاقل در ظاهر فعالیتهای هس��تهای
جمهوری اسالمیایران است .البته برخی فعالیتهای
نظامیمثل تکنولوژی ساخت موشک هم میتواند در
این زمینه مطرح باشد؛ بنابراین تحریمها باز میگردد
به ممنوعیت گرفتن تکنولوژی ،محدودیت در واردات
کاالهای س��اخته شده یا نیمه ساخته ای که به نظر
تحری��م کنندگان میتواند موضوع م��ورد نزاع را که
همان فناوری هسته ای است تقویت بکند .همچنین
بر میگردد ب��ه آن چه که احتماال تس��هیلکننده
است به عنوان مثال شرکتهای خدماتی یا بانکها
به نظر تحریمکنندگان میتوانند تسهیلکننده آن
هدفهای قبلی باش��ند .همچنین میتواند ش��امل
آموزش دانشجوهای ایرانی خارج کشور باشد که به
نظر آنها آموزش میتواند در س��الهای آتی مبانی

ی دانش��مندان ایرانی را تقویت کند .در مجموع
علم 
طیف��ی از آموزش و خدم��ات و واردات تکنولوژی و
قطعات یا کاالهای ساخته شده را در آینده میتواند
شامل شود .اما اکنون باید اندازهگیری دقیقی از حجم
خسارات وارده انجام داد .من اندازهگیری نداشتهام وتا
به حال هم نشنیدهام که در کشور مطالعه جامعی در
این خصوص انجام شده باشد و میزان خسارات وارده
به هر بخش در هر نوبت تحریم اندازهگیری شود .اما
اکنون ما در دوره تحریم سخت به سر میبریم و در
مراحل بعدی صنایع نیز مورد ضربه واقع خواهند شد.
اما در حقیقت اطالع دقیقی وجود ندارد که در نتیجه
تحریمها کدام بخش بیشترین آسیب را خواهد دید.
ولی ب�ا توج�ه ب�ه گفتههایتان بیش�تر بخش
تکنولوژی آسیب خواهد دید.

بله تکنولوژی و دان��ش و کاالهایی که مصارف
دوگانه و چندگانه دارند آس��یبپذیر خواهند بود.
البته باید بگویم ک��ه در مراحل اخیر از پا انداختن
اقتص��اد ایران هم به نظر من نش��انهگیری ش��ده
اس��ت .بنابراین صنایع عمده تری که حتی فاصله
بیشتری هم با مسایل هسته ای دارند به صورت غیر
مستقیم مورد حمله هستند .به عنوان مثال ممکن
است که گفته ش��ود از فالن مقدار سرمایهگذاری
به باال در صنایع ایران اش��کال دارد .بدیهی اس��ت
ک��ه ما درصنع��ت نف��ت و گاز و در جاهایی دیگر
سرمایهگذاریهایی میخواهیم که مبلغ آن باالست
وچون آنها مبلغی که اعالم کردند خیلی پایین تر
از این مبلغ اس��ت قاعدتا مانع میشود که کسانی
اقدام به واردات تکنولوژی کنند و به سهولت ما به
تکنولوژی دسترسی پیدا کنیم.
ارزیابی شما از اقداماتی که برای مهار تحریمها
انجام شده اس�ت چیست و به نظر شما چگونه

میتوان این تحریمها را بی اثر و کم اثر کرد؟

من جزو کس��انی هس��تم که معتق��دم به جای
صحبت کردن گذرا درب��اره تحریمها باید اطالعات
بیش��تر و ش��فاف تری در اختیار فعاالن اقتصادی،
م��ردم و بهخصوص فعالن بخش خصوصی و دولتی
قرار بگیرد .به خاط��ر این که هرنوع اقدامیبرای کم
کردن هزینههای تحریم مستلزم آگاهی و شناخت
از ش��رایطی که به وجود میآی��د و به اصطالح نوع
تحریم و شدت تحریم است .دردرجه اول باید اقدام به
اطالعرسانی کرد و خست به خرج نداد ،مگر این که
واقعا اطالعاتی باشد که منافع ملی را به خطر بیندازد.
از این مقدمه اگر بگذریم باید بدانیم که شرایط و نوع
مدیریت اقتصاد در دوران تحری��م ،خاصه در دوران
تحریم سخت با دوران عادی متفاوت است .در طول
سی سال گذشته ما در برابر تحریمها ایستاده ایم ولی
این به آن معنا نیست که اصال لطمه نخورده ایم .باید
به مردم و فعاالن بخش خصوصی آموزش داده شود
که چگونه میتوانند هزینههای تحریم را کم کنند.
هش��یار بودن و درست عمل کردن در برابر اقدامات
تنبیهی یا بازدارنده دیگران لزوما به معنای تمکین به
خواسته آنها نیست.
شما میگویید که این نوع مدیریت باید با گذشته
تفاوت داشته باش�د .این تفاوت چیست؟یعنی
مدیری�ت تحریمها چگونه باید باش�د؟ چگونه
میتوان تحریمها را از اثر انداخت؟

من معتقدم مدیریت تحریم از خود تحریم اهمیت
بیشتری دارد باید متناس��ب با دایره شمول تحریم
ستاد مطلعی وجود داشته باشد و مسایل را هماهنگ
بکند و با اختیارات تام دستورالعملهایی را ابالغ بکند
تا کش��ور آنها را اجرا و ما بتوانیم از این گردنه عبور
کنیم .

با نگاهی آیندهنگرانه در چنین شرایطی نقشی
که بخش خصوصی میتواند ایفا کند چیست؟

باید دید که مثال مواجهه بخش خصوصی با تحریم
به چه صورت است .باید بخش خصوصی با شناخت
از تحریم از سرمایههاییکه دارد بیشتر استفاده بکند.
ی ندارد ی��ک کارخانه یا واحد اقتصادی قبل از
لزوم 
این که مستهلک ش��ود عوض شود .اگر شما بدانید
که با ای��ن تخریب کردن ،نیازتان به خارج بیش��تر
میشود و تیغ تحریم را به لحاظ تاثیر تیزتر میکنید
میتوان زمان این بازسازی و تغییر را عقب انداخت.
ی��ا در مورد تکنولوژی نیز ب��ه هر حال تکنولوژی ما
متناسب با کشور توسعهنیافتهای چون خودمان باید
باشد .نمیش��ود که گاهی ما از آخرین تکنولوژیها
مثال در زمینه کامپیوتر ،موبایل و . ...استفاده بکنیم.
اینها مواردی است که مردم ما براساس ارضای حس
کنجکاوی آنها راعوض میکنند در حالی که اینها
چیزهایی هست که میتوان عمر استفاده از آنها را
افزایش داد تا در دوره تحریم بیشتر از حد به رابطه با
خارج نیازمند نباشیم .همچنین اگر اطالعاتی که داده
میش��ود بیانگر این باشد که عمر تحریمها طوالنی
است شاید الزم باشد که دانشگاهها و مراکز آموزش
عالی کشور هم از طریق تغییر برنامههای میان مدت
خود زمینه را برای تولید داخلی بیشتر فراهم کنند.
در کنار بخش خصوصی دولت چه اقداماتی رامیتواند انجام دهد؟

آنها برای ما گران تمام خواهد شد و خود این هزینه
تولید را باال میبرد .از طرف دیگر هدفمندی یارانهها
در بخ��ش تولید موج��ب افزایش قیم��ت کاالهای
تولیدی خواهد ش��د و خود این قیمت تمام شده را
افزایش خواهد داد .بنابراین خود همزمانی این دو با
هم نوعی مضاعف شدن شدت فشار بر بخش تولید
خواه��د بود .پس باید گفت که ت��ا جایی که امکان
دارد چ��ه در هدفمندی یارانهه��ا و چه در تحریمها
باید اقدامات کاهشی انجام شود که من معتقدم هم
میتواند اقتصادی باشد و هم دیپلماتیک.
گفته میشود اگر ما از آیندهنگری الزم برخوردار
باش�یم ،تحریمه�ا ب�رای آینده اقتص�اد ایران
یکس�ری فرصت هم ایجاد میکند .نظر ش�ما
چیست؟

ه��ر جامعه ای وقت��ی ب��ا محدویتهایی مواجه
میش��ود قاعدتا زندگیاش را تعطیل نمیکند بلکه
تالش میکند آن محدودیتها را از سر بگذارند یا به
اصطالح اثر آن را کم بکند .تالش و تقال برای کاهش
اثرات محدودیت باعث میشود که یک کشور برخی از
نیازهایش را خود تامین کند و اقداماتی را انجام دهد و
تفکر کند و فرصتی را فراهم کند برای آن که کاهنده
اثرات منفی تحریمها باشد .من معتقدم فرصت پیش
میآید و فرصت شناسی هم باعث میشود ما منافعی
از این ناحیه داشته باشیم ،منافعی که هزینههای وارد
ب��ر ما را کم میکند .امابرای این که ببینیم منافع از
هزینهها بیشتر است یا خیر باید برآرود دقیق انجام
داد و اندازهگیری کرد.

ک�ردن تحریمها نام ببری�د کدام م�وارد را نام
خواهید برد؟

ی که انجام دهید یکسری منافع و یکسری
هر اقدام 
هزینه در بر خواهد داشت .نمیشود انسان چیزی به
دست بیارود و بابت آن نخواهد هزینه بدهد .اما آنچه
که اقتصادی هس��ت این است که منافع باید بیشتر
از هزینهها باش��د .بنابراین دنبال وضعیتی که در آن
ضرر نکنیم نباید باش��یم .همچنین برای کاهش اثر
تحریمها نقش دیپلماسی بسیار جدی و مهم است.
میشود سیاستهای اصولی کش��ور را دنبال کرد و
مخالفت خارجی کمت��ری را برانگیخت .اما عالوه بر
این اس��تفاده از عوامل و منابع داخل کشور و شیوه
تخصیص منابع در بودج��ه دولت و نحوه چرخاندن
نظام بانکی از طریق تسهیالتی که در اختیار بخش
خصوصی قرار میدهد میتواند تاثیر زیادی در کاهش
ابعاد روانی تحریمها داشته باشد .به طور مشخص مثال
اگر بخش خصوصی بتوان��د به نحوی از نظام بانکی
تس��هیالت بگیرد قاعدتا به همان میزان چشمش از
سرمایه خارجی برداشته میشود .وقتی آمدن سرمایه
خارجی با مشکل مواجه اس��ت بهتر است به درون
رجوع کنیم .در درون هم چون سرمایه کم هست باید
اصلی و فرعی کنیم .نمیشود مثال منابع دولت صرف
پرداختن به دهها هزار پروژه عمرانی شود و تحریم هم
باشیم و باین حال بخش تولید آسیب نبیند .آگاهی
دادن ب��ه خانوادهها برای مصرف نیز میتواند واردات
کااله��ای خارجی را کم کند و اس��تفاده از کاالهای
داخلی را تش��ویق کند ولو این که کاالی داخلی به
طور موقت کیفیتش پایینتر و هزینهاش نسبت به
کاالی خارجی بیشتر باشد .من به آگاهی دادن خیلی
اعتقاد دارم.

اقدام��ات دول��ت میتواند هم اقتص��ادی و هم
سیاس��ی باش��د .ما باید به لحاظ دیپلماسی عمق
بیمهری و بیاعتنای��ی قدرتهایی که به ناحق ما اگ�ر بخواهید به عنوان یک اه�ل نظر در حوزه
را تحری��م میکنند برای دولته��ای جهان و افکار اقتصاد چندین راهحل آیندهنگرانه برای خنثی
عمومیبه ش��یوههایی که تاثیر گذار باشد نه
ش��یوههایی که خود بازدارنده باش��د توضیح
بدهیم آن ه��م به نحوی ک��ه هزینه اعمال
تحریم را برای تحریمکنندگان نزد کشورهای سه پیشنهاد رئیس اتاق ایران برای مقابله با تحریم
دیگر باال ببری��م .البته این کارها ظرافتهای
خاص خود را میطلبد .به لحاظ اقتصادی هم
به هر ح��ال دولت ما دراقتصاد حضوری زیاد
دارد و به خاطر همین حضور زیاد میتواند با
تغییر سیاستها حجم واردات را کم کند .نوع
سیاس��تگذاری بازرگانی کشور هم میتواند
بلوکه��ای م��ورد معامله ای��ران در خارج را
درمواردی عوض و جایگزین بکند.

نقشه راه

وبه اعتقاد ش�ما نقش�ی که بخش خصوصی
درخنثی کردن تحریمها میتواند داشته باشد
پررنگ تر است یا نقش بخش دولتی؟

بعید میدانم در این ش��رایط نقش بخش
خصوصی بیش��تر باشد .به خاطر آنکه آن چه
بیشتر باعث بروز تحریم شده کمتر در بخش
خصوصی بوده است.
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البته این همزمانی به صورت تصادفی بوده
است ولی هوشمندی در این است که ما بر یک
نظر در هر شرایطی پای نفشریم و نگوییم که
حرف مرد یکی است و از حرفی که زده ام کوتاه
نخواهم آمد.درجریان تحریم ،واردات برخی از
کاالها و اقالم اگر نگوییم به صفر میرسد و ما
بتوانیم تحریمه��ا را دور بزنیم حداقل واردات

ب��ه نظر من عامل منجر به تحریم از بین
نخواه��د رفت .ممکن اس��ت بعضی بگویند
عامل فعالیتهای هسته ای ایران است پس
با توق��ف آنها موضوع تحریمها هم متوقف
خواهد ش��د ،اما من چنین اعتق��ادی ندارم
چه ممکن است این عامل را بردارند اما فرم
دیگ��ری از آنها را اعمال کنند .به نظر من تا
زمانی که ماهیت انقالب ایران اسالمیهست
و س��ر ستیز با منافع غیر انسانی قدرتهای
بزرگ را دارد این موانع وجود خواهند داشت.
بنابراین به نظر نمیآید ما در مواجهه با دنیای
بیرون طی دهههای آینده مشکالت کمتری
داش��ته باش��یم ،مگر این ک��ه از آن ماهیت
خالص انقالب دس��ت برداریم .پس با توجه
به تغییر صورت و شکل مشکالت کشور باید
محدویته��ای بیرونی را ب��رای خود درونی
کنیم و همان طور که در یک برنامه داخلی
به س��رمایه ،نیروی انسانی و مدیریت توجه
میکنیم به عامل بیرونی ه��م از همان اول
توجه داش��ته باشیم تا دچار محدودیتهای
بیش��تر نش��ویم .به این ترتیب ما راحتتر
میتوانیم با این تهدیدها کنار بیاییم و به باور
من از منظر آیندهنگری این مخالفتها با ما
ادامه خواهد داشت و فروکش نمیکند و این
به معنای آن است که باید دیپلماسی داشته
باشیم .در اینصورت راه را با دشواری و دست
ان��داز کمتری طی خواهیم کرد ولی این که
دستاندازی نداشته باشیم ممکن نیست.

نگر
آینده

در ش�رایط فعلی تش�دید تحریمها واجرای
هدفمن�دی یارانهها باهم هم زمان ش�دهاند.
میخواهم بدانم این همزمانی چگونه است و
آیا نباید با نگاهی آیندهنگرانه به این همزمانی
نگریست؟

محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که
چندی پیش به مناسبت یکصد و بیست و هفتمین سال تاسیس
ات��اق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در جمع هیات نمایندگان
اتاق سخن میگفت ،برای مقابله با تحریمها با نگاهی آیندهنگرانه
سه راهکار پیشنهادی خود را چنین برشمرد« :اول آنکه حتما باید
از هزینههایی که در نتیجه این محدودیتها و تحریمها بر اقتصاد
کشور تحمیل میشود ،برآورد دقیقی داشته باشیم چرا که نداشتن
تصویر درس��ت ،توان مقابله ما را کاه��ش خواهد داد .همچنین
هزینههایی که بر بنگاهها تحمیل میشود ناشی از عامل و ریشه
سیاس��ی اس��ت ،لذا بهترین کار این است که دولت این هزینهها
را جبران کن��د .همچنین تا زمانی که ریش��ههای محدودیتها
خشکانده نشده ،باید گشایشها را به تناسب این محدودیتها برای
فعاالن اقتصادی افزایش دهیم و با توانمندکردن بخش خصوصی از
فشارها بر این بخش ،کم کنیم.

و به عنوان سوال پایانی در مجموع آینده
تحریمها را چطور میبینید؟

برای کاهش اثر
تحریمهانقش
دیپلماسیبسیار
جدی و مهم
است .میشود
سیاستهای
اصولی کشور
را دنبال کرد و
مخالفتخارجی
کمتری را
برانگیخت
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آینده اقتصاد چین

پرونده چهارم

اقتصاد چینی میشکند

نگاهی آینده نگرانه به رابطه اقتصادی ایران و چین

نگر
ینده
آیند
آبان 89
تابستان 89
سوم //مهر و
شماره دوم

48

دنیا امروز با پدیدهای بنام «چین» مواجه است
که با سرعت بازارها را میگیرد و سهم خود را
از اقتصاد جهانی افزایش میدهد .تا  25س��ال
پیش ،چین دارای اقتصادی ضعیف و ناتوان بود.
اما امروز ،بازاری نیس��ت که محصوالت چینی
در آن رخنه نکرده باش��ند .بهرهگیری فرصت
طلبانه از رش��د جهانی تکنولوژی ،بهرهمندی
مسعود نیلی
از نیروی کار ارزان ،اس��تفاده از س��رمایههای
استاداقتصاد
بینالمللی ،فراهم آوردن محیط مناسب کسب
دانشگاهشریف
و کار و باالخره تقلیل ارزش پول کش��ور برای
هر چه ارزانتر شدن کاالهای چینی در بازارهای جهانی ،عاملی شده است
که مصرفکنندگان در اقصی نقاط جهان را وابس��ته به کاالهای چینی
کردهاس��ت .ورود چین به بازارهای جهان ،آنچنان قوی و فراگیر بوده که
حت��ی قویترین اقتصادهای جهان هم نتوانس��تهاند خود را مصون نگه
دارند و تراز تجاری بس��یاری از کشورهای بزرگ با چین منفی است .در
کش��ور ما ،برای دوره طوالنی ،برداشتی وجود داشته و دارد که (برخالف
چین) افزایش ارزش پولی ملی ،بههر ش��کل ممکن ،نشاندهنده قدرت
اقتصاد اس��ت .بنابراین ،تالش شده اس��ت که نرخ ارز بهرغم وجود تورم
به مراتب باالتر از کش��ورهای طرف تجاری ،تثبیت شود که نتیجه آن
ارزانتر ش��دن کاالهای وارداتی در مقایسه با کاالهای تولید شده در
داخل از یک طرف و گرانتر ش��دن نسبی کاالهای ایرانی در مقایسه
با س��ایر کاالهایی که به بازار جهانی عرضه میش��وند از طرف دیگر
بوده اس��ت .عامل اول ،وابس��تگی ما را به واردات افزایش میدهد و
عامل دوم مانع از توس��عه صادرات صنعتی میشود .برآیند این
دو عامل ،شکلدهنده چگونگی وابستگی اقتصاد ایران به نفت
اس��ت .بخش عمدهای از پاس��خ به این سوال که بهرغم تأکید
بسیار زیاد و مستمر تصمیمگیرندگان کشور بر کاهش وابستگی

اقتصاد به صادرات نفت خام ،حداقل از  30سال پیش به این طرف ،چرا ما
هنوز بسیار به نفت وابستهایم به گونهای که امروز گذران با نفت کمتر از
 70دالر برای ما مشکل و دوام آوردن با نفت کمتر از  50دالر تقریباً غیر
ممکن شده است را میتوان در سیاست نرخ ارز یافت .به هر حال ،اتخاذ
سیاست عدم تغییر نرخ ارز متناسب با تفاوت تورم داخلی و جهانی ،آغوش
اقتصاد ما را مشتاقانه به روی کشورهای خارجی گشوده است که حاصل
آن ،هر چه بزرگتر شدنتراز تجاری بدون نفت به نفع کشورهای خارجی
و به ضرر اقتصاد کشورمان بوده است .با تثبیت نرخ ارز و در گذر زمان ،هر
روز ،تعدادی از فعالیتهای اقتصادی توجیه خود را در مقایسه با کاالهای
وارداتی از دست میدهند و در معرض تعطیلی قرار میگیرند .در چنین
شرایطی ،کارآفرینان بالقوه ،انگیزهای برای سرمایهگذاری نخواهند داشت
و بجای آن به س��مت فعالیتهای وارداتی رو میآورند .منابع ارزی کشور
صرف میشود بدون آنکه شغل جدیدی ایجاد شود .بازندگان این سیاست،
تولیدکنن��دگان و کارگران و برندگان داخل��ی آن واردکنندگان خواهند
بود .این سیاس��ت ،برندگان خارجی هم دارد .در واقع با گشودن اقتصاد
بر روی کشورهای خارجی ،ما به ایجاد شغل و درآمد در کشورهای دیگر
کمک میکنیم .اما همه کشورهای خارجی به یک میزان از این سیاست
نفع نمیبرند .آنان که بنا به دالیل مختلف فرصت بیشتری برای ورود به
اقتصاد ایران پیدا میکنند طبیعتاً سهم بزرگتری از این کیک نصیبشان
میشود .در اینجا اولویت بهرهمندی را سیاست خارجی تعیین میکند.
تعارضات در عرصه روابط خارجی با کشورهای غربی ،الگوی جغرافیایی
تجارت خارجی ما را به س��مت آس��یای جنوب شرقی و چین سوق
داده که در این میان ،چین جایگاهی ویژه یافته اس��ت .بهر حال ،به
نظر میرس��د که با توجه به سیاست نرخ ارز از یکسو و تشدید
تعارضات با کشورهای دیگر از سوی دیگر ،بخش تولید در اقتصاد
ما به تدریج به کام اقتصاد چین فرو خواهد رفت و ظرفیت ایجاد
اشتغال به مرور کاهش خواهد یافت.

وقتی آمریکا سرمایههای چین را پس میزند
آیا چین سرمایهگذار بزرگ آینده آمریکا خواهد بود؟

نگر
آینده

* رئیس مرکز مناسبات آمریکا و چین در
موسسه جوامع آسیایی
منبع:پراجکتسیندیکت

آمریکا و نیز
اروپای قدیم هردو
نیاز دارند که
چین را در عرصه
سرمایهگذاریهای
خارجی خود
حاضر ببینند و
همین اتفاق هم
قاعدتاخواهد
افتاد
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چی��ن اخی��را ذخای��ر ارزی
خ��ود را به 4\2تریلیون دالر
رسانده و از این جهت ،تمام
کش��ورهای دنیا را پشت سر
گذاشته است( .بعد از چین،
ژاپن ق��رار دارد ک��ه ذخایر
الیور شل* ارزیاش ی��کتریلیون دالر
ترجمه آرمیتا ناظری است) .اما این ذخایر هنگفت
ارزی چی��ن باعث ش��ده که
یک دردسر بزرگ هم برای این کشور درست شود:
مقامات حزب کمونیست چین چه طور باید برای این
همه پول برنامهریزی کنند و در آینده آن را به مصرف
درستیبرسانند؟
بنا به نظر بانکداران بینالمللی ،حدود دو س��وم
ذخایر ارزی چین به دالر اس��ت .ب��ه عبارت دیگر،
بیش��تر قروض فعلی آمریکا به شکل دالر در اختیار
ش��کل
چی��ن ق��رار دارد .ارزه��ای چین که به این
ِ
محافظهکارانه ذخیره شده اند جایشان امن است ،اما
بازده خاصی هم ندارن��د .این ذخایر البته به کمک
اقتص��اد چین آمدهان��د و در عین ح��ال ،چینیها
شاهدند که آمریکاییها به خاطر وضعیت مالی فعلی
شان ،اجناس چینی زیادی میخرند و پول بیشتری
به جیب چینیها میریزند.
اما این رابطه اقتص��ادی متقابل -که البته دچار
سوء عملکرد هم هست -اکنون به یک نقطه حساس
نزدیک شده است .اول آن که باالخره اوضاع همیشه
این طور نخواه��د ماند و باید برای آینده این ذخایر
هم فکری کرد .دوم این که خطر پایین آمدن ارزش
دالر همیشه وجود دارد اما قطعا چین نمیخواهد از
بابت آن همه ذخیره ارزی دالری اش ضرر کند .اصال
همان طور که سرمایهگذاران دوست ندارند ریسک
کنند ،چین هم دوس��ت ن��دارد در مورد پولهایش
ریسک کند و قاعدتا در آینده باید راهی برای مقابله
با این خطر پیدا کند.
اما با وجود عظمت سرمایه چین ،گزینهها برای
اس��تفاده از آن خیلی زیاد نیست .تا مدتی پیش از
کاهش ارزش یورو ،بانکداران چینی بهتدریج به یورو
هم اقبال نشان میدادند .آنها متوجه شده بودند که
با وجود آسیب پذیری اقتصاد کشورهای حوزه یورو،
صادرکنندگان چینی به مصرف کنندگان اروپایی نیز
نیاز دارند و به اینترتیب چینیها میتوانند نفوذ خود
در بازار کشورهای حوزه یورو را هم افزایش بدهند .اما
واقعیت این است که واحد پولهایی مثل یورو یا ین
نمیتوانند به تنهایی پاسخگوی تامین ذخایر ارزی
فزاینده چین باشند.
بنابراین ،اکنون اصال عجیب نیس��ت که بشنویم
مقام��ات چینی ب��ه ش��دت دنب��ال موقعیتهای
سرمایهگذاری متنوعتر و سودآورتری در سطح دنیا
میگردند .مثال آمریکاییها سالهاست که به حضور

چین در عرصه صادرات نفت ،زغالسنگ ،فوالد ،مس
و سویا عادت کردهاند اما شاید خیلی انتظار نداشتهاند
ک��ه چینیها پا به عرصه خرید ش��رکتهای بزرگ
خارجی در آمری��کا بگذارند .حاال این اتفاق افتاده و
آمریکاییها هم مشغول تجزیه و تحلیلش هستند.
آمریکا معموال عالقهای نداشته که خودش را میزبان
مناسبی برای سرمایهگذاریهای بزرگ چینیها نشان
بدهد .این مساله زمانی کامال آشکار شد که شرکتهای
دولتی چین ت�لاش کردند برخی کمپانیهای بزرگ
آمریکایی را بخرند یا در خرید آنها مشارکت کنند .این
تالش باعث شد مقامات امنیت داخلی آمریکا هوشیار
شوند و در این ماجرا دخالت کنند.
یک��ی از نمونههای مع��روف در این خصوص ،در
سال  2005میالدی اتفاق افتاد .در این سال ،شرکت
ملی نفت فراساحل چین تالش کرد شرکت آمریکایی
«یونوکال» را بخرد .نفتی که توسط این شرکت تولید
میش��د ،در نهایت از بازارهایی غیر از بازار چین سر
درمیآورد اما با این وجود ،کنگره آمریکاترجیح داد
در ای��ن مورد با احتیاط عم��ل کند و در نهایت هم
یونوکال به شرکت آمریکایی «چورون» فروخته شد.
از آن زمان به بعد ،مقامات چینی در موارد دیگری
هم این سیاست را در بازارهای آمریکا امتحان کردند؛
اما ناکامیشان در مورد یونوکال مثل خاطرهای تلخ
باقی مانده بود .به همین خاطر ،تعجبی ندارد اگر حاال
شاهد عدم تمایل آنها به تالش بیشتر در این زمینه
باشیم .نکته دیگر این است که در همین تابستان سال
جاری میالدی هم ماجرای مشابهی اتفاق افتاد .گروه
آهن و فوالد «انش��ان» که یک شرکت چینی است
اخیرا قصد داشت بیست درصد از سهام گروه توسعه
فوالد در میسیسیپی را خریداری کند و پایگاهی
برای فعالیتهایش در آمریکا داش��ته باشد .اما فقط
انتشار خود این خبر باعث شد  50نفر از نمایندگان
کنگ��ره آمریکا نامهای در ای��ن خصوص به تیموتی
گایتنر وزیر خزانهداری آمریکا بنویس��ند و خواهان
مقابله با «تهدیدی» شوند که از نظر آنها توسط چین
و علیه امنیت ملی و شغلی آمریکا ابراز شده بود.
واقعیت این است که هر گاه بحث چین به میان
میآید ،آمریکا حق خود میداند که درباره مس��اله

امنیت ملی نگران ش��ود .اصوال شاید تاثیر این گونه
مناس��بات تجاری بزرگ با کشورهای دیگر بوده که
باعث ش��ده کنگره آمریکا کمیته س��رمایهگذاری
خارجی در آمریکا تش��کیل بده��د و در چارچوب
آن ،مخالفته��ا و محدودیتهای��ی را در زمین��ه
سرمایهگذاری در آمریکا ابراز کند.
ب��ه هر حال و با وجود آن که مناس��بات چین و
آمریکا در زمینههای مختلف نسبتا بهبود پیدا کرده
است ،جمهوری خلق چین هنوز اصال مورد اعتماد
آمریکا نیست .اما این مساله با توجه به تحوالت بزرگ
اقتصادی چین میتواند تبعاتی را نیز در آینده برای
آمریکا به همراه داشته باشد .نکته مهم این است که
تالشهای اخیر چینیها برای سرمایهگذاری بزرگ
در آمریکا در ش��رایطی صورت گرفته که آمریکا هم
ممکن است به این شکل از حضور سرمایه خارجی
نیاز داش��ته باش��د .آمار باالی بیکاری و از دس��ت
رفتن فرصتهای ش��غلی در آمریکا شاید با حضور
س��رمایهگذاران خارجی و کار کردن به ش��یوه آنها
تغییرکند.
بر اس��اس آماری که اخیرا توس��ط نشریه «وال
اس��تریت جورنال» ارائه ش��ده اس��ت ،از دس��امبر
س��ال  2007میالدی تاکن��ون ،آمریکا  16درصد از
فرصتهای شغلی در عرصه تولیدات را از دست داده
است .این بدان معنی است که از زمان پیش از شروع
جنگ جهانی دوم تاکنون ،آمار اشتغال در آمریکا این
قدر پایین نبوده است .از میان افرادی نیز که در حال
حاضر در بخش خصوصی آمریکا کار میکنند ،حدود
 5درصد یا  5 \5میلیون نفر برای ش��رکتهایی کار
میکنند که مقرشان خارج از خاک آمریکا است .این
شرکتها نه تنها حقوقی باالتر از همتایان آمریکایی
خود میپردازند ،بلکه  11/3درصد از سرمایهگذاریها
در آمری��کا نیز به این ش��رکتها برمیگردد .بر این
اساس ،به نظر میرسد که آمریکاییها باید در آینده
در مورد حضور چینیها در عرصه سرمایهگذاری در
کشورش��ان تجدید نظر کنند .آمریکا باید واقعیت
دنیای تجاری امروز را بپذیرد و خود را از جریانهای
جدید سرمایهگذاری خارجی محروم نکند.
از طرف دیگر ،آمریکا مجبور بوده که با واقعیت تلخ
دیگری نیز در عرصه تجاری کنار بیاید :اینکه اروپای
قدیم که مناس��بات تجاری زیادی با آمریکا داشت،
حاال بیشتر به کشورهای در حال توسعه شباهت پیدا
کرده و نمیتواند در عرصه س��رمایهگذاری خارجی
مثل سابق برای آمریکا مفید باش��د .با این اوصاف،
آمریکا و نی��ز اروپای قدیم هردو نیاز دارند که چین
را در عرصه سرمایهگذاریهای خارجی خود حاضر
ببینند و همین اتفاق هم قاعدتا خواهد افتاد.
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در آخری��ن اج�لاس
تجارت جهانی که در
ماه ژانویه سال جاری
می�لادی در داووس
برگزار شد ،اتفاقی افتاد
ک��ه در ن��وع خودش
یان برمر* جالب توج��ه بود«.لی
ترجمه مهشیدخوارزمی ککیان��گ» مع��اون
نخست وزیر چین در
یکی از روزهای این اجالس ،سخنرانی داشت و
بر خالف آنچه تصور میش��د ،راجع به مسائلی
حرف زد که نه به درد تیتر روزنامهها میخوردند
و نه جنجالی بودند .او در حرفهایش به وضوح
از ثبات و پیشرفت تکنولوژیکی چین داد سخن
داد و حرفهایش هم بالفاصله با استقبال شدید
حدود  75نفر چینی مواجه شد که آنجا حاضر
بودند .دیدن چنین صحنه ای مرا به یاد این حرف
معروف «دنگ ش��یائوپینگ» انداخت« :حضور
داش��ته باشید ،اما رهبر نباشید» .صحنه ای که
م��ن آن روز در داووس دیدم نش��ان میداد که
چینیها دیگر نمیخواهند به حرف شیائوپینگ
گ��وش کنن��د .آنه��ا نمیخواهن��د حضوری
نامحسوس و بیس��ر و صدا داشته باشند؛ بلکه
حس میکنند زمان حضور گسترده شان در دنیا
فرا رسیده است.
احتماال خیلیها همین پی��ام را از برگزاری
موفقیت آمی��ز المپیک پکن در س��ال 2008
می�لادی نیز دریافت کرده بودند .بدون ش��ک،
عنصری که ورق را در این راس��تا به نفع چین
برگردانده ،مساله اقتصاد بوده است .بحران مالی
و رکود جهانی و البته رهایی چین از این بحران،
باعث ش��ده که در موقعیت این کشور در سطح
دنیا تغییر بزرگی پدی��د بیاید .مقامات چینی
هم میگویند پایداری چین در برابر مشکالت
اقتصادی نشان میدهد که چین الگوی توسعه
اقتصادی جدیدی را در دنیا به نمایش گذاشته
است؛ الگویی که بازار آزاد به مدل آمریکایی را
نفی میکند و در مقابل ،نظام «س��رمایهداری
دولتی» راترویج میکند .در چنین ش��رایطی،
قطعا مناس��بات آمریکا و چین هم دستخوش

تغییر خواهد ش��د .مناس��بات آنها تاکن��ون بر منافع
دوجانبه متمرکز بوده؛ اما حاال ظاهرا باید دیدگاههای
کامال متفاوت این دو قدرت در مورد نظام سرمایهداری
با یکدیگر تلفیق شود و البته اعتماد و اطمینان بیشتری
هم بین آنها برقرار شود.
ام��ا این نیازها تا حد زیادی تحت تاثیر مناس��بات
سیاسی میان دو کش��ور قرار گرفته و به نظر میرسد
که فهرست اختالفنظرهای سیاسی میان این دو کشور
تمامیندارد و ش��اید مساله ایران هم یکی از مهمترین
ش��کافها میان چین و آمریکا باشد .اختالفنظرهای
اقتصادی نیز البته اصال کم نبودهاند .مثال تالش چین
برای پایین نگه داشتن ارزش واحد پولش و ناکامیاین
کش��ور در محافظ��ت از حقوق معن��وی کمپانیهای
خارجی یکی از مسائلی بوده که قانونگذاران آمریکایی را
به شدت عصبانی کرده است .اصوال خیلیها میگویند
آمریکاییها و چینیها حتی بر سر کوچکترین مسائل
تجاری نیز با هم اختالفنظر دارند! واقعیت هم این است
که این اختالفنظرها همگی نشانههای نوعی بحران در
مناسبات دو کشور هستند.
به صورت کلی ،دیدگاه رهبران چین در مورد آمریکا
در روزگار فعلی تغییر زیادی کرده است .آنها قبال فکر
میکردند آمریکا قدرت��ی دارد که نمیتوان نادیدهاش
گرفت .ام��ا حاال یا به خاطر قدرت اقتصادی چین و یا
ب��ه خاطر تغییراتی که در حزب کمونیس��ت حاکم بر
این کشور به وجود آمده ،این دیدگاه تغییر کرده است.
بعضی رهبران چین میگویند حاال توس��عه اقتصادی
چین به آمریکا وابسته نیست و حتی مصرف کنندگان
آمریکایی هم کلید موفقیت چینیها نیستند.
در این میان ،بررس��ی اوضاع چین برای قضاوت در
این خصوص ضروری به نظر میرسد .مشکالت ناشی از
بحران اقتصادی باعث شد در اوایل سال  2009میالدی
میلیونها چینی از کار بیکار شوند؛ زیرا کارخانههایی که
محصوالت صادراتی داشتند در جریان بحران تعطیل
شدند .همین شد که چین در  18ماه اخیر متوجه شد
که وابس��تگی اش به بازارهای غرب تا چه حد میتواند
خطرناک باشد و در داخل چین ،مشکل به وجود بیاورد.
راه حلی که چین در این راستا به آن متوسل شده این
است که به مصرفکنندگان داخلی امید بیشتری ببندد؛
و این برنامه البته باید با احتیاط زیادی به اجرا دربیاید تا
مشکلی در بخش صنایع به وجود نیاورد.

ب��ا این وج��ود ،تالش چین برای داش��تن موضعی
مستقل در عرصه تجاری اکنون به باالترین سطح خود
رسیده است .این مساله در نشست تغییرات آب و هوایی
که در ماه دس��امبر در کپنهاک برگزار شد کامال دیده
میش��د .چین در این نشست جلوی فشار کشورهای
توس��عه یافته ایس��تاد و نگذاش��ت صرفا خواستهها و
برنامههای مورد نظر آنها به اجرا دربیاید .این اعتماد به
نفس در عرصههای دیگری هم از سوی چین به نمایش
گذاشته شد که شاید در این راستا بتوان به موضع گیری
صریح چین در برابر فروش تسلیحات آمریکا به تایوان و
نیز دیدار باراک اوباما رئیسجمهور آمریکا با داالی الما
هم اشاره کرد .در چنین شرایطی احتماال چین در برابر
«مداخالت» دیگر آمریکا هم خواهد ایستاد.
بهرغم تمام این تفاس��یر ،آمری��کا و چین هنوز در
جنبههای زیادی بهخص��وص در عرصه تجارت به هم
وابستهاند .اما اختالفات و رقابتهای فعلی آنها را شاید
بتوان در حد دوران جنگ س��رد هم دانس��ت؛ و البته
بعضی کارشناسان معتقدند آینده شکاف بین چین و
آمریکا ممکن است شرایطی حتی خطرناکتر از دوران
جنگ س��رد را نیز به وجود بیاورد .بناب��ر این دیدگاه،
حاال چین و آمریکا در موقعیتی سختتر و رادیکالتر
از آن دوران قرار دارند و البته بیش��تر هم میتوانند به
هم صدمه برس��انند .حتی مدیریت رقابت میان چین
و آمریکا ممکن اس��ت در آینده از حد توان هردویشان
خارج باشد.
در ای��ن می��ان ،برخ��ی سیاس��تمداران آمریکایی
میخواهند از حربه چین به شکلهای مختلفی استفاده
کنند .آنهاترجیح میدهند تقصیر مشکالت اقتصادی
امروز کشورش��ان را به گردن دیگ��ری بیندازند و این
مساله بهخصوص در زمان انتخابات اهمیت پیدا میکند.
با اینترتیب ،احتماال هم محافظه کاران و هم چپگرایان
در جریان انتخابات آین��ده به رایدهندگان آمریکایی
خواهند گفت که تمام مش��کالت کشورشان ناشی از
چین است! این مس��اله اصال دور از انتظار نیست؛ زیرا
حتی چهره اقتصادی مهمیمثل پل کروگمن هم مدتی
پیش هشدار داده بود که سیاست اقتصادی چین دارد
«به ص��ورت جدی» به تمام دنیا لطمه میزند .و البته
تع��داد آنهایی که از این حرف خوشش��ان آمد هم کم
نبود.
در این میان ،پرسیدن این سوال که «چرا کشوری
با ده درصد بیکاری (مثل آمریکا) نمیتواند کش��وری
با ده درصد رش��د اقتصادی (مثل چی��ن) را وادار کند
که مث�لا در مورد تعدیل ارزش واحد پولش طبق نظر
آمریکا رفتار کند» خیلی بیجا به نظر میرسد! واقعیت
این اس��ت که استقالل رای چین در عرصه بینالمللی
درواقع دارد نوعی ناامنی در داخل آمریکا پدید میآورد.
در یک نظرس��نجی که توسط موسسه «پیو» در سال
 2009میالدی انجام ش��ده 44 ،درصد از آمریکاییها
اع�لام کردهاند که چین را «قدرت اقتصادی برتر دنیا»
میدانند و فقط  27درصد از آمریکاییها این عنوان را به
کشور خودشان نسبت داده اند .این مساله شاید اهمیت
زیادی در آمریکا داش��ته باش��د؛ زیرا درست یک سال
قبل از انجام این نظرسنجی ،مردم آمریکا در انتخابات
ریاستجمهوری شرکت کرده بودند و نظر کاندیداهای
انتخابات را در مورد مس��ائل زیادی میدانس��تند؛ اما
موضع رئیسجمهور آینده در مورد چین قطعا جزء این
توجهات نبود .با اینترتیب ،به نظر میرسد که چین در
مدتی کوتاه توانسته عرصه افکار عمومیآمریکا را تا حد
زیادی تحت تاثیر خود قرار دهد و این تاثیر احتماال در
آینده هم تداوم خواهد داشت.

*رئیس موسسه مطالعاتی گروه اوراسیا
منبع:مجلهپراسپکت

نگر
آینده

انجامیده بود .تحوالت اقتصادی در داخل چین در عین
حال به شدت به محیط زیست آسیب زده و مشکالت
اجتماعی زیادی را نیز به وجود آورده بود .در این میان،
نس��لی از رهبران چین که مهمترین آنها را «هو جین
تائو» و «ون جیابائو» تشکیل میدادند تصمیم گرفتند
این وضعیت را عوض کنند و در نهایت هم تصمیمات
مدیریتی جدیدی برای حل و فصل مشکالت ناشی از
رشد اقتصادی گرفته شد .دولت چین پیشتر به شدت
به کمپانیهای دولتی چش��م دوخته بود اما به تدریج
شروع کرد به هموار کردن راه فعالیت برای شرکتهای
خصوصی .با اینترتیب بود که پکن توانست راهی برای
مدیریت همزمان بخش دولتی و خصوصی پیدا کند و
در عین حال از مزایای رشد اقتصادی نیز در همین راستا
بهره بگیرد .به صورت کلی ،حزب کمونیس��ت چین از

کوتاه کند .اما یک نکته مهم در مورد آینده چین وجود
دارد که دست این کشور را تا حدی میبندد؛ و آن هم
نیاز ش��دید چین به تامین نفت و گاز از طریق مناطق
ناآرام دنیا مثل خاورمیانه و غرب آفریقاست .آمریکا این
مشکل را ندارد و در عین حال ،با حضور نظامیاش در
کشورهایی مانند کره جنوبی و ژاپن میتواند نیم نگاهی
نیز به چین داش��ته باشد .همکاریهای آمریکا با هند
نیز که دائما رو به افزایش است و مجموعه این شرایط،
میتواند آمریکا را به اطمینانی نسبی از موقعیت خودش
در برابر چین برس��اند .با اینترتیب ،ش��اید مهمترین
چیزی که آمریکا در سیاستهای آینده خود مورد توجه
قرار میدهد ،مدیریت مناسباتش با چین باشد.

بسیاری از
تحلیلگران
معتقدندکهآمریکا
ِ
گرفتن دست
برای
باال در مناسباتش
با چین در آینده،
چاره ای ندارد
جز آن که «قدرت
سخت» خود را در
برابر چین افزایش
دهد
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اما آمریکا چه طور به اینجا رس��یده است؟ در سی
س��ال گذش��ته« ،ظهور چین به عن��وان یک قدرت
بزرگ» و نیز «تداوم قدرت گرفتن آمریکا در س��طح
دنیا» به نوعی مکمل هم بودهاند .در اواخر دهه 1970
میالدی ،رهبران چی��ن تصمیم گرفتند موضع خود
در قبال س��رمایهداری را تا حد زیادی تغییر بدهند و
خیلی محتاطانه ،فضای کشورش��ان را به روی برخی
س��رمایهگذاریها و تجارت خارجی باز کنند .مقامات
نس��بتا میانه رویی در هر دو دولت آمریکا و چین نیز
از این شرایط حمایت کردند و در طول سالیان متوالی
امیدوار بودند که مناسباتی جدید بین دو کشور برقرار
ش��ود .اما ش��اید ماجرای میدان تیان آن من در سال
 1989میالدی باعث شد تمام این برنامهها تا حد زیادی
خنثی شود .به دنبال سقوط کشورهای پیمان ورشو و
نیز اتحاد شوروی ،تندروهای چینی همترمز برنامههای
جدید برای سرمایهگذاری را کشیدند و اوضاع در این
کش��ور دوباره تغییر کرد .اما در سال  1992میالدی،
«دنگ شیائوپینگ» خون جدیدی به تن برنامههای
اص�لاح ب��ازار دمید .جانش��ین او -یعن��ی «جیانگ
ی علیه ایدههای
زمین» -هم جلوی مقاومتهای قدیم 
لیبرالیستی و آزادسازی بازار ایستاد و روند اصالحات
اقتصادی چین در اوایل ده��ه  1990میالدی قدرت
گرفت .در این میان اما س��قوط کمونیسم در اروپای
ش��رقی به رهبران چین نش��ان داد که آنها باید برای
ادامه حضورشان در راس قدرت ،سطح زندگی مردم را
باال ببرند و امکاناتی را که حکومتهای کمونیستی از
مردم دریغ میکردهاند در اختیار آنها بگذارند .از سوی
دیگر ،الزمه تحکیم اقتصاد چین این بود که این کشور،
خود را به عنوان مرک��زی برای صادرات معرفی کند.
برای تحقق ای��ن هدف ،چین باید راه ارتباطی خوبی
با مصرف کنندگان در آمریکا ،اتحادیه اروپا و ژاپن باز
میکرد؛ زیرا این کشورها بزرگترین شرکای تجاری
چین بودند .در صورت تحقق چنین ش��رایطی ،رشد
اقتصادی چین از جنبه صادرات بسیار بیشتر از گذشته
به چش��م میآمد .ش��رکتهای آمریکایی از به وجود
آمدن این شرایط استقبال کردند و حتی در آن نقش
داشتند .مثال فروش��گاههای وال مارت به موفقترین
فروش��گاه دنیا در نوع خودش تبدیل ش��د؛ زیرا سام
واتسون بنیانگذار آن به اهمیت استفاده از نیروی کار
ارزان چینی پی برده بود .در سالهای پس از آن ،شمار
زیادی از شرکتهای آمریکایی از فروش محصوالت به
طبقه متوسط چین توانستهاند سود زیادی نصیب خود
کنند .در مقابل ،شرکتهای چینی نیز از تجربههای
مدیریتی ،تکنولوژی پیشرفته و تکنیکهای بازاریابی
آمریکاییها ،اروپاییها و ژاپنیها استفاده زیادی کرده
اند و نتیجه اش را هم دیده اند.
مناس��بات آمریکا و چین اما در ژانویه سال 1993
می�لادی و با ورود بیل کلینتون به کاخ س��فید تحول
بزرگی را تجربه کرد .بیل کلینتون در دورانی که برای
رسیدن به پست ریاستجمهوری آمریکا تبلیغ میکرد،
رهبران چین را «قص��اب» خوانده بود و در عین حال
وعده داده بود که موقعیت ممتازی را که چین در رابطه
تجاری با آمریکا از سال  1980میالدی به بعد به دست
آورده بود دگرگون کند .بیل کلینتون البته هیچ گاه با
این ش��دت عمل نکرد و موضعی محتاطانهتر در مورد
چین داشت .کلینتون در بیشتر دوران ریاستجمهوری
خود سیاس��ت «همکاری س��ازنده» با چین را دنبال
میک��رد و در این میان ،مصرفکنن��دگان آمریکایی
نی��ز از تولیدات ارزان قیمت چینی به��ره میبردند .با
اینترتی��ب بود که در دهه  1990می�لادی نرخ تورم

در آمریکا کنترل ش��د .در همین حال ،کلینتون پیش
از ترک پس��ت ریاستجمهوری ،قانون «روابط تجاری
دائمیو عادی» میان چین و آمریکا را به امضا رس��اند.
درواقع مناسبات آنها آن قدر زیاد شده بود که نمیشد
از بی��ن رفتن آن را تصور ک��رد .در این میان ،پکن هم
ق��درت آمریکا را به رس��میت میش��ناخت و خواهان
بهره گرفتن از آن بود .چین س��الها مناسبات تجاری
و س��رمایهگذاری در کش��ورهایی بیثب��ات در آفریقا،
خاورمیانه ،آس��یای جنوبی و آمریکای التین را تجربه
کرده بود و ریسکهای زیادی را نیز در این راستا به جان
خری��ده بود .اما همکاری با آمریکا و قبول کردن نقش
این کشور در جهان ،به شرکتهای چینی این امکان را
میداد که از راههای هموار تجاری زیادی استفاده کند و
البته صادرات کاالهای چینی به آمریکا نیز باعث میشد
که فرصتهای شغلی زیادی در داخل چین ایجاد شود.
آمریکا هم البته در همین شرایط ،در مورد برخی مسائل
حساس مثل ماجرای میدان تیان آن من ،تبت و تایوان
تا حدی سکوت اختیار کرده بود.
در س��ال  2001میالدی ،چین به سازمان تجارت
جهانی پیوست و این تحول بزرگی بود .واقعیت این بود
که چین به تدریج به خاطر رشد اقتصادی دو رقمیاش
با مشکالت زیادی روبهرو شده بود :مثال سطح زندگی
مردم در شهرهای ساحلی و تجاری با بقیه نقاط کشور
به شدت فرق داشت و این مساله به بروز نارضایتیهایی

بازار بهره خوبی گرفت و این بهره خیلی اوقات اقتصادی
نبوده ،بلکه جنبه ای سیاسی داشته است :مقامات چینی
توانستند از این راه ،کنترل دولت بر توسعه اقتصادی را
افزایش بدهند و ش��انس تداوم حضورشان در قدرت را
نیز به همینترتیب بیشتر کنند .این الگو خیلی موفق
عمل کرده؛ به طوری که چین دیگر لزومینمیبیند در
عرصه جهانی بی س��ر و صدا باشد و میدان را در همه
امور به آمریکا بدهد.
اما آمریکاییها نمیخواهند این وضعیت در آینده هم
ادامه پیدا کند .به همین جهت ،بسیاری از تحلیلگران
گرفتن دست باال در مناسباتش
معتقدند که آمریکا برای
ِ
با چی��ن در آینده ،چاره ای ندارد ج��ز آن که «قدرت
س��خت» خود را در برابر چین افزایش دهد .پیش��تر،
«قدرت نرم» بود که به آمریکا اجازه داد جنگ سرد را از
سر بگذراند و هنوز هم بخش زیادی از قدرت آمریکا در
بخش «قدرت نرم» تعریف میشود .اما افزایش «قدرت
سخت» باعث میشود که آمریکا وضعیتی کامال متفاوت
با چین پیدا کند .آمریکا در حال حاضر هزینههای زیادی
را ص��رف تقویت قدرت نظامیخود میکند و در آینده
هم احتماال با ادامه دادن همین رویکرد میتواند فاصله
بسیار زیادی در عرصه «قدرت سخت» بین خود و چین
ایجاد کند .البته شکی نیست که چین هم در این مدت
بیکار نخواهد نشست و نفوذ خود را به خصوص در آسیا
افزایش خواهد داد تا دست آمریکا را تا حدی از این قاره
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پرونده چهارم
حقوقکارگرانتنها
مشکل چین نیست؛
بحراناقتصادی
دو سال گذشته
جهان تاثیر فاجعه
باری بر میزان
تقاضایخارجی
محصوالتچینی
گذاشته است

با کاالی ارزان قیمت چینی خداحافظی کنید
در آینده نزدیک بحران اقتصادی باعث ورشکستگی کارخانههای کوچک میشود
کارخانه داران ژوهای  -در استان
گوانگدانگ – روزهای سختی را
میگذرانند .آنها دو دهه پیش،
به خاطر کارگران ارزان و فراوان
به ژوهای کوچ کردند و این شهر
به بهش��ت تولید ارزان تیشرت،
آنگ یوئن یوئن اس��باب بازی ،گل پالستیکی،
استادروابطبینالمللدر کاش��ی و انواع فنر تبدیل شد.
دانشگاهکلمبیاومتخصص اما امروز اوضاع تغییر کرده است:
اقتصادسیاسیچین هزینه تولید در کشورهایی مثل
بنگالدش و ویتن��ام پایینتر از
گوانگدانگ اس��ت .هزینه نی��روی کار در چین روز به روز
باالتر میرود .آیا آنها دیگر نمیتوانند ارزانترین کاالهای
جهان را تولید کنند؟
باید پذیرفت که باالرفتن هزین��ه نیروی کار اجتناب
ناپذیر است .دولت چین در سال  2008قوانین سختگیرانه
کارگری و همچنین میزان حداقل دس��تمزد را مشخص
کرد .سیاس��تهای اخیر برای بهب��ود وضعیت اقتصادی
مناطق روستایی باعث کندی روند مهاجرت به شهرها شده
است .اما کارگران حقوق بیش��تری میخواهند .کارگران
بهخصوص در ش��هرها نیازمند حقوق بیشتراند تا بتوانند
زندگیش��ان را بگذرانند .آنها فقط ش��کایت نمیکنند و
دست به عمل میزنند :آنها اعتصاب میکنند و مهمترین
خواسته شان افزایش حقوق است .به همین خاطر است که
کارخانههای چینی نمیتوانند مثل گذشته کاالهای شدیدا
ارزان قیمت تولید کنند .بررسی وضعیت تولید پوشاک در
چین به خوبی نش��ان میدهد که آنه��ا آرام آرام از رقابت
ب��ا دیگر بازارهای با نیروی کار ارزان عقب میمانند .نتایج
تحقیق شرکت مشاوره ای آمریکایی جسین اورورک نشان
میدهد که هزینه نیروی کار در چین در حال حاضر باالتر
از  7کشور آس��یایی است .میانگین حقوق یک کارگر در

مناطق س��احلی چین ساعتی یک دالر است و در مناطق
داخلی ساعتی  55تا  80سنت .در هند ،که هفتمین کشور
است میانگین حقوق کارگر در هر ساعت  51سنت است.
کارگران بنگالدشی پایینترین حقوق را میگیرند؛ حقوق
آنها یک پنجم حقوق کارگران در مناطقی چون شانگهای
و سوژو است.
البته حقوق کارگران تنها مشکل چین نیست؛ بحران
اقتصادی دو س��ال گذش��ته جهان تاثیر فاجع��ه باری بر
میزان تقاضای خارجی محصوالت چینی گذاش��ته است.
ارزش ص��ادرات چین در  2009ح��دود  16درصد کمتر
سال  2008بود .در این میان صنایعی که بیش از بقیه به

حضور کارگر وابسته بودند بیشترین ضربه را خوده اند .مثال
صنعت نساجی برای اولین بار در طول ده سال اخیر شاهد
کاهش سود بوده اس��ت .در مارس  2009میزان صادرات
محصوالت الکترونیکی و کامپیوتری در مقایسه با مارس
 2008حدود  25درصد کاهش داشته است .اگر چه وضع
صادرات چین با آغاز سال  2010کمیبهتر شده ،اما تاثیر
بحران مالی جهان بر چین هنوز محسوس است .در ژانویه
 2010ارزش صادرات چین به حد ژانویه  2008رسید ،اما
تعداد زیادی از کارخانهها عمال نابود شده اند.
به نظر میرس��د بحران ،ش��یپور بیدارب��اش کارخانه
داران و دولتمردان چینی بوده است .بحران باعث نابودی
شرکتهای کوچک شده ،و شرکتهایی که از این دو سال
دش��وار جان س��الم به در بردهاند بزرگتر ب��وده اند و البته
محصوالتیپرکیفیتترتولیدمیکردهاند.پسکارخانههای
بزرگ باقیمانده بزرگتر میش��وند و در مواجهه با دولت و
شرکتهای خارجی قدرت چانه زنی بیشتری پیدا میکنند.
این یعنی دیگر با نامهای بزرگ روبرو خواهیم بود ،نه یک
برچسب کوچک  .Made in Chinaبزرگترین شرکت
کامپیوتری چین ،Lenovo،یکی از این کارخانههای بزرگ
است .حتما نام آن را شنیدهاید یا لپ تاپهایش را دیده اید.
چین در مقایسه با دیگر کشورهای در حال توسعه ،کشوری
پرثبات به حساب میآید و خارجیها از سرمایهگذاری در
آن اس��تقبال میکنند .چینیها کم کم نه فقط کاالهای
پرکیفیتتر تولید خواهند کرد ،که در بخش خدمات ،مثل
طراحی ،هم پیشرفت خواهند کرد .این تغییر ،بدونتردید
باز هم به زیان شرکتهای آمریکایی تمام خواهد شد .وقتی
این دگردیسی شرکتهای چینی به پایان برسد ،ما شاهد
ش��رکتهای بزرگ خواهیم بود که بیشتر از گذشته روی
ابداع و طراحی سرمایهگذاری میکنند.
پ��س Made in Chinaهمچنان در صحنه حضور
خواهد داشت ،اگر چه گرانتر و پرکیفیتتر.

کارگران به جان اقتصاد چین میافتند؟
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آیا اقتصاد چین به سمت بحرانی جدی حرکت
میکند؟تیتربسیاریازخبرگزاریهایبینالمللی
در هفتهه�ای اخیر اعتصاب کارگ�ران چینی در
بسیاری از نقاط چین و مخصوصا اعتصاب کارگران
در کارخانه هوندا برای بدس�ت آوردن دس�تمزد
بیش�تر بود و توجه به حقوق قانونی آنها .اگر این
کارگ�ران آنچه را ک�ه میخواهند بدس�ت آورند
باعث میشود که دیگر کارگران در سایر نقاط نیز
تشویق شوند که در مسیری مشابه برای افزایش
دس�تمزدهای خود اقدام کنند .آی�ا این اتفاقات
باعث میش�ود که این تولید کننده بزرگ در دنیا
از فعالیت باز بماند؟
افزایش دس�تمزد کارگران یک�ی از پیامدهای
اجتناب ناپذیر افزایش استانداردهای زندگی بر اثر
رش�د اقتصادی فزاینده ای است که چین در این
چند س�ال اخیر تجربه کرده اس�ت .افزایش سن
جمعیت فعال به عنوان نتیجه سیاست «یک بچه
کافیست» دولت چین ،شهرنشین شدن بسیاری از

کارگران و مهاجرت بسیاری از روستاها به شهرها
باعث ش�ده اس�ت که برنامهریزی دولت چین به
سمت افزایش دستمزد کارگران حرکت کند البته
نه با سرعتی کافی .در حال حاظر به خاطر نیروی
کار زیادی ک�ه به دنبال کار میگردند دولت چین
توانسته دستمزد کارگران را در بخشهای زیادی
از صنایع و شرکتها کنترل کند.
جالبترین بخش در داس�تان مجادله دولت و
کارگران از تغییر ماهیت نیروی کارگران در چین
میآید .آن هم در سیستمیکه خود را مدافع تام
و تم�ام کارگران میداند .با پیش�رفت تکنولوژی
بس�یاری از کارگران با استفاده از اینترنت و تلفن
همراه از اتفاقاتی که در دیگر کارخانهها و صنایع و
هم چنین دیگر شهرها میافتد به سرعت خبردار
میشوند و این باعث میشود آنها به سرعت از حق
و حقوق خود و قوانینی که از آنها حمایت میکند
آگاه شوند.
تاکنون دولت چین با این جنبشهای کارگری

با مدارا برخورد کرده است .نخست وزیر ونجیابائو
که به عنوان پدر بزرگ ون ش�ناخته میش�ود در
حمایت از کارگران غیرمتخصص مهاجر چینی که
بدنه اصلی نیروی کار چین را میسازند سخنرانی
کرده و گفته که باید نسبت به این گونه کارگران با
احترام رفتار ش�ود و حقوق آنها مورد احترام قرار
گیرد .تا زمانی که اعتراضهای کارگری در تضادی
آش�کار با سیاس�تهای حکومتی نباش�د دولت
مرکزی برخ�ورد با این گونه جریانهای اعتراضی
را بر عهده مقامات محلی خواهد گذاش�ت .اما به
عنوان مثال اعتراضها و اعتصابهای کارگری در
کارخانه هوندای چین برای تش�کیل اتحادیههای
کارگری مس�تقل از دولت یکی از نشانههایترک
برداش�تن این سیاست است .آیا کاسه صبر پکن
لبریز میش�ود؟ چین در برابر کارگرانش سیاست
ارعاب را در پیش خواه�د گرفت یا کوتاه خواهد
آمد؟منتظرمیمانیم.
منبع:نیوزویک

خرافههای چینی

ده مبالغه درباره آینده اقتصاد چین به روایت مجله فوربس

مهمترینمشکل
چین جامعه رو به
کهنسالی آن است.
رقیباقتصادی
قبلی چین یعنی
ژاپن نیز با همین
مشکلمواجه
شد .طی  15سال
گذشته،اقتصاد
ژاپن هیچ رشدی
نداشته است
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درست است که اقتصاد چین
با وجود بحران مالی جهانی هنوز
به سرعت رشد میکند ،اما آنچه
با س��رعت حتی بیشتری رشد
کرده است داستان پردازی درباره
اقتصاد این کشور است .این مساله
درک سیزورز از یک سو به ارقام اقتصادی غیر
پژوهشگردرمرکزمطالعات قابل اتکا که دولت چین منتشر
آسیایبنیادهریتیج میکن��د و از س��وی دیگ��ر به
آمریکاییهایی که به خواب غفلت
فرو رفتهاند بر میگردد .پشت عناوین کلی «دهه چین» و
«قرن چین» نکات مهم و ویژهای پنهان شده است .مبنای
سیاس��ت مناسب را اطالعات مناسب تشکیل میدهد .اگر
ایاالت متحده بخواهد مدبرانه بهترقی جمهوری خلق چین
واکنش نشان دهد ،سرعت و ماهیت واقعی آنترقی باید به
درستی مورد فهم قرار گیرد.
مبالغه شماره  :1چین در حال حاضر موتور پیش برنده
رشد اقتصادی جهانی است.
واقعیت :چین از رشد اقتصادی مابقی جهان میگیرد و به
تولید ناخالص داخلی خود میافزاید .رویه ای که آن دسته
از افراد معتقد به رهبری اقتصادی چین در پیش گرفته اند
این است که رشد جی .دی .پی همه کشورها را با هم جمع
و س��پس حساب کنند که کدام کش��ور سهم بیشتری در
مجموع جهانی دارد .اما این طریقی نیست که جی .دی .پی
کار میکند .اگر کشوری ضوابط تجاری را با موفقیت اعمال
کند و مقادیر عظیم ثروت را از ش��رکای خود کسب نماید،
جی .دی .پی آن بسیار سریع رشد خواهد کرد در حالی که
جی .دی .پی ش��رکایش یا کم خواهد شد و یا رشد بسیار
آهستهتری از آن خواهد داشت .آنگاه به نظر خواهد رسید
که این کشور دارد رشد جهانی را باال میبرد در حالیکه دارد
خود را به هزینه سایر کشورها ثروتمندتر میسازد.
مبالغه ش�ماره  :2چین میتواند طی  10س�ال ایاالت
متح�ده را به عنوان بزرگترین اقتصاد پش�ت س�ر
بگذارد.
واقعی�ت :احتمالی منطقی وج��ود دارد که چین هیچگاه
از آمری��کا جل��و نزند .یک عامل در این پیش بینی ،رش��د
اقتصادی  30س��ال گذش��ته چین میباشد؛ دومین عامل
اهمیت بیش��تری دارد :اگر رشد اقتصادی آمریکا در همان
س��طح س��الهای  2007تا  2009باقی بماند ،رتبه بندی
جی .دی .پی مهم نخواهد بود .پیوند زدن  30سال گذشته
چین به  30سال آینده آن اساسا غلط است .چین سالهای
 1949تا  1978هیچ ش��باهتی به چی��ن  1979تا 2009
ندارد و دالیل مستحکمیوجود دارد که باور کنیم سالهای
 2010تا  2040نیز بس��یار متفاوت خواهد بود .مهمترین
و قطعیترین جنبه مربوط به جامعه رو به کهنسالی چین
میشود .رقیب اقتصادی قبلی چین یعنی ژاپن نیز با همین
مشکل مواجه شد .طی  15سال گذشته ،اقتصاد ژاپن هیچ
رشدی نداشته است.
مبالغه شماره  :3چین در سال  2010از ژاپن به عنوان
دومین اقتصاد بزرگ جهان سبقت میگیرد.
واقعیت :چین احتماال چندین س��ال قبل از ژاپن س��بقت
گرفته اس��ت .هر بحثی درباره اقتص��اد چین ،از جمله این
بحث ،همواره باتردیدهای فراوانی همراه است .نرخ بیکاری
رسما اعالم شده این کشور ارتباط چندانی با میزان بیکاری
حقیقی ندارد ،حجم فروش اعالم شده شامل میلیونها فقره

از اجناس��ی است که هیچگاه فروخته نش��ده اند و بخش
اعظم سرمایهگذاری مستقیم خارجی (اف .دی .آی) اعالم
شده خارجی نیس��ت .دولت مرکزی با استانها و استانها
با شهرس��تانهای خود درباره جی .دی .پ��ی ،اف .دی .آی و
بسیاری از شاخصهای دیگر متفق نیستند..
مبالغه شماره  :4چین بانکدار آمریکا است.
واقعیت :اگر چین هرگز کوچکترین نفوذ مالی داشته است،
هم اکنون ندارد .دولت فدرال ایاالت متحده درگیر یک کسر
بودجه هنگفت است و انتظار میرود این درگیری تداوم داشته
باشد .چین برای اینکه از عواید مالی این کسری منتفع گردد
مقادی��ری از اوراق بهادار مربوطه را میخرد و صاحب حدود
 800میلیارد دالر از داراییهای رسمیخزانه ایاالت متحده
میباشد ،که احتماال در کنار سایر انواع داراییها بیش از اینها
خواهد بود .با این وجود ،عقل سلیم (که آمریکا به دخالت مالی
چین احتیاج دارد تا به مخارج بی س��ر و ته خود ادامه دهد)
خواهد گفت که این تصور غلط است .تا حدی به این علت که
جهش حجم این کسری دارد فروکش میکند .خرید چین از
اوراق بهادار خزانه ایاالت متحده در شرف سقوط تا زیر 100
میلیارد دالر (برای سال  )2009قرار دارد ،این در حالی است
که کس��ری دولت فدرال تا 1\4تریلیون دالر باال رفته است.
نرخهای بهره تجاری آمریکا کمتر از مقادیر مربوط به پایان
سال  2008است .در حالی که خریدهای رسمیچین از نظر
حجم نزدیک به نیمیاز کسری فدرال بوده است .داراییهای
رسمیچین از خزانه کمتر از  7درصد بدهی آمریکا میباشد.
بنابراین خرید اوراق بهادار توسط چین حتی اگر زمانی اهمیت
داشته دیگر مهم نیست.
مبالغه ش�ماره  :5آمریکا و چین ش�دیدا به یکدیگر
وابس�تهاند («چیمری�کا» حاص�ل ادغ�ام ای�ن دو
میباشد)!
واقعیت :وابستگی چین به آمریکا بسیار بسیار سنگین تر از
وابستگی آمریکا به چین است .اتکای چین به ایاالت متحده
واقعیت دارد ،اما آنچه معموال تصور میش��ود نیس��ت .این
درست است که چین مقادیر فراوانی صادرات به آمریکا دارد.
در سال  ،2008تقاضای آمریکا 4 .7درصد از جی .دی .پی
چین را تشکیل داد .به هر حال این رقم کاهش یافته است
و برای سال  2009هم کاهش دارد .چیزی که چین به آن
وابستگی بنیادین دارد سیستم اقتصادی بینالمللی است که
توسط آمریکا هدایت میشود .تجارت آزاد جهانی که توسط
آمریکا برانگیخته شده است ،مدل هدایت شونده با سرمایه
چین را قادر میسازد که جوابگو باشد ،در حالیکه سیستم
حمایت از تولیدات داخلی آمریکا سرانجام این مدل را ناپایدار
خواهد ساخت.
مبالغه ش�ماره  :6نرخ مبادله ارز کنترل ش�ده چین
عاملی اساسی در اقتصاد جهانی به شمار میرود.
واقعیت :نرخ مبادله ارز کنترل ش��ده صرفا عالمتی از یک
مش��کل بزرگتر در اقتصاد چین میباشد .نرخ مبادله ارز از
اهمیت فراوانی برخوردار اس��ت .این نرخ قیمت یک واحد
پ��ول را به دیگری تبدی��ل میکند .همانند قیمت هر چیز
دیگر ،هنگامیکه نرخ مبادله تغییر کند ،عرضه و تقاضا نیز
تغیی��ر خواهد کرد .در این م��ورد ،عرضه و تقاضا عبارت از
صادرات و واردات میباشد .به هر حال موارد کثیری وجود
دارد که نرخهای مبادله ارز اهمیت زیادی ندارند .یک مثال
از اینگونه موارد ،یوان و دالر اس��ت .از ماه جوالی  2005تا
ژوئن  ،2008ارزش یوان در برابر دالر 20درصد رشد کرد .با
این وجود مازاد تجاری چین با آمریکا افزایش حجمینزدیک

به 50درصد داشت .علت آنست که اثر افزایش نرخ مبادله ارز
به واسطه عوامل دیگری در هر دو طرف یعنی آمریکا و چین
پوشش داده شده بود .در طرف آمریکا ،دولت فدرال تقاضا
ب��رای کاالهای چینی را به طرز موثری باال بردند .نرخهای
بهره که در سرتاس��ر گذش��ته پایین بوده اس��ت و دخالت
ناموجه در کسری بودجه خیلی بیش��تر از یوان کم ارزش
برای اقتصاد آمریکا خطرناک است.
مبالغه ش�ماره  :7چین احتماال با وجود یک س�کته
توجیه پذیر به خاطر بحران مالی ،به اصالحات اقتصاد
خود ادامه خواهد داد.
واقعی�ت :اصالحات بازار چین در س��ال  2002به ش��دت
آهسته شد و در سال  2005به طرز موثری متوقف گردید.
دهه  1980شاهد اصالحات صف شکنانه در بازار جمهوری
خل��ق چین بود .دهه  1990ش��اهد تلفیقی از اصالحات و
(پس از رکود مالی آسیایی) دخالت بیشتر دولت بود .دهه
 2000نیز شاهد اجرای زودهنگام واگذاریهای امتیاز سازمان
تجارت جهانی بود که توس��ط یک دولت غالب شد .چین
از لحاظ قیمتها ،خصوصی س��ازی و حتی سرمایهگذاری
خارجی خیلی زودتر از آنکه لیمان برادرز ورشکست شود در
حال خروج از بازار بود .ابتدا خصوصی سازی بخش صنفی از
پیشرفت باز ماند و سپس روند کلی به طور آشکاری توسط
دولت چین معکوس گردید .از نظر قانون این کشور الزم شد
تمامیاتحادیههای ملی در بخشهایی که هسته اقتصاد را
شکل میدهند تحت کنترل دولت قرار گیرند .مدیران عامل
خیلی راحت توسط حزب کمونیست از این اداره دولتی به
آن اداره پاس داده میشدند.
مبالغه ش�ماره  :8چین در ح�ال بازآرایی اقتصاد به
سوی مصرف داخلی بیشتر است.
واقعی�ت :غلبه سرمایهگذاری بر مصرف در پیشبرد اقتصاد
چین در حال تشدید اس��ت .مازاد تجاری رسمیچین در
س��ال  2009ش��اهد افت  100میلیارد دالری بود .آمریکا
میگوید کسری تجارت دوجانبه نیز برای سال  2009تنزل
یافته اس��ت (البته با نس��بتی کوچکتر از این) .این موضوع
میتوان��د برای آمریکا خبری خوش��ایند و ب��رای چین ،به
نادرست ،عالمتی از تحول اقتصادش باشد .مازاد تجاری به
این دلیل کاهش یافت که صادرات چین سریعتر از وارداتش
تنزل پیدا کرد .به عبارت دیگر ،تقاضای چین برای کاالهای
خارجی کم ش��د ،اما تقاضای جهانی برای کاالهای چینی
نیز کاهش یافت.
مبالغه ش�ماره  :9میزان انتش�ار گازهای گلخانه ای
توسط چین تقریبا با آمریکا برابر است.
واقعیت :این میزان در مورد چین 25درصد بیش��تر است و
این اختالف هر روز بیشتر میشود.
ی برای کاهش
مبالغه ش�ماره  :10چین برنامهای رسم 
اساسی انتشار گازهای گلخانهای دارد.
واقعیت :هدف چین این است که از فزونی انتشار این گازها
ممانعت به عمل آید .میزان واقعی انتشار گازهای گلخانهای
چین طی دهه آینده بیشتر خواهد شد .چین متعهد نشده
است که میزان انتش��ار گازهای گلخانهای را کاهش دهد.
بلکه التزام آن مبنی بر جلوگیری از افزایش است که در این
مورد میزان گاز منتشره به ازای واحد جی .دی .پی تعریف
میش��ود .این یعنی تعهد به کاهش انتشار گاز متناسب با
حجم اقتصاد؛ اگر اقتصاد چین به رش��د خ��ود ادامه دهد،
میزان کل انتش��ار گازهای گلخانهای توسط این کشور نیز
زیادتر خواهد شد.
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بلندپروازی امارات
بزرگترین عملیات استخدام در تاریخ خطوط هوایی جهان طی یک دهه آینده
دو خط هوایی اصلی امارات متحده عربی قصد دارند
طی ی��ک دهه آینده  80هزار نفر را اس��تخدام کنند و
این بزرگترین روند استخدامیدر تاریخ صنایع هواپیمایی
جهان خواهد بود .استخدام در تمامیمشاغل – خلبان،
خدمه پرواز و کارمند – انجام خواهد شد .در حال حاضر
ب��ه خاطر رکود اقتصاد جهان ،ش��رکتهای هواپیمایی
فراوانی در نقاط مختلف دنیا با بحران روبهرو شدهاند اما به
نظر میرسد دو خط  Emirates Airlineو Etihad
 Airwaysطرحه��ای بزرگی برای آینده دارند .در اروپا
چندین شرکت عمده با هدف کاهش هزینهها ،تعدادی
از کارمندان خود را اخراج کردهاند ،آنها به
عالوه با افزای��ش مالیاتهای محیط
زیستی مواجه شدهاند و این بر دامنه
مشکالت آنها افزوده است .اما اوضاع
در امارات متفاوت است؛ این دو خط
بزرگ هوایی کارمندان جدید را برای
اداره ک��ردن صدها هواپیمایی میخواهند
که اخیرا سفارش دادهاند .هواپیماهای جدید این دو خط
هوایی از پیش��رفتهترین انواع هواپیما هستند و اکثر در
نمایشگاه هوایی فارنبروگ یا برلین که اخیرا برگزار شد
معرفی شده اند .مقامات دوبی اعالم کردند که هواپیمایی
ام��ارات برای خرید چندین ایرباس  A380حدود 11.5
میلیارد دالر هزینه خواهند کرد .این هواپیماهای جدید
اولین بار دو ماه پیش در نمایشگاه هوایی برلین معرفی
ش��دند .در این میان خطوط هوایی االتحاد در ابوظبی

قصد دارد تا سال  2020تعداد کارمندانش را به  27هزار
نفر افزایش دهد .تعداد کارمندان کنونی این خط هوایی
بزرگ در حال حاضر  8هزار نفر اس��ت .گروه هواپیمایی
ام��ارات البته کارمندان بیش��تری را اس��تخدام خواهد
کرد .این ش��رکت که شامل خط هوایی و شبکه جهانی
سازمانهای مس��افرتی و معاینه فنی هواپیماهاست ،تا
س��ال  2020تعداد هواپیماهایش را به دو برابر افزایش
خواهد داد .آنها در حال حاضر  149هواپیما دارند و طبق
برنامهریزی در طول ده سال آینده  151هواپیمای دیگر
به ناوگان هوایی ش��ان اضافه خواهد شد .ریک هلیول،
قائم مق��ام امور اس��تخدام در خطوط هوایی
ام��ارات میگوید 25« :س��ال طول
کشید تا به آمار  40هزار کارمند
برس��یم ،اما در ده س��ال آینده
تع��داد کارکنانم��ان را دو برابر
میمیکنیم .یعنی در س��ال 2020
بدون شک  80هزار کارمند خواهیم داشت».
با احتساب تعداد کارمندانی که در این مدت بازنشسته
میشوند هواپیمایی امارات در طول این دهه بیش از 60
هزار کارمند جدید استخدام خواهد کرد .به گفته هلیول،
 2500نفر از استخدامیهای جدید خلبان خواهند بود و
 20هزار نفر ،خدمه پرواز.
آژانسه��ای کاریابی میگویند خطوط بزرگ هوایی
در خاورمیانه نظیر امارات و االتحاد همیشه مورد توجه
افراد متخصص درجه یک این حوزه بوده است .جان بری،

مدیر شرکت «خدمات هوایی زیگما»ی دوبلین ،که در
امر کاریابی برای خلبانان و خدمه پرواز متخصص است
میگوید« :شرکتهای هواپیمایی حاشیه خلیج فارس
همیشه در جذب بهترین افراد رقابت داشته اند .استخدام
در این مقیاس بزرگ برای آنها کار سادهای نیست .معلوم
نیس��ت که این همه نیروی کارآم��د را باید از کجا پیدا
کنند ».شاید مهمترین دلخوشی روسای خطوط هوایی
خاورمیانه همین بحران اقتصادی کنونی جهان باشد ،چرا
که شرکتهای بزرگ بینالمللی با مشکل روبهرو شدهاند
و کارکنان آنها به وسوس��ه میافتند که به خاطر حقوق
باالتر ج��ذب ش��رکتهای خاورمیانهای
شوند .ری جمال ،مسئول امور ارزیابی
کارکن��ان در هواپیمای��ی االتحاد
میگوید« :بح��ران به ما اجازه داد
استخدام در حوزههای گوناگون را
آغاز کنیم».
در خط��وط هوایی با ورود هر هواپیما
استخدام پرسنل اضافی اجتناب ناپذیر میشود ،اما تعداد
این پرسنل به درجه و کالس آن خط هواپیمایی مربوط
است .مثال در خطوط هوایی امارات با ورود هر هواپیمای
پهن پیکر ( 350 )wide bodyنفر استخدام میشوند
که در بین آنها  20خلبان و  80خدمه پرواز حضور دارند.
مقامات این ش��رکت در حال حاضر در ماه به  30کشور
س��ر میزنند تا کارمند جدید استخدام کنند .بر اساس
اعالم مقامات هواپیمایی االتحاد سال آینده  6هواپیما به
ناوگان هوایی این شرکت اضافه خواهد شد .آنها در سال
 4 ،2012هواپیما خواهند خرید ،شش هواپیما در سال
 2013و  12هواپیما در سال  .2014قرار است  85درصد
اس��تخدامهای تازه از طریق پایگاه اینترنتی جدید آنها
انجام شود .آیا خطوط هوایی امارات و االتحاد میتوانند به
این هدف بلندپروازانه نائل شوند؟ آیا آنها در سال 2020
به بزرگترین خطوط هواپیمایی دنیا تبدیل خواهند شد؟
تحلیلگران اماراتی که خوشبین به نظر میرسند.

امارات :از کاهش بهای نفت ضربه نمیخوریم
تصویب قوانین تازه آینده نگرانه برای جذب سرمایهگذاران خارجی

دالر ضعیف ،صادرات نفتی ضعیف ،واردات دشوار

منبع :روزنامه نشنال ،چاپ امارات
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اقتصاددانان هشدار میدهند با تداوم روند تضعیف دالر
آمریکا ،هزینههای واردات در کش��ورهای حاش��یه خلیج
فارس باالتر میرود و این به تورم بیش��تر در این کشورها
میانجامد و کار دولتها برای تنظیم سیاس��تهای مالی
س��ختتر از گذشته میشود .دولت آمریکا تالش میکند
نرخ بهره را پایین نگاه دارد تا روند احیای اقتصاد در حال
رکود را ش��دت بخش��د ،اما این روند باعث کاهش هر چه

احیای آمریکا یا تداوم رکود؟

آیا گزارشهای پیشین مبنی بر آغاز روند احیای اقتصاد
آمریکا و تقویت دالر درس��ت بوده است؟ بر اساس آماری
که م��اه پیش «دفتر تحلیل اقتص��ادی» وزارت بازرگانی
ایاالت متحده منتشر کرد ،اقتصاد آمریکا رشد ساالنه 1/6
درصدی را تجربه کرده است( .محاسبه شده بر اساس تولید
ناخالص داخلی  )GDPاین پایینتر از رشد ساالنه اقتصاد
در سه ماهه قبلی بود و به مراتب پایینتر از پیشبینی 2/4
درصدی دفتر تحلیل اقتصادی که قبال اعالم شده بود .به
همین خاطر گروهی از اقتصاددانان میگویند خوشبینی
چند هفته پیش رسانههای آمریکایی – از جمله نیویورک
تایمز و نیوزویک  -در مورد پایان رکود اشتباه بوده است
و اخبار جدی��د از تداوم بحران حکایت میکند .نیوزویک
دو ماه پیش نوش��ته بود« :در مورد افول بلندمدت اقتصاد
آمریکا واقعا اغراق شده است .آمریکا سریعتر از اکثر رقبای
بینالمللی باز میگردد .متوسط شاخص صنعتی داوجونز
در ح��ال حاضر در نزدیکی  11000ق��رار دارد ،یعنی 70
درصد بیش��تر از میانگین سال گذش��ته .به عالوه میزان
فروش ش��رکتهای خودروسازی آمریکا در سه ماهه اول
سال  2010در مقایسه با دوره مشابه در سال گذشته 16
درصد رش��د داشته اس��ت .در ماه مارس  162هزار شغل
جدید به اقتصاد آمریکا اضافه ش��د که حدود  17هزارتای
آن در بخ��ش تولید بوده اس��ت .به قدرت دالر آمریکا هم
افزوده ش��ده است ،رشد اقتصادی ایاالت متحده هم آرام
آرام – مثل قبل – از اروپا و ژاپن بیشتر میشود .در میان
اقتصاده��ای بزرگ فقط چین ،هند و برزیل هس��تند که
رشدی سریعتر از آمریکا را تجربه میکنند ».اما انتشار آمار
جدید تحلیلگران را سرخورده کرده است .دانیل ایندیویگلیو
در مجله آتالنتیک مینویسد« :زیادی امیدوار شده بودیم.
نباید فراموش کنیم که تاجران آنچنان که ما فکر میکردیم
به بازار اعتماد نکردهاند و آنها هنوز خیلی کمتر از گذشته
س��رمایهگذاری میکنن��د ».در این میان پ��ل کروگمن،
اقتصاددان آمریکایی برنده جایزه نوبل در نیویورک تایمز
نوشت«:آیا تولید ناخالص ملی مان افت میکند و وارد رکود
عمیقتری میشویم؟ چه اهمیتی دارد؟ میزان بیکاری تا
پایان س��ال  2010هم افزایش خواهد یافت و دیگر فرقی
ندارد که تولید ناخالص داخلی تا آخر س��ال پایین برود یا
باال بیاید .روشهای سنتی ارزیابی بحران کارایی ندارد .در
این میان یک چیز معلوم است :سیاستگذاران ما همه چیز
را انکار میکنند و زیادی خوشبیناند ».با این همه فلیکس
سالمون ،خبرنگار اقتصادی رویترز مینویسد« :نشانههای
خوبی هم وجود دارد .میزان صادرات آمریکا افزایش یافته و
البته واردات هم بیشتر شده است .اینها را نباید دست کم
گرفت .وقتی تقاضا به وجود میآید یعنی اقتصاد شروع به
حرکت کرده است».

بنا بر پیشبینی یک موسس��ه معتبر مالی ،ادامه
بحران جهانی اقتصاد و عدم توانای��ی اوپک در اداره
بازار نفت باعث خواهد ش��د که در سال آینده شاهد
سقوط قیمت نفت به پایینتر از  50دالر به ازای هر
بشکه نفت باشیم.
الرنس ایگلز تحلیلگر بانک سرمایهگذاری چی پی
مورگان در آخرین گزارش خود نوشته است :ما شاهد
قیمتهای پایینتر و عرضه محدودتر نفت هستیم با
این تفاوت که ریسکها افزایش پیدا کرده اند .او اضافه
میکند :رش��د ضعیفتر اقتصادی ،نیاز روز افزون به
انرژی و باالخره سیاستهای نادرست
اوپک باعث پدید آمدن ریس��کهای
زیادی در بازار نفت خواهد ش��د .اگر
قیمت نفت با کاهش مواجه شود سه
تولی��د کننده عمده نف��ت در خلیج
فارس یعنی عربستان ،کویت و امارات
راه خ��ود را از اعض��ای ضعیف اوپک
جدا میکنند تا بتوانند تعادلی در بازار
قیمتها بوج��ود بیاورند .اما هرگونه
تاخیر در واکنش نسبت به خطراتی
که بازار نفت را تهدید میکند باعث
خواهد شد که قیمت نفت به سرعت به زیر  50دالر
س��قوط کند .بر اساس پیشبینیهای موسسه مالی
جی پی مورگان قیمت نف��ت در بازار نیویورک برای
ادامه سال به بشکهای  77.25دالر خواهد رسید.هم
چنین بر اس��اس پیشبینیهای این بانک برای سال
آینده قیمت نفت در این بازار بطور متوس��ط 79/25
دالر خواهد بود .هرچند که پیشبینیهای اولیه حاکی
از قیمتی  90دالری برای هر بش��که بود .این کاهش
قیمتها نتیجه بحران در اقتصادهای آمریکا ،اروپا و
آسیا است .در طول ماههای اخیر بهای نفت بین حدود
 70تا  80دالر نوسان داشته است و در این حال اوپک
پیشبینی افزایش میزان تقاضای نفت در سال آینده
را منتشر کرده اس��ت .بر اساس پیشبینی موسسه
بینالمللی انرژی ،افزایش میزان تقاضا برای نفت در
س��ال آینده مقدار  400.000بشکه در روز است که
مقدار ناچیزی برای بازار نفت به حس��اب میآید .اما
اوپک همچنان در گزارشهای ماهیانه خود تاکید بر
افزایش تقاضای نفت درسال  2011را دارد.
بر اس��اس آخرین گزارشه��ا در مورد وضعیت
مشاغل در آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان،
در ماه گذشته  131.000فرصت شغلی از بین رفته
است و بخش خصوصی همچنان دچار مشکل برای
ایجاد اش��تغال است .از طرفی دیگر اروپا نیز درگیر
بحران ناشی از وامها و بدهیهای معوقه است البته
به جز آلمان که در وضعیت بس��یار مطلوبی از نظر
اقتص��ادی قرار دارد .در آس��یا نیز چین که رش��د
اقتصادی باالیی را تجربه میکند تقاضای نفت برای
این ماه را حدود  5/6درصد به نسبت ماه قبل کاهش
داده است .به همین خاطر موسسه جی پی مورگان
آینده باثباتی را در سال آینده برای بازار نفت تصور
نمیکن��د .جی پی مورگان در پای��ان گزارش خود
نتیجه میگیرد« :پیشبینیهای اوپک اشتباه از آب
در میآید».

نگر
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مقامات وزارت بازرگانی امارات در گزارش��ی اعالم
کردن��د به خاطر پر بودن صن��دوق ذخایر ارزی و
سرمایهگذاریهای گوناگون در بخشهای مختلف
دنیا ،در صورت ت��داوم کاهش بهای نفت ،اقتصاد
این کشور ضربهای ش��دید نخواهد خورد .وزارت
بازرگان��ی خارجی ام��ارات که گزارش «بررس��ی
سیاس��ت تجاری» را منتش��ر کرده است ،مدعی
شده« :دولت از دهه  1980به سرمایهگذاریهای
خارج��ی روی آورد و داراییهای خارجی اش روز
به روز بیشتر شد .حاال این سرمایه آنقدر هست که تاثیرات
منفی کاهش بهای نفت را تعدیل کند و در نتیجه وابستگی
– و آس��یب پذیری – اقتصاد ب��ه بازارهای نفتی را کاهش
دهد ».بنا براین گزارش دولت امارات با سرمایهگذاریهای
گسترده در خارج از کشور ،ارز خارجی را روانه حسابهایش
کرده اس��ت .موسس��ه فایننس بینالملل ( )IIFدس��امبر
گذش��ته میزان موجودی صندوق ذخی��ره ارزی امارات در
پایان س��ال  2009را حدود  458میلیارد دالر تخمین زد.
در پایان س��ال  2008میزان موج��ودی این صندوق 378
میلیارد دالر بود .کاهش اخیر بهای نفت به همراه نشانههایی
از کاهش دوباره سرعت رشد اقتصادی آمریکا  -بزرگترین
اقتصاد جهان  -باعث نگرانی کشورهای تولید کننده نفت
خاورمیانه شده است؛ چرا که به طور معمول با آغاز پاییز و
پایان فصل رانندگی – تابستان – در آمریکا تقاضا برای نفت
پایین میآید و این به معنای کاهش دوباره قیمتهاس��ت.
البته همه تولیدکنندگان نفت خاورمیانه چنین نگرانی ای
ندارند .امارات با ذخایر ارزی و س��رمایهگذاریهای خارجی
توانس��ت از دوران نفت بش��کهای  34دالر به سالمت عبور
کن��د .با این حال به گزارش موسس��ه فایننس بینالملل
عبور از بحران برای امارات هم گران تمام شده است چرا که
میزان داراییهای خارجی آنها نسبت به دو سال پیش 132
میلیارد دالر افت کرده است .در پایان سال  2007آنها 510
میلیارد دالر در حس��اب ذخایر ارزی موجودی داشتند .در
این گزارش دولتی اعالم شده که برای تداوم رشد اقتصادی
کش��ور ،باید پروژههای زیادی در حوزههای توریسم ،حمل
و نقل و س��اخت و س��از آغاز یا تکمیل ش��ود .نویسندگان
گزارش اعالم کردهاند در بلند مدت آنچه به نفع کشور است
افزایش سرمایهگذاریهای خارجی است و دولت برای جذب
سرمایهگذاران خارجی به امارات باید برخی قوانین را تغییر
دهد و مثال حقوق مالکیت را به نفع خارجیها عوض کند.
بر همین اساس به زودی قوانین جدیدی در امارات تصویب
خواهد شد و این کشور به شركتهاي خارجي حق مالكيت
كامل خواهد داد .در حال حاضر در مناطقی جز مناطق آزاد
این حق وجود ندارد و شرکتهای خارجی در امارات عربی
متحده میتوانند حداکثر مالکیت  49درصدی شرکت خود
را در این کشور داشته باشند .بنا بر این گزارش شركتهاي
خارجي فعال در بخشهاي مالي ميتوانند حتی تا س��قف
 100درصد مالكيت داشته باشند.

بیش��تر ارزش دالر میش��ود .جارمو کوتیلین ،اقتصاددان
ارشد در موسسه  NCB Capitalدر عربستان سعودی
میگوید « :دالر ضعیف اصال به نفع کش��ورهای حاش��یه
خلیج فارس نیس��ت .سیاس��ت گذاران ما هم از این روند
سرخوردهاند و هم آزرده .فشار زیادی روی آنهاست ،قیمت
مواد غذایی وارداتی به همین خاطر در حال افزایش است».
کوتیلین ادامه میدهد« :کش��ورهای ص��ادر کننده نفت
به ویژه کشورهای عربی فشار ش��دیدی را به آمریکا وارد
میکنند تا قیمت دالر را به شرایط مستحکم خود برساند و
مانع سقوط بیش از پیش آن شود».

بیثباتی در انتظار
بازار نفت خاورمیانه
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دهکده جهانی
سرمایهگذاری
چین در منطقه
خلیج فارس
هنوز در مرحله
آغازین خود قرار
دارد ولی این
سرمایهگذاریها
رو به افزایش است

سرمایهگذاران چینی در راه امارات
نگاه چین و امارات به آینده همکاری با یکدیگر
بازارهای منطقهای فرصت دیگری برای رشد
و توسعه بیشتر چینیها به حساب میآید
و در ط��ول ماهه��ای اخیر س��رمایهگذاران
چینی ب��ه عن��وان دومین اقتص��اد بزرگ
دنیا حضور خ��ود را در بازارهای خاورمیانه
ش��دت بخش��یدهاند .به گفته تحلیلگران
بازار ،رش��د مبادالت اقتصادی بین چین و
خاورمیانه نتیجه سرمایهگذاریهای مهم و
آینده نگرانه این کشور در این منطقه است.
یکی از این رویدادهای مهم بازدید یک هیات عالی
رتبه چینی متشکل از سرمایهگذاران و شرکتهای
س��رمایهگذاری از بازار بورس دوبی  DFMدر ماه
گذش��ته بود .بنا به گفته محمدعلی یاس��ین مدیر
اجرایی ش��رکت س��رمایهگذاری ش��عاع در دوبی
«اینک تعداد بیش��تری از موسس��ههای تجاری و
بازرگانی چینی اجازه دسترسی به بازارهای امارات
متحده عربی و مشتریانشان را دارند.آنها میتوانند
به صورت مستقیم در اقتصاد امارات سرمایهگذاری
کنند و همچنین براس��اس توافقهای انجام ش��ده
س��رمایهگذاران امارات��ی نی��ز میتوانن��د از طریق
سرمایههای بینالمللی خود به سرمایهگذاری متقابل
در چی��ن اق��دام کنند ».ماه پیش تع��داد زیادی از
شرکتهای س��رمایهگذاری چینی به همراه بانک
بینالمللی  ،BOCشرکت س��رمایهگذاری گوتای
یوان و شرکت سرمایهگذاریهایتونگ که نمایندگی
از جانب  12ش��رکت دیگر را داشتند از بازار بورس
دوبی دیدن کردند.
بن سیمپفن دورفر رییس بخش اقتصادی آسیا
در بانک سلطنتی اسکاتلند نیز در همین زمینه به
نش��نال میگوید :چینیها ت�لاش میکنند که در

بازاره��ای متنوع و گوناگون که از پتانس��یل باالیی
برای رشد برخوردارند س��رمایهگذاری کنند.آنها با
سرمایهگذاری در شرکتهایی که با چین در ارتباط
تجاری قرار دارند مانند ش��رکتهایی که در زمینه
نفت ی��ا انرژی فعالیت میکنند و یا ش��رکتهایی
که مشغول سرمایهگذاری متقابل در چین هستند
س��ودی دوجانبه را به دس��ت میآورند و این یک
سرمایهگذاری برنده – برنده برای چین است .هرچند
که بازارهای محلی کوچک در منطقه با سطح داد و
ستد تجاری پایین در بعضی از مناطق میتوانند برای
بعضی از س��رمایهگذاران چینی مانعی باشند .او در
ادامه میگوید :از طرفی دیگر محدودیتهایی نیز در
چین برای سرمایهگذاران چینی در خارج از مرزهای
آن کشور وجود دارد و شرکت سرمایهگذاری چین
که ناظر بر سرمایهگذاری دیگر شرکتها در خارج
از آن کشور است و همچنین بانکهای چینی فقط
میتوانند در بازارها مناطق معینی س��رمایهگذاری
کنند و بر اساس این شرایط من شک دارم که آنها
بتوانند منطق��ه خاورمیانه را به عنوان هدفی اصلی
برای سرمایهگذاری انتخاب کنند.
ب��ازار بورس دوبی امس��ال نزدیک به یک پنجم
از ارزش خ��ود را از دس��ت داد و تالش دولت برای
کنترل بازار بورس و افت ش��اخص قیمتها نتیجه
زیادی در بر نداشت و این بازار در مقابل بورسهای
دیگر کشورهای رو به رشد سقوط بیشتری را تجربه
کرد .در آغاز سال جدید میالدی کمپانی هنگ کنگ
اولین گروه سرمایهگذاری شرقی خواهد بود که در
دوبی به عنوان یک اقتصاد رو به رشد  250میلیون
دالر سرمایهگذاری میکند.این سرمایهگذاری نتیجه
س��رمایهگذاری اولیهای اس��ت که در سال 2008

شرکت سرمایهگذاری دوبی در چین انجام داده بود.
تبادل تجاری بین چین و امارات در طی این سالها
همواره رو به گس��ترش بوده است و امارات توانسته
است نقش برجس��تهای را در تجارت با چین بازی
کند و از این راه هر دو کشور به منافع زیادی دست
پی��دا کرده اند .بندر تجاری دوبی در طی این مدت
توانسته است با رقابت با بندر شانگهای و هنگ کنگ
و دیگر شهرهای تجاری در چین توجه سرمایهگذاران
را ب��ه خود جلب کند .مبادله تجاری چین و امارات
در سال گذشته معادل  21میلیارد بود که با افتی 7
میلیارد دالری نسبت به سال قبل از آن مواجه بود
که این امر به خاطر بحران اقتصادی در جهان قابل
توجیه است.
آنچه عیان است این مس��اله است که به همان
نس��بت که س��رمایهگذاران چین��ی عالقهمند به
س��رمایهگذاری در امارات هس��تند ،سرمایهگذاران
اماراتی نیز مش��تاق هس��تند تا با پر جمعیتترین
کشور کره زمین و یکی از پویاترین اقتصادهای جهان
ارتباط تجاری بیشتری برقرار کنند.
بنا ب��ه عقیده ایزاک مینگ تحلیلگر موسس��ه
 BNPدر پکن ،س��رمایهگذاری چی��ن در منطقه
خلی��ج فارس هنوز در مرحله آغازین خود قرار دارد
ولی این سرمایهگذاریها رو به افزایش است.به عقیده
او موقعیت ویژه امارات متحده عربی باعث میشود
که در دراز مدت این کش��ور ب��ه مرکز مهمیبرای
س��رمایهگذاری چین تبدیل ش��ود از طرفی دیگر
تالش ام��ارات برای ایفای نقش خود به عنوان پلی
بین شرق و غرب کمک میکند این کشور تحوالت
زیادی را در حوزه اقتصادی در آینده تجربه کند.
منبع :روزنامه نشنال ،چاپ امارات

هشدار :مسکو به واشنگتن نزدیک میشود
کرملین میخواهد با هدف افزایش سرمایهگذاریهای زیربنایی ،از بودجه نظامیاش بکاهد
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با انتشار یک سند محرمانه مشخص شد که
دلیل هم صداییهای اخیر مسکو با واشنگتن
چه بوده است :روسیه میخواهد برای کمک
به مدرنیزاس��یون صنایع قدیمیو کم بازده
خود ،سیاس��ت خارجی علمگرایانهای را در
پیش بگیرد و رواب��ط نزدیکتری با آمریکا
و اروپ��ا برقرار کند .روس��یه از روند کاهش
به��ای نفت و همچنین رکود اقتصاد جهان
ضربه خورده و در طول چند ماه اخیر شاهد
اعتراض مردمیبوده که از شرایط اقتصادی
کنونی راضی نیس��تند .موجودی صندوق
ذخیره ارزی هم خالی شده و به نظر میرسد
مقامات روس باالخره جدیت موضوع را درک
کرده اند .فراموش نکنیم روسیه دو سال سرنوشت
س��از  2012و  2014را در پیش رو دارد و باید خود
را ب��رای روزهای حساس��ی آماده کن��د .یک مقام

ترجمه سعید پویان

رسمیروس صحت این س��ند را که توسط توسط
سرگیی الوروف ،وزیر خارجه به دیمیتری مدودف
رییسجمهور روسیه ارائه شده تایید کرده است .این
سند اولین بار به طور کامل توسط نیوزویک روسی

منتشر ش��د .دیمیتریترنین ،رییس بنیاد کارنگی
در مسکو میگوید« :این سند بازتاب جریان اصلی
در رهبری سیاس��ی روس��یه اس��ت ».در این سند
محرمانه به گذار از رویکرد تهاجمیسالهای اخیر
کرملین اشاره شده است .یک سخنگوی کرملین به
وال استریت جورنال گفت که سند در ماه فوریه به
مدودف ارائه شده و تاکنون به طور رسمیمورد تایید
او قرار نگرفته .اما به هر حال بعضی از پیش��نهادات
آن مث��ل توافق با آمریکا برای کاهش س�لاحهای
اتمیاجرا ش��ده است .به نظر میرسد پیشنهادات
سند محرمانه دقیقا در راس��تای سخنرانی ساالنه
مدودف در پارلمان اس��ت که نوامبر گذش��ته ایراد
ش��د .او اعالم کرد که باید هدف سیاس��ت خارجی
مسکو کمک به مدرنیزاسیون اقتصاد توسعه نیافته
روسیه باشد .بنا بر گزارش نیوزویک روسی ،الوروف
در نامهای که همراه با سند به مدودف تقدیم کرده

عراق نه سوییس خواهد شد ،نه سومالی
گزارش فارن پالیسی درباره نفت عراق و آینده آن

سرمایه داران پوتین راترجیح میدهند

روسیه در سال  2012انتخابات ریاست جمهوری
برگزار میکند و در سال  2014هم میزبان المپیک
زمس��تانی اس��ت و ناظران امور روس��یه میتوانند
از ه��ر دو واقعه ب��رای داوری در مورد میزان واقعی
پیشرفت کشور اس��تفاده کنند .انتخابات میتواند
پیشرفت سیاس��ی و اجتماعی مسکو را نشان دهد
و المپیک هم میزان ثروت و اعتماد به نفس کشور
را .به عالوه المپیک نش��ان خواهد داد که آیا مسکو
میتواند امنیت بازیه��ا را تامین کند یا نه( .محل
برگزاری بازیهای المپیک به قفقاز شمالی همیشه
ناامن نزدیک است ).البته انتخابات ریاستجمهوری
که فقط  18ماه دیگر برگزار میشود مساله فوریتر
و پر اهمیتتری است .هر کس که در انتخابات برنده
شود شش سال بر کشور حکومت خواهد کرد( .دوره
رییسجمهور کنونی  4س��اله است ).انتظار میرود

منبع :وال استریت جورنال
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خواستار «اتحاد مدرنیزاسیون» با کشورهای اروپایی
برای جذب تکنولوژیهای ضروری ش��ده است .او
مینویس��د« :باید برای استفاده از توان تکنولوژیک
آمریکا تالش کنیم ».در گزارش کش��ورهای آلمان،
فرانسه ،ایتالیا و اسپانیا به عنوان نزدیکترین شرکای
روسیه در اروپا معرفی شده اند .با آنکه در این سند
هم طبق معمول گذشته از بلندپروازیهای آمریکا
برای تداوم سلطه جهانی اش انتقاد شده ،اما دولت
اوباما را به خاط��ر «تالش برای دگرگون کردن نوع
رابطه دو طرف» ستایش کرده است .بنا بر گزارشها
کرملینمیخواهدباهدفافزایشسرمایهگذاریهای
زیربنیایی ،از بودجه نظامیاش بکاهد .در موضوعات
دیگر البته قرار نیس��ت کرملین ب��ا غرب کامال در
یک صف قرار بگیرد .در مورد بحران اتمیایران هم
مقامات آمریکایی میگویند روسیه بسیار بیشتر از
قبل از تالشهای کاخ سفید برای گسترش تحریمها
حمای��ت میکند .اما در گزارش محرمانه از ایران به
عن��وان نقطه تالقی احتمالی مس��کو و غرب – در
صورت حمله نظامیبه تهران  -نام برده شده است؛
روس��یه همیشه با حمله به تاسیس��ات اتمیایران
مخالفت کرده است .با این همه ویاچسالو نیکنوف،
متخصصسیاستخارجیومشاورکرملینمیگوید:

«رابط��ه دو طرف از زمان گورباچف تا کنون به این
خوبی نبوده است .حاال روسها هم حس میکنند
میتوانند همکاری بیشتری با غرب داشته باشند .به
هر حال روسها باید اقتصاد خود را احیا کنند و به
این نتیجه رسیدهاند که سرچشمه مدرنیزاسیون و
ابداع در غرب است نه در شرق».

والدیمیر پوتین ،رییسجمهور قبلی و نخست وزیر
کنونی ،در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند
و رای بیاورد و این یعنی انتخاب مدودف در س��ال
 2008فقط به خاطر دور زدن قانون اساس��ی بوده
اس��ت .قدرت واقعی به طور نیمه مخفی در دستان
پوتین مانده و احتماال او در دو دوره آینده  -از 2012
تا  - 2024رییسجمهور و همه کاره کشور خواهد
بود .س��رمایهگذاران خارجی این سناریو را جذاب
میدانند .پوتین فرد کامال شناخته شده ایست و نام
اش با ثبات گرده خورده اس��ت .نوید  12سال ثبات
و تداوم میتواند س��رمایه خارجی – مالی و فکری
– را به س��مت مسکو بکشاند و این دو فاکتور برای
مدرنیزاسیون مس��کو ضروری اند .اما اگر انتخابات
با خشونت و تقلب آش��کار همراه شود بدونتردید
خارجیهای کمتری سرمایه شان را در روسیه خرج
خواهند ک��رد .در چنین حالتی ،به جز نگرانیهای
اخالقی ،سرمایهگذاران نمیتوانند به دولتی اطمینان
کنند که به خودش مطمئن نیست و از رای مردمش
میترسد .نبود دموکراسی شاید برای خارجیها مهم
نباشد ،اما نبود اعتماد به نفس دولت ،آنها را بهتردید
میاندازد.

امضای 12
قرارداد جدید
با شرکتهای
معتبرنفتیجهان
این امید را به
عراق میدهد که
بتواند تولید نفت
خود را در حدود
سال  2020به
پنج برابر میزان
فعلیبرساند.
هر چند که این
هدف غیر واقعی
وخوشبینانه
ارزیابی میشود
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ارزیابی رس��میدولت جورج بوش
قبل از آغ��از حمله به عراق حاکی
از آن بود که محصوالت نفتی عراق
قادر اس��ت هم هزینههای جنگ و
هم هزینههای تغییر در این کشور
برای رسیدن به دموکراسی را فراهم آورد .در طرف مقابل
مخالفان اعتقاد داش��تند که ه��دف اصلی حمله ،چنگ
انداختن به منابع نفتی عراق است .اینک که جنگ عراق به
صورت رسمیپایان یافته اعالم شده ،این منابع نفتی که از
آن صحبت میشد کجا است و این منابع چگونه میتواند
آینده عراق و دنیا را تغییر دهد؟
پس از سالها خشونت لجام گسیخته به نظر میرسید
رش��د و توس��عه صنعت نفت و محصوالت نفتی در عراق
هدفی غیر واقعی اس��ت .اما امروزه نش��انههایی از رش��د
پروژههای نفتی در ش��ش ماه گذشته در جنوب عراق به
چش��م میخورد.اگر این پروژهها به پیش��رفت خود ادامه
دهن��د در ده��ه آینده عراق ق��ادر خواهد ب��ود به عنوان
گزینهای قابل اعتنا و پر نفوذ در بازار جهانی نفت ایفای به
نقش بپردازد به شرط آنکه بتواند منابع کافی برای رشد و
توسعه منابع نفتی و زیر ساختهای آسیب دیده آن بدست
آورد .در حال حاظر تولید روزانه نفت در عراق معادل 2/4
میلیون بشکه در روز است .در عین حال امضای  12قرارداد
جدید با شرکتهای معتبر نفتی جهان این امید را به این
کشور میدهد که بتواند تولید نفت خود را در حدود سال
 2020به پنج برابر میزان فعلی برس��اند.هر چند که این
هدف غیر واقعی و خوش��بینانه ارزیابی میشود .حتی اگر
تصور کنیم که تولید نفت عراق تا آن زمان س��ه برابر حد
فعلی شود این کار باعث پدید آمدن تحوالت مهم و ایجاد
سیاستها و نگاههای جدید در منطقه خواهد شد.در حال
حاظر عربستان سعودی تنها تولید کننده نفت در منطقه

است که توانایی و ظرفیت کافی برای افزایش قیمتها یا
تولید باالتر را دارد.واکنش عربستان سعودی نسبت به عراق
در زمانی که عراق بخواهد جای این کشور در زمینه تولید
نفت را بگیرد و تبدیل به کشوری تاثیرگذار در بازار جهانی
نفت ش��ود چه خواهد بود؟ از طرف��ی دیگر واکنش ایران
نسبت به تولید باالی نفت عراق و کاهش قیمت نفت آن
هم در شرایطی که تهران نیاز مبرمیبه درآمدهای نفتی
خود دارد چگون��ه خواهد بود؟ در نگاهی دیگر دو اقتصاد
بزرگ و رو به رشد آسیا یعنی چین و هند نیاز روزافزونی
به انرژی دارند .آیا نفت عراق عاملی خواهد بود برای رشد
بیشتر این دو اقتصاد بزرگ؟به هر حال افزایش تولید نفت
در عراق باعث پدید آمدن مس��ائل اساس��ی چه در سطح
منطقه و چه در سطح جهان خواهد شد .اما نباید فراموش
کرد که بدون یک دولت توانا ،سیاستهای تجاری الزم و
واجب برای عراق در حالتی عقب مانده خواهد ایستاد و این
کش��ور بدون داشتن قوانین اجرایی الزم نخواهد توانست
یک بس��تر مناس��ب قانونی برای امضای قراردادهای الزم
باشرکتهای نفتی خارجی را فراهم آورد .این قراردادها از

این جهت حیاتی هستند که دولت عراق بتواند در بخش
انرژی و تاسیسات زیربنایی آن سرمایه الزم را تزریق کند
تا بافت فرس��وده این بخشها را مجددا احیا و گس��ترش
دهد .در عین حال ما ش��اهد این مساله هستیم که دولت
عراق درگیر بحثهای طوالنی و عدم توافق در بس��یاری
از زمینهه��ا با دولت خودمختار کردس��تان عراق اس��ت.
دولت کردس��تان عراق به صورت یکجانبه قراردادهایی را
با ش��رکتها نفتی خارجی امضا کرده است و بسیاری از
این ش��رکتها در آن منطقه مشغول به کار میباشند .اما
مسائل حل نشده بس��یاری باعث ایجاد تنش بین دولت
عراق و دولت کردس��تان شده است .مهمترین این مسائل
اختالف آنها بر س��ر ش��هر ثروتمند و نفت خیز کرکوک
است .ش��هری که منابع نفتی آن باعث ش��ده که هر دو
طرف خواهان الحاق آن به خود باشند .در چنین شرایطی
تعدادی از شرکتهای نفتی برای آغاز پروژههای خود در
عراق دچارتردیدهایی هس��تند اما دالیل زیادی هم برای
خوشبینی به توسعه در مناطق جنوبی عراق وجود دارد،
جایی که دوس��وم محصوالت تولیدی این کشور از تنها
بندر تجاری این کشور صادر میشود.
عراق در وضعیتی نیست که ناگهان تبدیل به سوییس
و یا سومالی شود .پیشبینی میشود در آینده هر رهبری
که قدرت را در دست بگیرد مجبور است که با سیاستهای
روبه جلو حرکت کند چرا که عراق همچنان در حال دست
و پنجه نرم کردن با شرایط سیاسی الینحلی است .اما بعد
از پشت سرگذاشتن این شرایط کشور این توانایی را دارد
ک��ه به بازارنفتی جهان که هم چنان به رش��د خود ادامه
میدهد کمک کند .س��والی که در آینده به آن پاسخ داده
خواهد شد این است که این کشور چگونه خواهد توانست
در کنار همس��ایگان قدرتمند خود به ایفای نفش در بازار
جهانی نفت بپردازد.
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دهکده جهانی

از امروز تا ده سال دیگر
تیترهای روزنامههای جهان از  2010تا 2020
ترجمه کاوه شجاعی

مجله فوربس در ش�ماره اخیر خود از مشاوران
آکادمیک و نویسندگانش خواسته تا وقایع مهم
ده سال آینده را پیشبینی کنند .در مقدمه این
شماره آمده اس�ت« :اصوال پیشبینی روندهای
انسانی آسان نیست اما ما به خاطر جذاب شدن
ماجراازنویسندگانمانخواستیماتفاقیمشخص
را در س�الی مش�خص پیشبینی کنند .این پیشبینیها
بر اس�اس آخرین اطالعات و آمار و با بررس�ی تازهترین
روندها صورت گرفته اما خب گاهی اوقات به داستانهای
علمیتخیلی شباهت پیدا کرده ».به هر حال آیندهنگری
هر چه ش�جاعانهتر باشد جذابتر اس�ت؛ همان طور که
جورج اورول در  1984خود از  30سال بعد نوشت یا آرتور
س�ی .کالرک اودیسه فضایی اش سال  2001را پیشبینی
کرد .منتقدان هم همیش�ه اش�تباهات رمان نویسان در
پیشبینیها را میبخش�ند .پیشبینیها در شش حوزه
سیاست ،انرژی ،پزش�کی ،اقتصاد ،اجتماع و تکنولوژی
انجام شده است .قول نمیدهیم همه اینها در همان سال
مقرر اتفاق بیفتند ،اما هر چه نباشند ،جذاب که هستند!
اقتصاد
 :2011پایان میداف

 :2017سال خوب دانشگاهها

وزارت دف��اع ایاالت متحده دهها هزار اس��کلت
خارجی را به افغانستان میفرستد تا قدرت و تحمل
سربازان آمریکایی با پوشیدن آنها افزایش یابد.
 :2016شغلهای مجازی

میزان کمک مالی به دانشگاه هاروارد باال میرود:
سرمایه این دانش��گاه در طول  7سال دو برابر شده
و به  50میلیارد دالر رس��یده اس��ت .شهریه بسیار
پایین ،دانشجویان نخبه چینی را به مهاجرت وسوسه
میکند.
... :2018و باالخره بازگشت مشاغل

آم��ار بیکاری در آمریکا باالخ��ره به زیر  7درصد
میرسد و باالخره بخش دشوار رکود اقتصادی ایاالت
متحده تمام میشود.

تکنولوژی
 :2011جاسوسها در اینترنت

اولین فروش س��هام شرکت فیس بوک به ارزش
 40میلیارد دالر در بازار بورس آمریکا آغاز میشود.
مارک زاکربرگ ،بنیانگذار فیس بوک اولین کس��ی
میش��ود که در بیست و چند س��الگی بیش از 10
میلیارد دالر میارزد.

ترنزیشن ،ماشین پرنده شرکتترافوجیا وارد بازار
میشود .هر ماشین پرنده 200 :هزار دالر.

 :2011بی خیال چرخ

 :2012اقتدار آی پد

نگر
آینده

 :2013اوضاع خراب بورس
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 :2014او ثروتمندترین مرد جهان است

مجله فورب��س ،موکش آمبان��ی ،تاجر هندی و

 :2018قطار سریع السیر شرق-غرب

سریعترین قطار جهان از مقصد پکن وارد ایستگاه
پاریس میش��ود و رکورد سرعت  482کیلومتر در
ساعت را میشکند.
 :2019اپل منهای جابز

فروش سوپرمارکتهای وال مارت از یک تریلیون
دالر ه��م میگذرد .آنها بخش عمده این موفقیت را
مدیون شعبههایشان در برزیل و هندوستان هستند.
آنها در سراسر دنیا  5میلیون کارمند دارند.

برنارد میداف ،سرمایه دار کاله بردار آمریکایی را
حلق آویز ش��ده در سلولش پیدا میکنند .مقامات
زندان احتمال قتل را رد نمیکنند.

سومین س��قوط آزاد شاخص بازار بورس آمریکا.
میانگین ش��اخص صنعتی داو جونز در یک دقیقه
 4000واحد سقوط میکند .کنگره آمریکا استفاده
برنامههای تحلیل کامیپوتری بورس با هدف خرید و
فروش سریع سهام را ممنوع میکند.

اولین مشاغل مجازی دنیا در کالیفرنیا به بیکارها
عرضه میش��ود .درآمد این افراد باال نخواهد بود ،اما
شغل شان هم زیاد سخت نیست :آنها در بازیهای
آنالین بادیگارد یا جوینده طال خواهند بود.

 :2020درآمد  1000000000000دالری

دانش��مندان روس یک شبکه عظیم جاسوسی
سایبر را کش��ف میکنند که توسط آمریکاییها و
اسراییلیها هدایت میشود.

 FBK :2012در بازار بورس
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رییس غول پتروشیمیریالینس هند را با  62میلیارد
دالر سرمایه ،در صدر فهرست ثروتمندترین مردان
جهان قرار میدهد .کارلوس اسلیم شماره یک سابق
این فهرس��ت به خاطر هرج مرج مالی و سیاسی در
مکزیک بخش زیادی از ثروت خود را از دس��ت داده
است.

آنهاست.

:2014هالک شگفت انگیز

اس��تیو جابز ،مدیر ارش��د اجرایی اپل بازنشسته
میش��ود و قول میدهد پس از مرگش  50میلیارد
دالر ب��ه بنیاد بیل گیتس کمک کند .جاناتان ایو -
نائب رییس ارشد بخش طراحی صنعتی – جانشین
جابز میشود.
 :2020گامیبزرگ برای میلیاردرها

اولین س��فینه فضایی خصوصی  6مرد و دو زن
را به ماه میرساند .شرکت  Virgin Galacticهر
بلیت این سفر را  200میلیون دالر به فروش رسانده
است.
انرژی
 :2012نفت در تنگه هرمز

تهران تنگه هرمز را میبندد .بهای نفت به شدت
باال میرود.
وزارت دادگستری آمریکا پرونده شرکت اپل را به
اتهام انحصار در بازار کامپیوترهای لوحی به جریان
میاندازد .بازار تبلتها س��ه سال است که در قبضه

 :2015این خورشید ارزان قیمت

با س��اخت اولین سلولهای نازک خورشیدی در
مقیاس گس��ترده ،هزینه تولید هر کیلو وات ساعت
برق به  15سنت میرسد و با قیمت الکتریسیته در

بسیاری از بازارهای جهانی رقابت خواهد کرد.

 :2015صحرا خورشیدی میشود

کنسرس��یوم آلمانی-الجزای��ری “دزرت��ک” ب��ا
س��رمایهگذاری  500میلی��ارد دالری ب��ه کم��ک
سلولهای خورش��یدی از صحرا – بزرگترین کویر
دنیا – برق و انرژی میگیرد.
 :2016بازگشت رآکتورها

آلودگ��ی آبه��ا و صید بی رویه باع��ث انقراض
بلوفینها میشود .بلوفین از انواع بزرگ ماهی تن به
حساب میآمد .گروه صنعتی میتسوبیشی که مقدار
زیادی از گوشت این ماهیها را انبار کرده بود فروش
آن را آغاز میکند.

 :2017اتانول واقعا ارزان

 :2015و آغاز کم آبی

«گوش��ت بیخونریزی» که در البراتوار به وجود
آمده ،در فروشگاههای  Whole Foodsبه فروش
میرسد .قیمتش؟ هر کیلوگرم 20 ،دالر.

 :2020مورد نیاز :عروس چینی

سیاست
 :2011تولد کیم جونگ دوم

 :2019همجوشی در فرانسه

چین س��د عظی��م برق-آبی اش را ب��ر روی رود
براهماپوت��را در تبت افتتاح میکند .هندوس��تان و
پاکس��تان این اقدام را تحمل نمیکنند و پکن را به
نظامی تهدید خواهند کرد.

اقدام
اجتماع
 :2011نفر هفت میلیاردم

گروه افراط گرای الش��باب ،که به القاعده نزدیک
اس��ت ق��درت را در س��ومالی در دس��ت میگیرد.
حکومت آنها ش��به طالبانی است و اصالح صورت را
ممن��وع میکنند .دزدی دریای��ی در خلیج عدن به
منبع درآمدشان تبدیل میشود.

 :2012سومالی در کنترل الشباب

 :2014آغاز بحران موشکی خارطوم

پزشکی
 :2012سل مرگبار قدرتمند

 :2012دونده در لندن

 ،Pfizerبزرگترین شرکت داروسازی دنیا منحل
و به  5شرکت کوچکتر تقسیم میشود.
 :2015قرص مغزت را بخور

ش��رکت سوییس��ی نووارتیس اولی��ن داروی درمان
بیماری اوتیسم (درخودماندگی) را به بازار عرضه میکند.
 :2016به مرد نیازی نیست

اولین فرزند بی پدر دنیا به کمک اس��پرمیکه از
س��لول بنیادی یک زن به دست آمده در استرالیا به
دنیا میآید.

با ساخت اولین
سلولهای نازک
خورشیدی در
مقیاسگسترده،
هزینه تولید هر
کیلو وات ساعت
برق به  15سنت
میرسد و با
قیمتالکتریسیته
در بسیاری از
بازارهایجهانی
رقابت خواهد کرد

 :2018برای زنده ماندن ،زیادی چاقی!

س��ن امید به زندگی در آمریکا برای اولین بار در
طول صد سال اخیر کاهش مییابد .پزشکان چاقی
 55درصد مردم آمریکا را دلیل این روند میدانند.
 :2020این جراح بی احساس

 :2016انتخابات دات کام

اولی��ن رای گیری اینترنتی ریاس��ت جمهوری در
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دولت چین موش��کهای بالستیک دوربرد را در
س��ودان مس��تقر میکند .ارتش آزادی بخش خلق
جنوب س��ودان وظیفه حفاظت از پایگاه موشکی را
برعهدهمیگیرد.

اداره مواد غذایی و دارویی ایاالت متحده آمریکا
( )FDAاج��ازه میدهد اولین روبوت بدون دخالت
انس��ان جراحی کند و توموری را بیرون بیاورد .آمار
جراحیه��ای موف��ق در این ح��وزه  20درصد باال
میرود.

نگر
آینده

اولین دون��دهای که در هر دو پا دچار قطع عضو
است جواز حضور در مسابقات دو  400متر سرعت
در لندن را کسب میکند .او به کمک پرههای فیبر
کربن خواهد دوید و چهارم خواهد شد.
 :2013خداحافظ بلوفین!

 :2020آغاز جنگ اول آب و هوایی

مسلمانانی که از جزایر در حال غرق شدن مالدیو
گریختهان��د وارد س��ریالنکا میش��وند و تنشهای
مذهبی میان دو ملت به خشونت کشیده میشود.
صلح بانان سازمان ملل در منطقه مستقر میشوند.

 :2014سقوط دارویی

کیم جونگ ایل در س��ن  70سالگی میمیرد و
س��ون کیم جونگ اون  29س��اله رهبر کره شمالی
میشود .رهبر جدید به دنبال تجارت با ایاالت متحده
است و احتماال بمبهای اتمیاش را تقدیم میکند.

ب��ن کی م��ون ،دبی��ر کل س��ازمان مل��ل وارد
بیمارس��تانی در قاهره میشود تا شاهد تولد هفت
میلیاردمین س��اکن زمین باش��د .این دختر ملیکه
حسن نام خواهد گرفت .مون در بیمارستان از آغاز
دهه عدالت جنسیتی حرف خواهد زد.

آخرین گروه از نیروهای رزمیآمریکایی افغانستان
را ترک میکنند و طوالنیترین جنگ زمینی تاریخ
ایاالت متحده به صورت رس��میپایان مییابد .هم
رهب��ر طالبان و ه��م رییسجمهور آمری��کا ادعای
پیروزیمیکنند.

بیماری واگیردار سل ،مقام در برابر دارو ،کودکان
را در مکزیکو س��یتی قربانی میکن��د و به تگزاس،
گواتماال و برزیل سرایت میکند .مرز آمریکا-مکزیک
بسته میشود.

اولین تجربه همجوشی هستهای در مقیاس بزرگ
در فرانس��ه آغاز میش��ود و این احتماال آغاز عصر
انرژیهای پاک بی پایان است.

 :2020جنگ آب در تبت

مردم نیویورک چلس��ی کلینت��ون (دختر بیل و
هیالری) را به سنا میفرستند .چلسی هنگام پیروزی
در انتخاب��ات باردار اس��ت و احتم��اال همین باعث
پیروزی اش شده.
 :2018خروج از جالل آباد

چین به شدت با کمبود زنان جوان روبهرو میشود
و آم��ار ازدواج میان زنان و مردان چینی به ش��دت
پایین میآید.
بهای اتانول به دست آمده از سويچ گرس (نوعي
علف شبيه گياه گاورس) ارزانتر از بنزین میشود.
ح��اال این صنعت به سوبس��یدهای جنجالی دولت
آمریکا هم نیاز ندارد.

 :2016سناتور کلینتون دوم

بن��گالدش وامی 8میلیارد دالری از بانک جهانی
درخواس��ت میکند تا بتواند تاسیسات نمک زدایی
تاسیس کند .باال آمدن آب دریا باعث آلودگی منابع
آب شیرین این کشور شده است.

 :2017مزه مرغ میدهد

رآکتور اتمیجدید آمریکا در جورجیا به ش��بکه
متصل میش��ود( .برنامهریزی اولیه برای س��اخت
این رآکتور از  1979آغاز ش��ده ب��ود ).روزنامهها از
«رنسانس اتمی» ایاالت متحده مینویسند.

آمریکا برگزار میش��ود و  7درص��د رای دهندگان به
صورت آنالین در انتخابات شرکت میکنند .نتیجه هر
چه که باشد طرفین یکدیگر را به تقلب متهم میکنند.
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دهکده جهانی
وقتی دانشجوی هاروارد به کنفرانسی در آکسفورد گوش میدهد و با دانشجویی در بمبئی مباحثه میکند

روند سریع جهانی
شدندانشگاهها
را مجبور کرده
برای بقای خود
به توسعه راههای
همکاری با دیگر
دانشگاهها در
دیگر کشورها و
قارهها بپردازند و
این بدون پذیرفتن
پیشرفتهای
تکنولوژیامکان
پذیرنیست

نگر
آینده
شماره سوم  /مهر و آبان 89
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بای��د پذیرفت ک��ه درآیندهای نه چن��دان دور
کالسه��ای درس و دانش��گاههای واقع��ی به
خاطرهها خواهند پیوست .در حال حاضر سیستم
آموزش با استفاده از تکنولوژی وب  2.0در حال
تجربه تحولی شگرف اس��ت .در وب  - 2.0وب
کنونی  -کاربران قادرند خود محتوا ایجاد و خلق
کنند ،آن را ساماندهی و تنظیم کنند ،دیگران را
در ّاطالعات و داش��تههای خود شریک و سهیم
سازند ،و یا به انتقاد و تغییر بپردازند( .مثل ویکی
پدیا) .وب  1.0اما بسیار محدودتر و سادهتر بود،
و تنها تعدادی نس��بتاً اندک از مؤسسات بزرگ،
دانش��گاهها ،رس��انههای عمده و مراکز تبلیغاتی به ایجاد
مطل��ب و محتوا ب��ر روی آن مب��ادرت میکردند .در این
میان دانشجویان و دانش آموزان طبق معمول سریعتر از
اساتید و نهادهای آموزشی به این تحول بزرگ وب واکنش
نشان دادهاند و با آن همگام شدهاند .سوال این است که آیا
مراکز دانش��گاهی میتوانند به کار خود مانند سابق ادامه
دهند؟ ماه گذشته یک مرکز دانشگاهی در انگلستان که
با این سیس��تم جدید فعالیت میکند و با عنوان دانشگاه
باز ( )Open Universityش��ناخته میشود ،رکوردی
مع��ادل  2میلی��ون دانل��ود را در س��رویس آی تون��ز یو
( )iTunes Uنش��ان داد iTunes U .چیز پیچیدهای
نیست؛ تمامیدارندگان دستگاههای قابل حمل شرکت اپل
(آیفون ،آی پاد و آی پد) میتوانند عالوه بر خرید موسیقی
و کرایه فیلم از سرویس  ،iTunesاز  iTunes Uهم به
صورت رایگان فایلهای صوتی و تصویری آموزشی دانشگاهها
را دانل��ود کنند و به تحصیالت تکمیلی ش��ان ادامه دهند.
جالب اینجاست حدود 87درصد از این دانلودهای آموزشی
مربوط به خارج از کشور انگلستان است .بر اساس گفتههای
پیتر اس��کات رییس روابط عمومیOpen University
اکثر افرادی که از خدمات این دانش��گاه به صورت آنالین
اس��تتفاده کردهاند آمریکایی بودهاند و هم چنین بیشتر
دانلودها مربوط به دانش��جویان دانشگاههای آمریکا بوده
اس��ت .بر اساس پیشبینیهای او به زودی دانشجویان با
آمیختن تجربههای خود در زمینه تحصیالت تکمیلی و
با اس��تفاده از منابع مختلف در سراسر دنیا تحولی بزرگ

را به وجود میآورند .به عنوان مثال دانش��جویی را تصور
کنید که در دانش��گاه ه��اروارد درس میخواند ،در عین
حال به کنفرانس��ی در دانشگاه آکسفورد گوش میدهد و
در همزمان درگیر مباحثهای آکادمیک در دانشگاه بمبئی
هس��ت .باید ممنون پیشرفت س��ریع و دست آوردهای
تکنولوژی باش��یم .تجربه تحصیالت دانشگاهی در سال
 2020شکل کامال متفاوتی نسبت به این گونه تحصیالت
در س��ال  2010خواهد داشت .در آیندهای نه چندان دور
مهم نیست که تجربیات آکادمیک از کدام کشورها خواهد
آمد ،مساله اصلی همگانی شدن آموزش و قابل دسترس
بودن آن برای همه افراد در هر کجای جهان اس��ت .یک
گزارش جدید که به بررسی استفاده آموزشی از تکنولوژی
وب  2.0در خارج از انگلستان میپردازد نشان میدهد که
این تکنولوژی در تمام کش��ورهای مورد بررسی در حال
توسعه است .هرچند که ساختارهای زیربنایی کشورهای
مختلف باعث پدید آمدن تفاوتهایی در بین کش��ورهای
استفاده کننده میشود.
مالک��وم رید مدیر اجرایی دانش��گاه ادینب��ورو و عضو
کمیته سیستمهای اصالعاتی میگوید« :بزرگترین عامل
تغییر دانش��جویان هستند .آنها با رغبتی فراوان مسائل را
با دیگران به اش��تراک میگذارند ،بس��یاری از آنها زمانی
که با مش��کلی برخورد میکنند بنا به ضرورتی که حس
میکنند در اینترنت با افرادی که نمیشناس��ند در مورد
آن مشکل صحبت میکنند و به سادگی میگویند «مساله
من اینه میتونی کمکم کنی؟» و به همین سادگی مساله
مطرح شده و تقریبا همیشه جواب مشکل را پیدا میکنند.
بعد از آن آنها با غریبههای دیگری صحبت میکنند و در
مورد اینکه به چه راه حلهایی رسیدهاند و یا چه مشکالت
جدیدی در مسیرشان قرار دارد به بحث مینشینند ».به
عقیده رید این یک تحول بنیادین در شیوه دست یابی و
پیشرفت در امر آموزش و تحقیقات دانشگاهی است.
زمانی که دانشجویان امروز تبدیل به محققان فردا شوند
فرآیند تحقیق و پردازش اطالعات بسیار آزادانه و گشاده
دس��تانه به نسبت امروز خواهد بود .یافتههای تحقیقاتی،
بسیار سریع برای دانشجویان و محققان در سرتاسر جهان با
استفاده از وب سایتها ،وبالگها و همین طور گفتگوهای

آنالین قابل دسترسی خواهد بود .البته از طرفی دیگر امکان
سوء استفاده از طرحها و ایدههای تجاری افزایش مییابد.
به قول رید «زمانی که شما ایدهای را با یک دنیا به اشتراک
میگذارید پیشبینی آنچه که برای ایده شما پیش میآید
بسیار سخت خواهد بود».
در این میان ،به خاطر درخواستهای مکرر دانشجویان،
روز به روز بر تعداد دانش��گاههای حاضر در iTunes U
افزوده میشود :دانشجویان از دانشگاهها میخواهند که در
دورههای آموزشی خود از منابع دروس آزاد استفاده کنند:
مانند مباحثات آزاد در دیگر دانشگاهها ،جزوههای درسی
و حتی س��مینارهایی که توسط خود دانشجویان در یک
دانش��گاه دیگر برگزار میشوند .جودیتهاردی متخصص
مدیریت برنامه ریزی آموزشی جدید معتقد است استفاده
از آموزش اینترنتی ،ارتباط گروههای دانشجویی با یکدیگر
و همکاری آموزشی بین مراکز دانشگاهی مهمترین روند
آموزشی در آینده خواهد بود.
گینور بکهاوس مدیر شرکت تک واچ که آینده توسعه
و پیش��رفت تکنول��وژی را مطالع��ه و پیشبینی میکند
میگوید بدون شک دنیای آموزش مجازی رشد فزایندهای
را تجربه خواهد کرد .سیستمهای واقعیت مجازی سطح
باال و توسعه تکنولوژی لمسی باعث میشود که به سختی
بین دنیای واقعی و مجازی مرز و تفاوتی قائل شد.اما این
پیش��رفتها در عین پدید آوردن فرصتهای فراوان برای
دانشگاهها برای آنها باعث ایجاد مشکالتی نیز میگردند.
به اعتقاد بسیاری از اساتید یکی از مشکالت اساسی تفاوت
بین س��واد دیجیتالی و سواد واقعی است .آیا با استفاده از
منابع اینترنتی و بدس��ت آوردن س��اده منابع و اطالعات
میتوان صاحب دانش و آگاهی الزم شد؟
در دنیای امروز که رقابت ب��ه صورت فزایندهای رو به
افزایش است دانشگاهها در برخورد با مساله آموزش مجازی
نیازمند تحول در مدیریت و تغییرات گسترده در نوع نگاه
خود هستند .روند سریع جهانی شدن دانشگاهها را مجبور
کرده برای بقای خود به توس��عه راههای همکاری با دیگر
دانش��گاهها در دیگر کشورها و قارهها بپردازند و این بدون
پذیرفتن پیشرفتهای تکنولوژی امکان پذیر نیست.
منبع :روزنامه گاردین

دانشگاه  MITدر صفحه اول سرویس iTunes U

دانشگاههای بیدیوار آینده

برنامهریزی برای  100سال کار مداوم

روزی که دکتر علیاصغر س�عیدی و فریدون شیرینکام تصمیم گرفتند به جمعآوری اسناد و مدارک مربوط
ب�ه زندگی گروهی از تجار و صاحبان صنایع در دوران پهلوی بپردازند مجموعهای از فرضیهها را در مورد این
افراد در دس�ت داشتند که هرچه جلوتر رفتند بیش�تر به غلط بودن آنها پی بردند .حاصل تالش آنان برای
تغییر نگرش امروزیها در مورد فعاالن اقتصادی دهههای گذش�ته سه جلد کتاب است که در قالب مجموعه
«موقعیت تجار و صاحبان صنایع در ایران عصر پهلوی» به گزارشهایی از زندگی خاندان الجوردی ،محمدرحیم
ایروانی و محمدتقی برخوردار اختصاص دارد .آنها معتقدند صنعتگران ایرانی تصویری واقعگرایانه و رئالیستی
از منابع و تواناییهای ایران آن روزگار داشتهاند و نگاهشان به جهان پیرامون و آینده کار از همین منظر بوده
است .گفتوگوی ما درباره آیندهنگری در نگرش صنعتگران عصر پهلوی درست از همینجا آغاز شد .میگویند
«گذشته چراغ راه آینده است» پس شاید آنچه در پی میآید تالشی باشد تا با استفاده از آنچه این دو پژوهشگر
از حقیقت زندگی صنعتگران ایرانی دریافتهاند ،چراغی در راه آیندهنگری برافروخته شود.
دیدگاه رئالیستی صنعتگران مدرن در دهه  40و  50چه
نس�بتی با آیندهنگری دارد؟ به هر حال آیندهنگری یا
دوراندیشی موضوعی است که تا حدی با آرمان و اتوپیا
س�ر و کار دارد .جمع این آرمانها با رئالیسم میتواند
زمینههای جالبی به دست دهد .صنعتگران چطور این
ادغام را انجام میدادند؟
ش�یرینکام :ش��اید تفاوت منظری که میان صنعتگران آن

روزگار ب��ا سیاس��تمداران وج��ود دارد این اس��ت که وقتی

سیاس��تمدارها از آینده س��خن میگویند بخ��ش زیادی از
حرفهایشان معطوف به ظرفیتهای واقعی نیست .یعنی به
عن��وان مثال وقتی محمدرضا پهلوی درباره این ایده که «ما
در  10سال آینده به ژاپن تبدیل میشویم» سخن میگوید،
به نظر میرسد تصویری واقعی از ظرفیتهای عینی آن روز
ندارد .تصویری که برای ش��اه ایران وجود داشت بر یک نوع
رمانتیسم مبتنی بود که در حوزههای مختلف سیاسی شاهد
آن هستیم .سیاستمدار ما در آیندهنگری عمدتاً شکافش با

کتابخانه

نیما ایرانمهر

واقعیت آنچنان عمیق اس��ت که هر ن��وع نگاه او به آینده به
رمانتیسم ختم میشود اما در مورد صنعتگران تفاوتی وجود
دارد .آنها در یک فرآیند طبیعی رشد میکردند .دلیلی که
باعث میشد شکاف عمیقی بین سیاستمدار ایرانی و واقعیت
موجود ایجاد شود مسئله درآمد نفتی بود .تا اواخر سال 51
قیمت نفت روندی داشت که باعث میشد قیمتها زیر یک
دالر در نوس��ان باشد اما در این سال یک مرتبه شد  4دالر،
 8دالر 12 ،دالر و درآمد از زیر  2میلیارد دالر به  12میلیارد
رس��ید .این افزایش یکباره درآمد که معلول یکسری منابع
غیرتولیدی بود باعثش��د این تص��ور پیش بیاید که وقتی
درآمد ما از صادرات که البته معلول فرآیندی موقتی و ناشی
از افزایش قیمت کاالیی غیرتولیدی مثل نفت است با میزان
صادرات مث ًال ژاپن ،کره یا کانادا برابری میکند پس چندسال
دیگر تبدیل به کشوری همانند آنها میشویم .اما سرمایهگذار
صنعتی اینطور فکر نمیکرد .او در یک فرآیند طبیعی عمدتاً
از دهه  30وارد صنعت شده بود و در سال  55 ،54یک روند
طبیعی افزایش ظرفیت برایش رخ داده است .افزایش ظرفیتی
که متناسب با گسترش طبیعی کار است .برای همین رویای
او نیز متناس��ب با این فرآیند شکل میگیرد .وقتی صاحبان
صنعت ما برنامه  5ساله برای خودشان دارند ،این کام ًال مبتنی
بر واقعیت است .یعنی برخالف سیاستمداران که فکر میکنند

تجربه ایرانی

آیندهنگری صنعتگران دهه  30تا  50در گفتوگو با علیاصغر سعیدی و فریدون شیرینکام

علیاصغر سعیدی و
فریدونشیرینکام
سومین جلد از
مجموعه«موقعیت
تجار و صاحبان
صنایع در ایران
عصر پهلوی» را
به تازگی منتشر
کردند .آنها پس
از بررسی کارنامه
خانواده الجوردیها
و کارنامه محمدتقی
برخوردار به بررسی
کارنامهمحمدرحیم
ایروانیپرداختهاند
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میتوانند یک شبه ره صدساله را بروند ،در میان صنعتگران
رمانتیسمیبه این معنا که ما در حال تبدیل به جنرال موتورز
یا کایسلر هستیم ،وجود ندارد.

یعنی در حقیقت برداش�تی که از وض�ع موجود دارند
برداشت واقعیتری است نسبت به سیاستمداران .این
برداشت واقعگرایانه باعث میش�ود نگاه آیندهنگرانه
آنها به رمانتیسم دچار نشود.
ش�یرینکام :بله .چون آنها در یک روند طبیعی گسترش،

توس��عه و افزایش ظرفی��ت به کار مش��غولند و دلیل وقوع
تغیی��رات را درک میکنند .یعنی اگر ش��ما میبینید جایی
یک کارخانه به دو کارخانه تبدیل میش��ود این در یک روند
تاریخ��ی ،طبیعی و عقالنی در جریان فعالیتهای اقتصادی
اتفاق افتاده است.

فریدونشیرینکام:
صنعتگرخوب
میداندظرفیت
مدیریتی،نیروی
کار ،نظام توزیع،
منابع و توان آنچه
دارد برای تبدیل
و نیل به چه
شرایطیکافی
است.بنابراین
پیشبینیرمانتیک
از آینده ندارد

همین شناخت بهتر از وضع موجود است که آنها را به
بینشی واقعبینانهتر از وضع مطلوب و چشمانداز پیش
رو میرساند.
ش�یرینکام :بله .چون آن افزایش درآمدهایی که از دیدگاه

اهالی سیاس��ت یک مرتبه رخ داده و میتواند سکوی پرش
به سوی ژاپن شدن باشد و تصویری غیرواقعی از ظرفیتها
و پتانسیلها برایش��ان ایجاد میکند ،از دیدگاه صنعتگران
یک روند طبیعی بوده که هر لحظه میتواند معکوس ش��ود.
صنعتگ��ر خوب میداند ظرفی��ت مدیریتی ،ظرفیت نیروی
کار ،ظرفیت نظام توزیع ،ظرفیت منابع و توان و کارایی آنچه
دارد برای تبدیل و نیل به چه ش��رایطی کافی است .بنابراین
پیشبینی رمانتیک و دور از واقعیتی از آینده ندارد.
سعیدی :البته شما توجه داشته باشید که این یک امر طبیعی
در بین بازرگانان و صاحبان صنایع است .به این دلیل که تفاوت
بنگاههای اقتصادی با کمپانیهای بزرگ این اس��ت که شما
وقتی دارید یک کار اقتصادی میکنید با ریسکهای مثبت

س��ر و کار دارید و بایستی آن ریسکها را اندازهگیری کنید.
امکان ندارد که ش��ما یک بنگاه اقتصادی را مجبور کنید که
ریسکی را متحمل شود که نمیتواند اندازهگیری کند .اینجا
هم اگر ش��ما به دقت بررسی کنید پروژهها کوتاه مدت بوده
است .یکسال ،دوسال ،سه سال .نهایتاً جایی میرسیدند که
مرحوم ایروانی و الجوردی  5ساله برنامههایشان را میبستند.
پس تصویر افقهای نزدیک را داشتند و نمیتوانستند تصور
کنند در مدت زمانی کوتاه یک بیگ بنگ اقتصادی رخ دهد
و بنابراین دیدگاه رمانتیکی پیدا نمیکردند.

شما در س�ه کتاب خود ،افرادی از سه خانواده مختلف
را مورد بررس�ی قرار دادهاید .میخواهم ببینم از منظر
آیندهنگرانه در مورد این آدمها به چه قضاوتی رسیدید.
این افراد تا چه حد دوراندیش بودند و در چه مواردی از
پیشبینی آینده ناتوان ماندند؟
سعیدی :در چارچوبی که یک صنعتگر باید در آن کار کند،

تمام و اکثر قریب به اتفاق اقداماتشان به نظر من دوراندیشانه
و آیندهنگرانه بود .اما آن چیزی که با وقوع انقالب اتفاق افتاد
برای آنها قابل پیشبین��ی نبود .این ماجرا مربوط به حوزه
نامش��خصها بود .هیچ کس��ی انقالب را به آن سرعتی که
اتفاق افتاد و با آن تاثیراتی که گذاشت پیشبینی نمیکرد.
مدیرانی که با آقای خسروشاهی کار کردهاند مثلی در میانشان
معروف است که بعد از اینکه اموالش مصادره شد ،وقتی به
او گفتند شما بیایید نتیجه کارها و تجربههایتان را مکتوب
کنی��د و در اختیار باقی افراد قرار دهید ،او در پاس��خ گفت
«اگر بخواهم کتابی بنویس��م ،آن کتاب یک صفحه دارد ،آن
صفحه یک خط دارد و در آن خط مینویسم هرچه ریسیده
بودم پنبه ش��د!» یا آقای برخوردار بع��د از مصادره اموالش
میگوید اگر میخواستم االن شروع کنم از یک کار کوچک
ش��روع میکردم .در دورهای که این اتفاقات افتاد و آیندهاش

مشخص نبود آن افراد واقعگرایی را در این میدیدند که کار
را از یک حوزه کوچک شروع کنند .اما در دورهای که ساخت
اجتماعی ایران میطلبید و شاه که اینجا نمیخواهم چیزی
از رمانتیسمش بگویم ال اقل در بیان میگفت من میخواهم
به هدفی با عنوان تمدن بزرگ برس��م و ایران جزو  7قدرت
دنیا شود ،صنعتگران به قول اکبر الجوردی خودشان را نهنگ
میدانستند که باید در آبهای بزرگ شنا کنند .واقعیت هم
همینطور بود یعنی ما هیچ اشکالی را در سرمایهگذاریهای
آنهانمیبینیم.
ش�یرینکام :درک خود من از آیندهنگری این اس��ت که ما
معطوف به این باش��یم که توقف جایز نیست .در دنیایی که
پیوسته رقابت در آن وجود دارد و فضا باز است اگر بخواهید
ثابت بمانید حذفتان قطعی است .این افراد در چنین جامعهای
نیازمند بودند که توسعه پیدا کنند .این تفاوت دارد با روندی که
هم در حوزه روشنفکری ما و هم در حوزه سیاست ما جریان
داشت .نگاه به آینده در این دو حوزه با نوعی آساننگری همراه
بود .این آسانگیری در فضای روشنفکری اینگونه تصور میشد
که مسئله فقدان قدرت است .اینکه اگر ما حوزه سیاست را
به دست بیاوریم میتوانیم مشکالت را در همه شئون بشری
از جمله فقر ،تضاد طبقاتی ،توس��عه نیافتگی ،تضاد قومیو .
 . .ح��ل یا اصالح کنیم و ب��ه بخش عمدهای از اتوپیای خود
دست پیدا کنیم .در حوزه سیاست هم احساس میشد مسئله
اصلی این است که کمبود منابع وجود دارد .یعنی همه چیز
از منظر کمبود منابع ارزیابی میشد با این تصور که اگر مث ًال
درآمد ارزی ما به واسطهی باال رفتن قیمت نفت افزایش پیدا
کند مشکالت ما به سمت حل شدن پیش میرود .اما آنچه
ک��ه فعاالن اقتصادی و صنعتی ما با آن مواجه بودند این بود
که در یک پروس��ه تاریخی مرتباً با انسانهای زیادی روبهرو
بودند که فقیر بودند .یعنی همان نیروی کاری که با آنها کار

نوآوری در خدمت آینده
اپیزود اول :نگاهی به تجربه آینده نگرانه «الجوردی»ها
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سعید پویان :جلد اول از مجموعه سه جلدی «موقعیت
تج�ار و صاحبان صنای�ع در ایران عص�ر پهلوی» به
خاندان الجوردی اختص�اص دارد .این کتاب برخالف
دو کت�اب بع�د از خ�ود (ایروان�ی و برخ�ورداری) در
حقیقت نه گزارشی از زندگی و فعالیتهای اقتصادی
یک نفر ،بلکه تجربه نس�لهای مختلف یک خاندان
س�رمایهدار اس�ت که در طول چند
دهه مورد بررس�ی ق�رار میگیرد و
از این جهت نسبت به دو جلد دیگر
نکات خواندنی و آموزنده بیش�تری
درباره نوع فعالیته�ای الجوردیها
در عرصه تج�ارت و صنعت ایرانی در
خود جای داده است .داستان کتاب از
س�یدمحمد الجوردیان بزرگ خاندان
آغاز میشود ،با بررسی زندگی فرزندان
او حاج س�یدمحمود و اکبر الجوردیان
و فرزن�دان س�یدمحمود الجوردی�ان
یعنی احمد ،قاسم و حبیب ادامه مییابد و با توصیف
فعالیتهای فرزندان احمد الجوردیان به نامهای علی
و حمید ختم میش�ود .خاندان الجوردیها که اصالت ًا
کاش�انی بودن�د در ط�ول دورانی که در کت�اب به آن
پرداخته شده است در بیشتر عرصههای اقتصادی اعم
از صادرات و واردات ،صنایع و خدمات حضور یافتند و
کارخانجات بسیاری را بنیان نهادند و مدیریت کردند.

نق�ش این خانواده در تاریخ تح�والت اتاق بازرگانی و
صنایع و معادن ایران هم نقش�ی موثر و به یاد ماندنی
ب�وده ک�ه در ادوار مختل�ف نم�ود پیدا کرده اس�ت.
الجوردیها به عنوان اولین کس�انی ک�ه از کامپیوتر
در خدم�ت صنعت به�ره بردهاند اف�رادی آیندهنگر
بودند .نوآوریهای آنها در عرصههای مختلف و ادوار
گوناگون فعالیت در عرصه اقتصاد موید این ادعاست.
در مقطعی از دوران حضور خاندان الجوردی در عرصه
اقتصاد ،آنها به فکرتربیت مدیر میافتند و نخستین
موسسه آموزش مدیریت را در ایران بنیان میگذارند.
این اتفاق زمانی واقع میش�ود که ش�رکتهای تحت
نظ�ر الجوردیه�ا روز ب�ه روز در حال بزرگ ش�دن
بودن�د و ب�ه مرحله ع�دم تمرکز نزدیک میش�دند.
لزوم تاس�یس ش�رکتهای اقماری بیش�تر احساس
میش�د و به تبع این تمرکززدایی واحدهای مختلف
به مح�ض قطع ارتباط با مرکز ،احتی�اج به مدیر پیدا
میکردند .الجوردیها ابتدا از فارغالتحصیالن بهترین
موسس�ه علمیآن زمان یعنی دانشکده نفت افرادی
را به عنوان مدیر اس�تخدام میکردن�د اما در جریان
ارتباطات�ی که با مدیران کمپانیه�ای بزرگ خارجی
داشتند به این نتیجه رس�یدند که میتوانند خود در
راهتربی�ت مدیران پ�ای بگذارند .اینچنین اس�ت که
حبیب الجوردی کارهای اقتصادیاش را به دیگر افراد
خانواده واگذار میکند و تمام همتش را به کار میگیرد

تا مرکز مطالعات مدیریت را تاس�یس کند .از اینجا به
بعد اس�ت که آیندهنگری الجوردیها به کار دیگران
هم میآید .دانش�جویان موسس�ه مطالعات مدیریت
طی ادوار مختل�ف به بازدی�د از کارخانجات میروند
و ضم�ن تحصیل با بخشهای مختل�ف کارخانجات و
جاهایی که قرار اس�ت مدیریتشان را برعهده بگیرند
آش�نا میشوند .در حقیقت خاندان الجوردی کاری را
که باید توسط دولت آن زمان انجام میشدرا یک تنه
انجام دادند و عالوه بر شرکتها و موسسات خودشان
ب�رای دیگر کارخانج�ات زمان خود نی�ز مدیرتربیت
کردن�د .آنها در کن�ار اینها فعالیته�ای خیریهای
انج�ام میدادند ک�ه از منظر آیندهنگ�ری قابل تامل
است .مدارس فنی کاشان یکی از نوآوریهای خانواده
الجوردی بود .مدارسی که دانشآموزان آن نیمیاز روز
را ب�ه کار میپرداختند و نیمه دیگر روز را به تحصیل
مشغول بودند .این مدارس نقش مهمیدرتربیت نیروی
کار برای فعالیتهای صنعتی آن دوران ایفا کردند .نگاه
دقیقتر به عملکرد خاندان الجوردی در عرصه اقتصاد،
فرهنگ و اجتماع دوران پهلوی نشان میدهد آنها در
حین کار همواره نگاهی به آینده داشتهاند .نگاهی رو به
تکامل که در برخی برهههای زمانی به نهادسازیهایی
منجر شده است که تاثیر تاسیس آنها تا سالها همراه
این خانواده و فضای کلی کسبوکار ایرانی باقی مانده
است .آنان نوآوری را در خدمت آینده قرار دادند.

میکردند .اینه��ا آدمهایی بودند که وقتی در حوزه تجارت
بودند پرسنل زیر دستشان حداکثر  200نفر بود چون تجارت
حوزهای است که نیروی انسانی زیادی نمیطلبد .ولی اینها
وقتی وارد حوزه صنعت شدند در یک پروسه تاریخی به جایی
رسیدند که همزمان ده هزار نیرو در مجموعه تحت نظرشان
داشتند .با آدمهایی مواجه بودند که مشکالت مالی داشتند و
به اینترتیب اینها با راهحلهای عینی آشنایی پیدا میکردند.
نتیجه این روبهرو شدن با واقعیتها چه بود؟ این بود که مث ًال
یک سیستم قرضالحسنه وام برای کارکنان درست کنند یا
واحدهای جدید درست کنند و برای این افراد مشاغل بیشتر
و بهتری فراهم کنند .آنها چون فرصت برخورد مستقیم با
مشکالت را داشتند میدانستند حل یک مشکل اقتصادی به
سادگی امکانپذیر نیست و این به تقویت بینش آیندهنگرانه
واقعبینانه در آنها کمک میکرد.

ما میتوانیم هر چیزی را در آنجا تهیه و تولید کنیم .حتی
یک موضوع جالبتر؛ یکی از مدیران میگفت زمینی که آن
زمان خریداری ش��ده بود وقتی از اتوبان عقبنش��ینی کرد،
حاشیه اتوبان حتی به در نگهبانی هم نرسید .یعنی زمینی
که گرفته فکر آیندهاش را هم کرده است .پس ببینید؛ درست
است که آنها اعمال طبیعی یک صنعتگر یعنی ریسکپذیری
را انجام دادهاند ولی بعضی از پروژهها چش��ماندازی داشتند.
میخواهم بگویم اینها در ح��وزهی آیندهنگری  visionیا
بینش داشتهاند .باالخره این افراد مسافرت خارجی میرفتند،
با مدیران خارجی در ارتباط بودهاند .در وورکش��اپها ایده
میگرفتن��د .وقتی ب��ه ایران میآمدند با همان بینش��ی که
به دس��ت آورده بودند ،در کنار اینک��ه واقعیتهای جامعه
خودشان را در نظر داشتند ،آزمون و خطا میکردند و الگوهای
موفقی ایجاد میکردند.

با بسیاری از مدیران فعلی برخورد میکردیم که بعضیهایشان
هم با کارآفرینان زمان شاه کار کردهاند .مدیرانی که االن در
صنایع بهش��هر هستند ،مدیرانی که در کفش ملی هستند،
مدیرانی که در مینو یا در ایران خودرو هس��تند .با اینها که
گفتوگو کنید میفهمید که آن صنعتگران آیندهنگر بودند
یا نه .تمام مثالهایی که میزنند این اس��ت که افرادی مثل
ایروانی ،برخوردار ،خاندان الجوردی و دیگران برنامههایشان را
طوری ریخته بودند که صدسال دیگر هم بگذرد ما میتوانیم
روی آنچه آنها ساخته اند بایستیم .مث ًال درباره سولههایی که
آقای خسروشاهی درست کرده میگویند تا  100سال دیگر

زدهاند که سوال این است آیا مسئولیت آنان بوده یا نهادهای
اجتماعی .ما میبینیم آنها موقعی که نهادهای مدنی به آن
صورت وجود نداشتند ،عالوه بر کارگران خودشان به حمایت
از زنان خودسرپرس��ت ،کودکان کار و  . . .پرداختند .اینکه

ب�ر این نگاه آیندهنگرانه چه آث�اری مترتب بود .یعنی
میخواهم بدان�م این آیندهنگری تا چه حد به نتایجی
که آنها در زمان خودشان پیشبینی میکردند منتهی
شده است؟
سعیدی :ما وقتی در جریان تحقیق برای تدوین کتابها بودیم

افرادی که در کتابهای شما به عنوان تجار و صنعتگران
عصر پهلوی تا اینجای کار مورد بررسی قرار گرفتهاند
آنچنان که به نظر میآید از منظر اخالقی هم افراد قابل
اعتنایی بودهاند .میخواه�م بدانم جایگاه این رویکرد
اخالقی از منظر آیندهنگرانه چه بوده است .آیا آنها از
فعالیتهای عامالمنفعهای که انجام دادهاند هم برداشتی
درازمدت داشتهاند یا این تنها رفتارهایی مقطعی بوده
که بر اساس شخصیت فردی آنها شکل گرفته و هیچ
نتیج�ه خاصی جز رضای�ت فردی را دنب�ال نمیکرده
است.
س�عیدی :این صنعتگ��ران در مقاطعی به کارهایی دس��ت

اینها وارد این مس��ائل ش��دند ،تنها دنبال رضای��ت افراد و
جامعه نبودند .اتفاقی ک��ه در اثر این کار میافتاد ایجاد یک
نوع وفاداری بود .همین االن که س��الهای سال گذشته در
شرکتی مثل ایران خودرو آدمهایی را میبینید که به خاطر
آقای خیامیدعوا هم کردهاند .در حالی که او را ندیدهاند .ولی
این روح وفاداری ادامه دارد.
یعنی میخواهید بگویید آنها نسبت به چنین چیزی
آگاه بودند و آیندهنگری داشتند.
س�عیدی :میخواه��م بگویم بله .اینها خودش��ان در عمل

دیده بودند که اگر مس��ئولیتهایت را در قبال جامعه انجام
بدهی افراد هم یک نوع وفاداری به شما پیدا میکنند .کمتر
مدیرانی بودند که از اینها جدا شدند .بعضیها موفق شدند
و بعضیها نشدند .ولی اکثر مدیران هرچند توانایی داشتند
که مستقل کار کنند اما با اینها میماندند .با یکی از مدیران
الجوردی صحبت میکردیم .میگفت این آدم آنقدر حواسش
به مدیرانش و وضعیتشان بود که من یک دورهای که بیماری
پروستات داشتم .دستشویی زیاد میرفتم .آقای اکبر الجوردی
از همس��رم پرسیده بود که آقای آرام چه مشکلی دارد .شما
ببینید آدمیکه آنقدر دغدغههای گوناگون داش��ته ،به فکر
سالمتی مدیرش اس��ت .وقتی ماجرا را فهمیده بود خودش
برای او نوبت پزشک میگیرد و تا درمان حمایتش میکند.
اینها نش��ان میدهد که صنعتگری میتواند پیروز شود
که بعد از گذر از مرحله کس��ب سود و مرحله بعد که ایجاد
رضایت در کارکنان است ،به مرحله ایجاد وفاداری برسد .شما
در این الگوهای تازه میبینید که کاالیی را میفروشند ،فکر
رضایت هس��تند و خدمات پس از فروش ایجاد میکنند .اما
اگر میخواهید خریدار وفادار باشد و مث ًال وقتی وارد فروشگاه
میشود بگوید من قهوه فالن مارک را میخواهم یا چیپس
فالن کارخان��ه را میخواهم و نه هیچ چی��ز دیگر ،باید کار

علیاصغرسعیدی:
صنعتگری
میتواندپیروز
شود که بعد از گذر
از مرحله کسب
سود و مرحله بعد
که ایجاد رضایت
در کارکنان است،
به مرحله ایجاد
وفاداری برسد

تولید برای مصرفکننده فردا
اپیزود دوم :نگاهی به تجربه آینده نگرانه « حاجمحمدتقی برخوردار»
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نویسندگانمجموعه«موقعیتتجاروصاحبانصنایع
در ایران عصر پهلوی» در دومین گام به س�راغ حاج
محمدتقی برخوردار رفتند .مردی که از او به عنوان
پدر لوازم خانگی الکترونیک ایران یاد میشود و در
تغییر ذائقه مصرفکننده ایرانی و شاید سبک زندگی
ایرانیان نقشی غیرقابل انکار داشته است .برخوردار
از یزد آمده بود .ش�هری که مردمانش به درس�تی و
حسابگریمشهورندوتجاربسیاریدردامانشتربیت
شدهاند .نویسندگان نیز از همینجا شروع کردهاند؛
زادگاه محمدتقی برخوردار .آنها از تجارتخانه پدر
محمدتقی یعنی حاج محمدحس�ینخان برخوردار
تصوی�ری تاریخ�ی اما ملم�وس ارائ�ه دادهان�د .از
ارتباطات و شبکههای اقتصادی میان تجار مشهور
آن دیار نوش�تهاند و از این طریق شیوه فعالیتهای
تجاری خان�وادهای که محمدتقی برخ�وردار در آن
رشد کرد و بزرگ ش�د را به مخاطب نشان دادهاند.
برخ�وردار در خان�وادهای بزرگ ش�د که نگرش�ی
کارمحور به زندگی داشتند .آنها میگفتند «زندگی
اولش کار ،وسطش کار و آخرش کار است ».اینچنین
بود که محمدتقی خیلی زود کار اقتصادی را شروع
کرد و به سرعت پا در جای پای پدر نهاد .فعالیتهای
تجاریاش را تا پایتخت گسترش داد و نام و شهرتی
برای خود کسب کرد .او فعالیت خود را در سال 1321
آغاز کرد و در کمتر از دو دهه به جایی رسید که نام

خود را در میان اعضای گروه صنعتگران برجس�ته
اجتماعی و اقتصادی ایران دید .اولین ش�رکتی که
محمدتقی برخوردار تاسیس کرد شرکت قوه پارس
بود .ش�رکتی که کمتر از یکس�ال بعد با گس�ترش
فعالیتهایش به تاس�یس اولی�ن کارخانه ایرانی در
حوزه تولید رادیو و تلویزیون در ایران یعنی شرکت
پ�ارس الکتریک پیوند خورد .برخ�وردار به مدت 6
سال در این شرکت به فعالیت پرداخت تا اینکه در
س�ال  1348توانست با کمک بانک توسعه صنعتی
و معدنی و س�رمایهگذاری ش�رکت توشیبای ژاپن،
شرکت صنعتی پارس توش�یبا را تاسیس کند .این
شرکت عالوه بر رادیو و تلویزیون ،انواع محصوالت
خانگی اعم از پنک�ه ،آبمیوهگیری ،یخچال فریزر و
پلوپز گرفته تا انواع باطریها و المپها را در لیست
کاالهای تولی�دی خود ق�رار داد و تحولی بزرگ در
صنعت لوازم خانگی ایجاد کرد .گسترش و افزایش
خطوط تولید در این شرکتها با جابهجایی مدیران
خارجی و جایگزینی مدیران ایرانی همراه بود تا روز
به روز صنعت تولید لوازم خانگی در حوزه مدیریتی
ملیتر شود .در فاصله سالهای  52تا  57و همزمان
با گسترش منابع اعتباری ابعاد فعالیتهای صنعتی
برخوردار روزبهروز توسعه بیش�تری یافت .او از آن
پس هر روز یک کارخانه یا شرکت تازه تاسیس کرد
که از آن جمله میتوان به شرکتهای سرامیک البرز،

کارتن و فرش پارس ،ش�رکت لوازم خانگی پارس و
صنایع الکتریکی البرز اش�اره ک�رد .در آیندهنگری
برخوردار همین بس که او در حیطهای گام برداشت
که ب�ه صنایع فردا اختص�اص داش�ت .زمانی که او
تولید لوازم الکتریکی ایرانی را آغاز کرد هنوز کمتر
خانهای تلویزیون داشت .کمتر خانوادهای از وسایل
لوکسی مثل پلوپز استفاده میکرد و
آبمیوهگیری هنوز به کاالیی خانگی
تبدیل نشده بود .برخوردار وقتی به
آینده فکر میکرد میدانس�ت یک
دهه بعد خانوادههای ایرانی نیز مثل
باقیدنیابهدنبالکاالهایلوکستری
خواهند بود که اکثر آنها ذیل بازار
لوازم الکترکی میگنجند و چه بهتر
که او اولین کسی باشد که وارد این
بازار میش�ود .برخوردار به تولید
کاالهایی دس�ت زد که ش�اید در
آن روزگار استفادهشان برای مصرفکنندگان دور از
ذهن بود اما به س�رعت جای خود را در میان جامعه
ایرانی باز کرد و رش�د ،توس�عه و گسترش فرهنگ
شهرنش�ینی که در دهه  50سرعت بیشتری یافت
باعث شد فردایی که او میدید بسیار زود فرا برسد.
برخ�وردار از همان ابتدا به تولید کاال برای بازار فردا
مشغول بود.
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بیشتری انجام دهید .باید با جامعه خودتان زندگی کنید.

کتابخانه
در روندی
که مبتنی بر
آیندهنگریباشد
ارتباطاتباید
روزبهروزانباشته
شود ،دیدگاه
آیندهنگرانه
میگوید هر
ارتباط تجاری یک
روزی به درد شما
میخورد

گزارش�ی ک�ه از زندگی این اف�راد تهیه کردی�د ،برای
مخاطبی ک�ه در حوزه تجارت و صنعت فعالیت میکند
چ�ه درسهایی دارد .این افراد چه بینش�ی به مخاطب
میدهند تا آیندهنگری را در خود تقویت کند و به شرایط
آن صنعتگر پیروزی که اشاره کردید نزدیک شود.
شیرینکام :چند نکته باعث شد که این آدمها آدمهای موفقی

شوند .موفقیتی که رضایت فردی و اجتماعی برایشان ایجاد
کرد .یکی اینکه اگر میخواهید موفق ش��وید نباید متوقف
به حال باشید .چش��مانداز اینها همیشه جهان بزرگی بود
که توس��عهیافته و پیشرفته اس��ت .پس همیشه باید به آن
جهان توس��عهیافته ن��گاه کرد و به اس��تانداردهایی که یک
جهان توسعهیافتهترویج میکند توجه کرد .این نوع نگاه هم
به آموزش ،هم مدیریت ،هم رضایت مصرفکننده مس��ائلی
است که اینها از جهان مدرن آموختند .از شرکتهای بزرگ
آموختند .یک صنعتگر باید بداند که متوقف در خودش نباشد.
متوقف در محیط پیرامونش نباشد .به جهان بزرگتر نگاه کند
و قدرت استخراج استانداردهایی که در آن جهان رایج است
را داش��ته باشد و بتواند آنها را متناسب با ظرفیتهای نهاد
خ��ودش کاربردی کند .نکته دیگر در مورد این افراد این بود
که هیچ کدام نگاه کوتاه مدت نداشتند .احساس شما وقتی
به اقداماتشان نگاه میکنید این است که گویا میخواستند
صدسال به صورت مداوم فعالیت کنند.
سعیدی :من به این نکاتی که آقای شیرینکام گفت دو نکته
اضافه میکنم .نکاتی که شاید از این جهت در ذهن م هایالیت
ش��ده که فکر میکنم االن با فقدانش روبهرو هستیم .یکی
اینکه این افراد به تعهد و امضایی که میکردند خیلی اهمیت
میدادند و پای کاری که شروع میکردند تا آخر میایستادند.
ما از این تحت عنوان اخالق اقتصادی یا اخالق تجارت اسم

میبریم .این ارزش کار را بس��ط میدهد .نکته دیگر اینکه
اینه��ا ضمن اینکه با رقیبهایش��ان در رقابت بودند اما در
حفظ منافع جمعی صنعتگران از طریق اتاق بازرگانی کار را
پیش میبردند و فعال بودند .مخصوصاً از س��ال  1348اتاق
بازرگانی و اتاق صنایع با هم اذغام شدند و به نظر میرسید که
صنعتگران در این قضیه پیروز شدند و بازار هم تا حدی از آنان
گلهمند بود ،به این دلیل که صنعتگران فهمیده بودند ارزش
بسط کارهایشان در این است که آنها در یک حلق ه اقتصادی
از خودش��ان در برابر دیگران حمایت کنند .این به این دلیل
بود که دولت کمتر از اینها حمایت میکرد .جایی احساس
کردند برای بقا باید اقتداری داش��ته باشند .یا این اقتدار را از
دولت بگیرند یا خودشان ایجاد کنند که راه دوم را برگزیدند.
در حقیقت این اف�راد از روابط اجتماعی و صنفی خود
برای پیشبرد کارها استفاده میکردند .نکتهای که وقتی
آن را م�ورد بررس�ی قرار میدهیم ،متوجه میش�ویم
آنها ه�ر رابطه کاری و تجاری را به مثابه فرصتی نگاه
میکردند که نباید به هیچ قیمتی از دست برود.
شیرینکام :بله .حتی در همین زمینه نکته دیگری که وجود

دارد در ش��راکتهای این افراد نمود پیدا میکند .شما دهها
ش��راکت بین این افراد با شرکتها و افراد دیگر میبینید که
وجود داشته و در مقاطعی پایان یافته است .اما این جدا شدنها
هم کام ًال اخالقی بوده اس��ت .در فضایی نبوده که یکدیگر را
مغبون یا متضرر کنند .خیلی جالب اس��ت نگاهی که اینها
داش��تند این بود که خوب ما شاید  30سال دیگر بخواهیم
کار بکنیم .ممکن است یک جای دیگر به هم بربخوریم .شاید
این با تصور س��نتی که کوه به کوه نمیرس��د اما آدم به آدم
میرسد مشابه باشد اما حقیقت همین است که این افراد برای
روابطشان ارزش قائل بودند حتی روابطی که پایان مییافت.
چون نگاه درازمدت داشتند و معتقد بودند که این قواعد مهم

اس��ت .وقتی با یک مدیری اختالف پیدا میکردند و مدیر از
مجموعه میرفت اینطور نبود که حق و حقوقش را ندهند .یا
کارگری میخواست جدا شود اینطور نبود بگویند که ما چون
قدرت داریم بیاییم و حق او را ندهیم .جدا ش��دن از شراکت
و روابط کاری و همه اینها با التزام و رعایت یکسری ضوابط
اخالقی اتفاق میافتد .به نظر من این رفتار را تنها چیزی که
میتواند توجیه کند این است که نگاه آنها به کار و آینده یک
نگاه بلند مدت و آیندهنگرانه بوده است.
سعیدی :دقیقاً ،درست اس��ت .البته امروزه این موضوع را با
مفهوم سرمایه اجتماعی هم توجیه میکنند ولی در حقیقت
تمام اینها افرادی بودند که همانطور که گفتید کم و بیش
رابطهساز بودند .ارتباطات را درست میکردند ،در این روابط
س��طح اعتم��اد را افزایش میدادند .وب��ر میگوید که «بین
صنعتگ��ران و تج��ار هم یک ضابطه حقوقی واقع اس��ت اما
آنها کمتر به آن متوس��ل میشوند » .یک ماجرایی مربوط
به آقای اکبر الجورد است که این مسئله را به صورت عینی
نشان میدهد .اکبر الجورد در آمریکا یک شرکتی را خریده
است .این شرکت یکسری نمایندگی داشته .این نمایندگیها
تعهداتی داش��تند که انجام نداده بودند .او در مواجهه با این
ش��رایط اینها را به دادگاه نمیکشاند .در حالی که در نظام
حقوقی آنجا این کار به نفعش میشد .اما او در این شرایط
میرود به اینها پیشنهاد همکاری میدهد و میگوید بیایید
با خودمان کار کنید .آنها ارتباطات را از دس��ت نمیدادند.
نمیگفتند چون تو تعهدات خ��ود را انجام ندادی به دادگاه
میبریم��ت و پول��م را بای��د بازگردانی! این رفتار ناش��ی از
آیندهنگری اس��ت .در روندی که مبتنی بر آیندهنگری باشد
ارتباطات باید روزبهروز انباشته شود ،تا اینکه شما ارتباطات
را از بین ببرید .دیدگاه آیندهنگرانه میگوید هر ارتباط تجاری
یک روزی به درد شما میخورد.

میراث از دست رفته
اپیزود سوم :نگاهی به تجربه آیندهنگرانه «محمدرحیم ایروانی»
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نیم�ا ایرانمهر :س�ومین جل�د از مجموع�ه کتابهای
«موقعیت تجار و صاحبان صنایع در ایران عصر پهلوی»
محمدرحیم متقی ایروانی را زیر ذرهبین برده است .مردی
که هنوز هم  -هرچند کم فروغتر از گذشته  -آثاری از
میراث مشهورش بر س�ر هر خیابان و چهارراهی دیده
میشود .کفش ملی یادگار رحیم ایروانی است .خانواده
او از تجار موفق شهر شیراز بودند ،از
هفت نسل پیش از او همگی به فعالیت
در حوزه کس�بوکار اشتغال داشتند
و رحیم جوان نیز س�رانجام به همین
هیئت درآمد .او هرچند دانشآموخته
رش�ته حقوق دانش�گاه تهران بود اما
نتوانس�ت از ش�غل آبا و اج�دادیاش
چشمپوشی کند و سرانجام راه تجارت
در پی�ش گرفت .ایروان�ی اما خیلی زود
مس�یر خود را از خان�دان تاجرش جدا
کرد ک�ه او از تج�ارت راه صنعت پیمود
و به س�رعت از حوزه واردات سر درآورد .واردات کفش
اما او را راضی نکرد .او فکرهای بزرگتری در سر داشت.
ایدههایی که ب�ه وارد کردن تکنول�وژی تولید صنعتی
کفش ب�ه ایران انجامید .اینچنین ب�ود که محمدرحیم
ایروانی در سال  1334کارخانه کفش ملی را احداث کرد.
چندسال بعد از پیروزی نهضت ملیشدن صنعت نفت و
دو سال بعد از کودتای  28مرداد ،در حالی که مردم هنوز

دل در گرو آرمانهای ملیگرایانه داشتند ،کارخانه کفش
ملی پا به عرصه وجود گذاشت و به واسطه اینکه فرزند
زمانه خود بود به سرعت جایش را در میان خانوادههای
ایرانی باز ک�رد .در مدت زم�ان کوتاهی کارخانه کفش
ملی به مجموعه کارخانج�ات کفش ملی تغییر نام داد.
اف�راد زی�ادی در این مجموعه صنعتی بزرگ مش�غول
به کار ش�دند و با راهاندازی سیستم توزیع نوین کفش
ملی خیلی زود فروشگاههای کفش ملی در اقصی نقاط
تهران و دیگر شهرهای ایران سربرآوردند .بدینترتیب
محمدرحیم ایروانی صنعتی نوین را در ایران پایهگذاری
کرد .با ساخت کارخانجات متعدد صنعت تازه را گسترش
داد و با توسعه کار برای هزاران نفر فرصت شغلی ایجاد
ک�رد .او در طول کار به آموزش کارکنان توجه کرد .برای
مدیران دورههای آموزشی تکمیلی برگزار کردو کارگران
بیسواد را در کالسهای سوادآموزی با خواندن و نوشتن
آش�نا کرد .او به افزایش فرهنگ و دانش زیردس�تانش
اهمیتمیداد.سیستمپاداشومجازاترادرکارخانجات
کفش ملی به شکلی قاطعانه و مفید به اجرا درمیآورد و
برای مدیران و کارگرانش نوعی رضایت شغلی به ارمغان
میآورد .او آنقدر به فکر رفاه مجموعه تحت مدیریتش
بود و آنچنان دوراندیشی و آیندهنگری را سرلوحه کارش
ق�رار داده ب�ود که حتی به فکر محل زندگی و اس�کان
کارگرانش باشد .او یکی از اولین صنعتگرانی بود که ایده
ساخت خانههای س�ازمانی را در ایران به اجرا درآورد و

خانههایی برای کارگران کفش ملی ساخت که با اعطای
وامیکمبه�ره و بازپرداخ�ت تدریجی صاحبخانهش�ان
میک�رد .ایروانی آنق�در به مجموعه تح�ت مدیریتش
احترام میگذاشت و به تکتک مجموعه عشق میورزید
که در پایان هر سال کاری ساعتها میایستاد تا با همه
افراد مجموعه دست بدهد ،به آنان خسته نباشید بگوید
و پاداش سالیانه را با دستان خودش به آنها تقدیم کند.
ایروانی به عنوان یک مدیر ،مبتکر و آیندهنگر و به عنوان
یک انس�ان دوراندیش و اخالقمدار ب�ود .او در طول 30
سال فعالیت مداوم در عرصه اقتصاد ایرانی آنچنان عمل
ک�رد که هنوز هم بس�یاری از مدیرانی که با او همکاری
کردهاند از ابتکارات او و تاثیراتی که بر صنعتگری ایرانی
باقی گذاشته است به نیکی یاد میکنند .هرچند او نیز
مثل بس�یاری از صنعتگران همعصرش آنچنان که باید
شناخته نشد و با توقیف و مصادره اموالش در سالهای
ابتدایی انقالب از ادامه فعالیت در عرصه اقتصاد بازماند.
با این حال او بعد از مصادره اموالش نیز بیکار ننشست.
ایروانی با هر تغییری که در مدیریت کفش ملی رخ داد
پیامیبرای مدیران تازه فرستاد و با آرزوی موفقیت برای
آنها ،اعالم آمادگی کرد که تجربیاتش را در اختیار آنها
قرار دهد .هرچند این پیامهای تبریک پاسخی نیافتند و
کسی برای استفاده از تجربیات او اشتیاقی نشان نداد.
ش�اید برای همین بود که روزبهروز میراث ایروانی الغر
و نحیفتر شد.

کتابخانه

تجربه جهانی

کتابهایی که
خبر از آینده میدهند
فهرست مجله فوربس از بهترین کتابها در مورد آینده
ترجمه :مهرداد دامغانیان
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«روحت را بف��روش اما نگاهت به آینده را
نه ».اینها جمالتی هستند که از زبان جی
پییتسقهرمانرمانآیندهنگر()futurist
نوشته جیمز اتمر جاری میشوند .البته جی
پی یتس بهای گفتن اینگونه جمالت را با از
دست دادن عقل خود پرداخت .با موفقیتی
که داستانها و کتابهایی که در مورد آینده نوشته
ش��دهاند ،بهدست آوردهاند نویس��ندگان نگران از
دست دادن خوانندگان کتابهایشان نیستند .عدم
صداقت همیشه منجر به شکست میشود و اگر چه
بیشتر «کابوس ش��هر»هایی که در این رمانهای
آینده نگرانه به تصویر کش��یده ش��دهاند به وجود
نیامده اند اما خوانندگان نیت اصلی نویسندگان را
درک کردهاند .جورج اورول نویسنده کتاب 1984
ت�لاش کرد ت��ا در زمان خودش ن��گاه صادقانه و
درستی نسبت به فجایعی که در شوروی استالینی
اتفاق میافتاد داش��ته باشد .زمانی که بسیاری از
انس��انها با نگاهی آرمانی واقعیت فجایعی را که
داشت اتفاق میافتاد نمیدیدند.
ج��دا از متون مذهب��ی ،قبل از ق��رن نوزدهم
میالدی کمتر نوشتههایی پیدا میشود که انسان را
در آینده به تصویر کشیده باشد .نویسندگانی مانند

جاناتان سوئیفت(س��فرهای گالیور) ،ولتر ،لوئیس
کارول(آلیس در س��رزمین عجایب) و شکس��پیر
همگی شخصیتهای داستانی خود را در وضعیتی
افسانهای و یا در جایی افسانهای به تصویر کشیده
ان��د اما هیچ وقت آنها را در آین��ده قرار ندادند .در
سال  1638یک کشیش به نام فرانسیس گادوین
داس��تانی را به رشته تحریر درآورد به نام « مردی
در ماه» که در این داس��تان مردی با اس��تفاده از
ماشینی که توسط غازها به پرواز در میآید به ماه
سفر میکند .چند سال بعد از این داستان نویسنده
دیگری ب��ه نام س��یرانو دو برژه داس��تانی به نام
«سفری فضایی به ماه» را نوشت .در این داستان از
یک سفینه فضایی برای سفر به ماه استفاده میشد.
اما هنوز هیچ کتابی که واقعا در مورد آینده باشد تا
آن زمان نوشته نشده بود.
بر اس��اس کتاب داستانهای علمیتخیلی در
قرن بیستم نوش��ته فرانک ام رابینسون ،ماشین
زمان نوش��ته اچ جی ولز اولین داستانی بود که در
مورد س��فر در زمان نوشته شده است .قبل از ولز
تنها شخصیتهایی که با آینده و سفر در زمان سر
و کار داشتند پیغمبران و فرشتگان بودند اما بعد از
این داس��تان پنجره جدیدی رو به سوی ادبیات و

داستانهای مربوط به آینده گشوده شد.
ایزاک آسیموف نویسنده سهگانه بنیاد ،انسان
را به  50هزار سال بعد میبرد .در زمانی که انسان
زیر سلطه یک امپراتوری کهکشانی اما رو به زوال
و فروپاشی زندگی میکند .در کتاب تاریخی کوتاه
از آینده دابلیو وارن واگار جهانی را خلق کرده است
که تئوریهای مارکسیس��تی در حوزه اقتصادی
شکست خورده ،س��رمایهداری بر بخش بزرگی از
جهان تس��لط پیدا کرده و آنارشیستها بر بخش
کوچک دیگری از زمین تسلط دارند .در این بین
سرمایهداری مشغول تبدیل انسانها به جانورانی
مصرفگرا اس��ت ،کمونیستها مش��غول از بین
بردن فردیت انس��انها هستند و آنارشیستها در
گروههایی کوچک مش��غول نزاع با یکدیگرند .اما
آنچه که هر س��ه گروه در واقع مش��غول انجام آن
هستند ،نابودی کل کره زمین است.
تمام این کتابها از آیندهای صحبت میکنند
که هنوز نیامده اما بس��یاری از موارد مطرح شده
در این کتابه��ا را امروزه حس میکنیم یا حتی
به واقعیت پیوستهاند هر چند که بسیاری نیز هنوز
اتفاق نیافتاده اند .هر چه باشد این کتابها همیشه
کتابهایآیندهاند.
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کتابخانه

1

بعد از انسان :جانورشناسی آینده
نوشته دوگال دیکسون

2

دنیای قشنگ نو
نوشته آلدوسهاکسلی

3

سهگانه بنیاد
نوشته ایزاک آسیموف

اکثر کتابهای دیرین
ش��ناس مع��روف دوگال
دیکسون برای بچههایی
که عاش��ق دایناس��ورها
هس��تند و شبها با یک
عروس��ک دایناسوری به
خواب میروند نوش��ته
ش��ده بود .اما او در سال
 1981تصمی��م گرفت
کتابی برای بزرگساالن بنویسد .کتابی در مورد 50
میلیون س��ال بعد از آن روز و نشان دادن تصویری
از تکامل زندگی جانوران در آن روزگار .چشماندازی
تی��ره و وهم آل��ود .داو از زمانی برای ما میگوید که
حیوانات در قارهای جدید به نام پانگا زندگی میکنند.
قارهای که از برخورد اروپا و آفریقا با هم شکل گرفته و
دیگر اثری از دریای زیبای مدیترانه نیست و از طرف
دیگر آمریکای شمالی و آسیا در امتداد تنگه برینگ
به هم رسیدهاند و دنیای جدیدی پدید آمده است .در
چنین شرایطی میمون نماها ،جوندگان و خزندگان
تمام دنیا را تس��خیر کردهاند و تبدیل به موجودات
هوشمندتریشدهاند.

داس��تانی که در زمان
خ��ودش به عن��وان کپی
ناق��ص و مضحک��ی از
رمان خوشبینانه اچ جی
ول��ز ش��ناخته میش��د
امروزه به عن��وان اولین
رمان پیشگام در زمینه
آینده بشر مطرح است.
داستانی که با فضای تلخ
و تیرهای که دارد آینده خوبی را برای بشر پیشبینی
نمیکند .این داستان با نش��ان دادنترکیب قدرت
انس��ان و ماشین و با طنزی تلخ زندگی انسان را در
فضایی رعب آور به تصویر کشده است .در دنیایی که
مهندسی ژنتیک روزگار بیدغدغه و انباشته از صلح
و صفایی را پدید آورده اس��ت و البته به کمک ماده
توهمزایی به نام سوما موفق به خلق آرمانشهری غیر
واقعی برای انسانها شده است .دنیایی پیشرفته اما
خالی از انسانیت.

نگر
آینده
شماره سوم  /مهر و آبان 89

66

در تابس��تان 1941
آسیموف  21س��اله قرار
مالقاتی با یکی از ناشران
داس��تانهای عامه پسند
علمیتخیلی داش��ت .او
پن��ج داس��تانش را به او
فروخت و قول داد که تا
بعد از ظهر یک داستان
دیگر را نیز به او تحویل
دهد .اما او هیچ ایده یا داس��تانی نداشت .بنا به گفته
خود آسیموف او یک کتاب را بصورت تصادفی باز کرد
و تداعی آزاد و نوش��تن را شروع کرد .به این صورت

بود که یکی از بزرگترین نویس��ندگان داستانهای
علمیتخیلی آغاز به کار کرد .آس��یموف آرزو داشت
که کتاب ظهور و س��قوط امپراتوری روم اثر گیبون
را بصورت یک داستان علمیتخیلی در آورد و نتیجه
آن خلق یکی از شاهکارهای ماندگار در زمینه اینگونه
داس��تانها بود .آیسموف با نوش��تن این سهگانه در
واقع ش��کل جدیدی از این داستانها را نیز معرفی
کرد .داستانهایی که با بررسی روانشناسی انسانها
در آینده و ش��کل جوامع آنها چش��ماندازی وس��یع
و غی��ر قلبل پیشبینی به ما میدهد .این س��هگانه
شباهتهای فراوانی با اثر کالسیک فروید در زمینه
انسان و جامعه به نام تمدن و ماللتهای آن دارد.

4

شوخی بزرگ
نوشته دیوید فوستر واالس

کتابی که در سال1996
نوش��ته ش��د به سرعت
تبدیل به پرخوانندهترین
کت��اب در خوابگاهه��ای
دانشجویی ش��د آن هم
کتابی که بیش از 1000
صفح��ه اس��ت .فضایی
ک��ه این داس��تان خلق
میکن��د مجموع��های
از اعتی��اد ،موشهای آدمخوار،تروریس��تهای اهل
کبک و دنیای تنیس در آینده اس��ت که با ساختار
داستانی پیچیده خود آمادگی منفجر کردن مغز هر
خوانندهای را دارد.

5

نورومانسر
نوشته ویلیام گیبسون

ویلیام گیبس��ون برای
اولین بار در س��ال 1984
واژهومفهومسایبراسپیس
یا فضای مجازی را به کار
برد و پدید آورد .در زمانی
ک��ه حاکمیت ماش��ین
و دنی��ای مج��ازی آنها
انس��ان را تحت سلطه
خ��ود درآورده اس��ت
و انس��ان تبدیل به ابزاری برای آنها شده است .این
کتاب باعث پدید آمدن مجموعهای از فیلمها شد که
شاخصترین آنها سهگانه ماتریکس است .دنیای خلق
شده توسط گیبسون آیندهای را نشان میدهد که در
آن کامپیوترها تمامیوجوه زندگی و جامعه را کنترل
میکنند و آن را تحت س��لطه خود دارند .جایی که
در آن همه باید در مقابل سرمایهداری ،بی رحمیو
خشونت ماشینها سر تعظیم فرود بیاورند.

6

روزگاری که خواهد آمد
نوشته اچ جی ولز

این کت��اب در س��ال
 1933نوش��ته ش��د و
ب��ه عن��وان داس��تانی
علمیتخیلی و در قالبی
تاریخی عرضه ش��د .در
این داستان جنگ جهانی
دوم به ش��کل ش��گفت
آوری پیشبینی شده .اما

آنچه این کتاب را جذاب نگاه داش��ته روند جهان در
سالهای پس از نوشته شدن این کتاب است .در این
کتاب جهان در ش��رایطی به سر میبرد که همه باید
از یک حکومت و یک فرد اطاعت کنند و جایی برای
اندیشیدن وجود ندارد.

7

تاریخچه آینده
نوشته دابلیو وارن واگار

در س��ال  1989وارن
واگار اس��تاد تاری��خ و
مطالعات آینده دانش��گاه
بینگهامت��ون تصمی��م
گرف��ت ک��ه به س��بک
کتابه��ای اچ جی ولز،
در م��ورد آین��ده کتابی
بنویسد .او به  200سال
آینده فکر کرد ،زمانی که
سرمایهداری به حداکثر قدرت خود رسیده و دولتها
کاری را میتوانن��د انجام دهن��د که دیگران توانایی
انجام آن را ندارند و آن آغاز کردن جنگ در سراسر
کره زمین است .دنیایی که با جنگ افزارهای اتمیو
دولتهای جنگ طلب رو به نابودی گام بر میدارد.

8

1984
نوشته جورج اورول

در سال  1948جورج
اورول ای��ن کتاب را علیه
قدرت طلبی دیکتاتورها و
خشونتیکهعلیهبشریت
روا میدارند نوشت و یک
س��ال بعد آن را منتشر
ک��رد .او در اص��ل این
کت��اب را ب��رای فعالین چپ گرایی نوش��ت که در
انگلستان و آمریکا بدون توجه به جنایتهای استالین
در شوروی تصوری آرمانی از بهشت سوسیالیستی
داشتند .دنیای که او به تصویر کشیده دنیایی است
که در آن انسانها حق فکر کردن یا عاشق شدن را
ندارند و هر روز باید شش وعده به تبلیغات حکومتی
گوش جان بسپارند و سزای هر سر پیچی شستوشوی
مغزی تضمینی است.

9

ادیسه فضایی 2001
نوشته آرتور سی کالرک

کتاب��ی که بر مبای آن
استنلی کوبریک فیلم پر
آوازه خود را س��اخت .در
سفری فضایی جایی که
انسان و کامپیوتر در کنار
یکدیگر زندگی میکنند.
کامپیوتری که بیش��تر
به انس��ان همانند است
تا ماش��ین.هال 9000
اسم این سیستم هوشمند و پیچیده است که هدایت
انسانها را در سفری طوالنی به اعماق جهان به عهده
دارد .در داستانی که کالرک نوشته ما شاهد اعتقاد
به انسان آینده هستیم .انسانی که در جهت بهتری
حرکت میکند و همین ای��ده باعث ماندگاری این
کتاب شده است .ایده رستگاری انسان.
منبع :ویژه نامه مجله فوربس در مورد آینده نگری

بهترين راه پيشبيني آينده
ساختن آن است
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